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JELÖLÉSEK ÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

3PBT    3 pontos hajlítóvizsgálat 

A [mm2] Vizsgált felület 

COM [$] Gyártásköltség 

DLCt,i [$] Közvetlen munkaerő költség, adott időszakra (t) és termelési egységre (i) vonatkozik 

DMCt,i [$] Közvetlen anyagköltség, DMC adott időszakra (t) és termelési egységre (i) vonatkozik 

DMLS 
 

Fémporos szelektív lézer szinterezés (Direct Metal Laser Sintering) 

dpi 
 

pontok száma egy inch (25,4 mm) hosszúságon (dot per inch) 

d [mm] Elmozdulás F erő Δx karon (  és  feszültség) hatására 

d [rad] Elfordulás mértéke 

E [MPa] Rugalmassági modulus 

F 
 

A terhelések mátrixa 

FDM 
 

Huzalfelrakás (Fused Deposition Modelling) 

Gij [MPa] Nyíró rugalmassági modulus , ij az irányra utal 

IDLCt [$] Közvetett munkaerő költség, adott időszakra (t) vonatkozik 

IDMCt [$] Közvetett anyagköltség, DMC adott időszakra (t) vonatkozik 

Ip [mm4] Poláris másodrendű nyomaték 

IPS 
 

Síkbeli nyíróvizsgálat  

K 
 

Módosított merevségi mátrix 

k [μS] Az alkalmazott vizsgálóréteg (réteganyag) érzékenységi mutatója 

l [mm] Próbadarab magassága 

LOM 
 

Lemezelt darabgyártás (Laminated Object Manufacturing)  

m  [-] A vizsgált pontban észlelt színsáv rendszám értéke 

MC [$] Marketing és reklám költség 

MOC [$] Rezsiköltség 

MP [$] Piaci ár  

n 
 

Darabszám 

R [$] Haszon 

r [mm] Sugár a vizsgált pontban (végeselem modell) 

Ra [μm] Átlagos érdesség  

RDC [$] Kutatási és fejlesztési költség 

Rm [μm] Maximális egyenetlenség  

RPT 
 

Gyors prototípusgyártás (Rapid Prototyping) 

Rz [μm] Egyenetlenség (érdesség) magasság  

SBS 
 

Kis-támaszközű nyíró vizsgálat (short-beam-shear) 

Sij  
Merevségi mátrix 

SLA 
 

Sztereolitográfia (Stereolitography) 

SLS 
 

Szelektív lézer szinterezés (Selective Laser Sintering) 

T [$] Adó 

u 
 

Csomóponti elmozdulások vektora 

υ [-] Poisson-tényező 

x [mm] Elmozdulás 

xmérhető [mm]  Szakítógépen mérhető elmozdulás 

xpróbatest [mm] Próbatest deformációja 

 [rad] Szögtorzulás 

xbef [-] A befogás (befogó+csap+villás befogó) deformációjából származó elmozdulás 

 [%] Fajlagos nyúlás 

 [rad] Szögtorzulás 

 [-] Keresztmetszettől függő korrekciós tényező 

 [mm] Sugár a vizsgált pontban (elméleti modell) 

 [MPa] Normál feszültség 

ij  [MPa]  Csúsztatófeszültség (i≠j) 
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1. Bevezetés 

1.1. A témaválasztás indoklása, aktualitása 

Egy termék életciklusának első fázisai az ötletek, tervek döntő mértékben 

határozzák meg a későbbi sorsát. [Min13] Ezért már a megfelelő ötlet, terv kiválasztása 

is hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon. A gyors prototípusok használatával, több 

koncepció is rövid idő alatt megvalósítható, segítve azok közül a legjobb kiválasztását. 

Fontos szempont továbbá, hogy egy újdonsággal mielőbb a piacra léphessünk, ezáltal 

versenyelőnyt szerezve. Az ötlettől a megvalósulásig eltelt idő ezért minél rövidebb 

kell, hogy legyen. Sok esetben csak az első darab – a prototípus – legyártása után 

szembesülünk a darab problémáival, amiket aztán áttervezéssel tudunk csak módosítani 

[Sass06]. A prototípusok legyártásához a legtöbb esetben még nem állnak rendelkezésre 

a szerszámok, így az első darab mindig rendkívül drága. Általában csak a prototípus 

tesztelése után szoktuk kezdeni a gyártástervezést, ami csak a végső, megfelelő 

prototípus elkészítése után kezdődhet. A tervezés ezen területein jelent nagy újítást a 

gyors prototípusgyártó eljárás, melynek lényege, hogy a hagyományos lebontó (pl. 

forgácsoló) eljárások helyett additív módon rétegről rétegre építjük fel a geometriát 

[Gin13], [Her01]. Ezzel a módszerrel tetszőlegesen bonyolult geometriák gyárthatók 

szerszámok nélkül. A technológia terjedésének köszönhetően felhasználási területei is 

egyre bővülnek, így gyakran alkalmazzák pl. orvosi implantátumként [Bibb10], [Win05], 

[Pet99], [Bus13], [Wan10], vagy, ahol a kis darabszám miatt nem éri meg az alkatrész 

gyártásához szerszámot tervezni, készíteni. Ilyen esetekben viszont tudnunk kell, hogy 

az adott alkatrész – nem prototípusként – vajon elbírja-e a későbbi terheléseit. Ehhez 

általában valamilyen szimulációra van szükségünk. A disszertációmban a megfelelő 

eredményeket biztosító szimulációhoz szükséges paraméterek meghatározása volt a fő 

cél. 

1.2. Célkitűzések 

Disszertációm célja a következő hipotézisek tudományos igényességű vizsgálata. 

Hipotéziseim:  

 

 Feltételezésem szerint a gyors protípusgyártó eljárással a termékelőállítási 

folyamat során jelentős időmegtakaritás realizálható. Ennek, valamint a 

technológia további előnyeinek (nincs szükség szerszámra) köszönhetően a 

hagyományos prototípusgyártó eljárásokkal szemben gyártási költségek 

csökkenése érhető el. 

 A gyorsprototípusok geometriai tulajdonságai (méretpontosság, felületi 

érdesség) nincsenek egységes rendszerben kezelve. 

 A gyors prototípusgyártó eljárással készített munkadarabok a fellelhető 

adatokkal szemben nem izotrop, hanem ortotrop anyagtulajdonságokkal 

rendelkeznek. 

 A nyomtatott rétegeken (egy síkban) belül az anyagtulajdonságok azonosak 

minden irányban.  
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 A rétegbevonatos fotoelasztikus vizsgálat és a végeselemes analízis együttes 

használata alkalmas az anyagtörvények és anyagtulajdonságok validálására. 

1.3. A téma körülhatárolása, szűkítése 

Az additív gyártástechnológiának sokféle megvalósulási lehetősége van.  Az 

összes eljárás anyagtulajdonságait nem kívántam vizsgálni, mert egy megfelelő mérési 

módszer alkalmazásával ugyanazon analógiára az összes vizsgálat elvégezhető. Ezért 

szükséges volt kiválasztani egy eljárást és a továbbiakban annak vizsgálatait elvégezni. 

A vizsgált eljárás kiválasztását célszerű objektíven végezni. A kiválasztásnak sok 

szempontja lehet, ezért az irodalmi áttekintés ide vonatkozó részének elemzése, 

valamint a gyártóknál történt személyes konzultációk alapján hoztam meg a döntést.  

A kiválasztásnál fontos szempont volt a várható kísérleti eredményeim további 

felhasználhatósága. A szűkítés első lépése volt, hogy olyan eljárás alkatrészeit 

vizsgáljam, amely felhasználható funkcionális prototípusként, esetleg kis szériás 

gyártásban, illetve orvosi alkalmazása is van. Ilyen alkalmazhatósághoz természetesen 

már megfelelő anyagtulajdonságokkal kell rendelkeznie (pl. merevség) egy 

alkatrésznek. 

 Fontos szempont volt ezen kívül az is, hogy megfelelő pontossággal lehessen az 

adott alkatrészeket gyártani. Az egyes eljárások létjogosultságát sok esetben az ár dönti 

el, ide tartozik mind a gyártó berendezés bekerülési ára, mind pedig a felhasznált 

alapanyagok ára, a működtetési és szervizköltségek. 

 Az egyes eljárások alkatrészeinek felhasználását azok elterjedtsége is 

befolyásolja. Az elterjedést pedig az áron és a gyártható modellek tulajdonságain túl 

meghatározza az adott gép kezelhetősége (milyen mértékű szakértelmet igényel), 

telepíthetősége (helyszükséglet, zajterhelés, stb.) is a korábban említetteken túl. 

 Ezeket a szempontokat figyelembe véve a gyors prototípusgyártó technológiák 

közül a legtöbb felhasználási lehetőséget kínáló OBJET technológia anyagának 

vizsgálatára szorítkoztam. Ezzel az eljárással többféle különböző merevségű anyagú 

alkatrészt lehet készíteni. Gyors, nagy pontosságot biztosító eljárás, tiszta, csendes 

üzemű berendezéssel, ami akár irodai alkalmazását is lehetővé teszi. [Gurr12]  A 

funkcionális prototípusként való felhasználhatóságot döntő mértékben befolyásolja a 

merevség. További szűkítésként disszertációm céljaként e technológiák közül is a 

legnagyobb merevséggel rendelkező FullCure720 fantázia nevű anyagból előállítható 

anyagokkal foglalkoztam.  Ennek részeként bemutatom fejezetenként: 

 2. Az adott téma irodalmi áttekintését, a gyors prototípusgyártással 

kapcsolatos tudományos művekből illetve cikkekből a gyors 

prototípusgyártás elvét, felhasználási területeit, valamint a legismertebb 

eljárásokat és az általuk elérhető tulajdonságokat, pontosságot, 

szilárdságot. 

 3. Itt találjuk a numerikus szimulációhoz szükséges anyagtulajdonságok 

meghatározásának lépéseit, a szükséges anyagvizsgálati módszereket, 

valamint a mérések során kapott értékeket. Részletezem az általam 

kidolgozott új mérési eljárást is. A kapott értékek alapján meghatározhatók az 

anyag viselkedését leíró törvények. 
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  4. Az anyagtulajdonságok validálásának módszerét ismertetem és igazolom, 

hogy a módszer alkalmas a korábban ismeretlen anyagtulajdonságok kimért 

jellemzőinek validálására. 

  5. Az általam meghatározott anyagjellemzők validálását mutatom be 

rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat segítségével. Egy bonyolult 

geometrián ismert terhelési feltételek mellett megmutatom, hogy a valóságos 

alkatrészen mért feszültség és nyúlásértékek összevethetők a numerikus 

számítás eredményeivel.  Kifejtem továbbá, hogy a különböző irányokban 

gyártott alkatrészek azonos igénybevételek hatására hogyan deformálódnak.  

  6. Összefoglalom új tudományos eredményeimet, valamint az alkalmazási 

lehetőségeket, illetve utalok a továbbfejlesztés lehetséges irányaira. 

 Disszertációmban célul tűztem ki a gyors prototípusgyártási eljárásokkal 

készített alkatrészek numerikus szimulációjához szükséges vizsgálatok és vizsgálati 

módszerek meghatározását, amiknek segítségével tetszőleges additív 

gyártástechnológiával készült modellek szimulációja elvégezhetővé válik.  

1.4. A feldolgozás módszerei 

 A rendelkezésemre álló műhely, a BME Járműelemek és Hajtások Tanszéke 

(mai nevén Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék), valamint témavezetőm, 

Dr. Borbás Lajos, mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban kedvező feltételeket 

teremtett a kutatási téma kidolgozásához. A disszertációban a célokkal összhangban a 

klasszikus kutatási módszerek széles választékát használtam fel. Ezek közül kiemelem a 

gyakorlati tapasztalatok feldolgozására alkalmazott strukturált szöveges elemzéseket, az 

anyagok viselkedését leíró szilárdsági összefüggéseket, különösen a rétegelt gyártáshoz 

igen közel álló kompozit anyagok mechanikai modellezésével kapcsolatos irodalmat 

[Sasson14].    

A nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján feltártam és értékeltem a gyors 

prototípusgyártás termékeinek numerikus szimulációjához szükséges információkat. 

Ezután az ismert anyagvizsgálati módszerek közül a hipotéziseim igazolásához 

szükséges vizsgálatokra koncentráltam. Különös figyelmet fordítottam rá, hogy az 

általam a mérésekhez használt berendezések az iparban is nagy gyakorisággal 

fellelhetők legyenek [Has12], biztosítva így a módszer gyakorlati alkalmazhatóságát. A 

szakítóvizsgálatokat a BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpontjának jól 

felszerelt, akkreditált anyagvizsgáló laboratóriumában végeztem Dr. Borbás Lajos 

irányításával és Dr. Szebényi Gábor segítségével. A mérésekhez szükséges 

próbatesteket, próbadarabokat a Varinex Zrt. biztosította számomra. Bizonyos 

paraméterek meghatározásához új vizsgálati módszer kifejlesztésére volt szükség, 

amelynek megfelelőségét numerikus szimulációval is igazoltam. A mérési 

eredményekről, módszerekről, azok fejlesztési lehetőségeiről rendszeresen 

konzultáltam. Az eredményeket folyamatosan publikáltam nemzetközi folyóiratokban 

és konferenciákon (kísérleti mechanika). A meghatározásra került anyagtulajdonságok 

validálására alkalmas hibrid (rétegbevonatos feszültségoptika [Koc82], [Franz01] és 

végeselemes analízis együttes használata) módszert dolgoztam ki. A szükséges 

méréseket a BME Járműelemek és Hajtások Tanszék laboratóriumában végeztem. A 



Ficzere Péter 

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise 

 

4 

megfelelő módszer kidolgozásához sok segítséget jelentettek a BME-JHT-en végzett 

munkák. A numerikus szimulációs lehetőségek megismerése érdekében a 

szoftverfejlesztőkkel szoros kapcsolatot építettem ki.  

A dolgozat összeállítása során az előírásoknak megfelelő tartalmi és formai 

követelmények teljes mértékű betartására törekedtem. A téma megértéséhez, valamint 

az áttekinthetőség céljából sok magyarázó ábrára van szükség. A vizsgálati eredmények 

valamint a numerikus szimuláció eredményei is ábrák segítségével értelmezhetőek. Sok 

esetben az eredményeket megjelenítő ábrák nagyobb területet fednek le, ezáltal azokon 

a részletek nem, vagy csak nehezen láthatók. Az ábrák egy jelentős része csak az adott 

jellegre (pl. feszültségeloszlás) utal, az átláthatóság miatt viszont elhagyhatatlan. 

Minden esetben, ahol az adott jellemző egzakt értéke is szükséges, az pontosan 

számszerűen is le van írva a szövegben, vagy táblázatos formában megtalálható.  

Ugyanilyen megfontolásból kerültek a szakítógéppel végzett vizsgálatok 

diagramjai is a mellékletbe. A mérések során leolvasott pontos értékek minden esetben 

a törzsanyagban szerepelnek, de a mérési diagramok a jobb láthatóság miatt nagy 

méretben a melléklet részét képezik. A mérések eredményeinek részletezésénél a 

mellékletben szereplő diagramok pontos helyére mindig utalás található.  
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2. Irodalomkutatás 

A gyors prototípusgyártás alapjai 

2.1. Tervezéselmélet 

Az utóbbi évekre jellemző kiéleződő gazdasági helyzetben az új koncepciók 

megvalósulásának és a termékek piacra kerülési idejének meghatározó szerepe van. Az 

elgondolástól/ötlettől a piacra kerülésig rendelkezésre álló idő jelentős mértékben 

lecsökkent. Az újdonság jelentős piaci előnyt biztosíthat. Ezen szempontok miatt 

számos területen megjelent a hagyományos – egymás után következő - tervezési, 

gyártási, tesztelési folyamatok helyett az ún. szimultán tervezés (simultaneous 

engineering), ahol az egyes lépésekről sokkal korábban kapunk visszacsatolást 1. ábra. 

 

 

1. ábra Hagyományos és szimultán tervezés [Tak04] 
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A korábbi visszacsatolásoknak köszönhetően a tervezési és gyártási hibákra még a 

piacra kerülés, valamint a gyártásba kerülés előtt fény derülhet, ezáltal a hibaköltségek 

(cost of errors) is jelentősen csökkennek. A szimultán tervezési eljárás 

megvalósításához nyújt szinte nélkülözhetetlen segítséget a gyors prototípusgyártás 

(RPT). 

2.2. Gyors prototípusok felhasználási, alkalmazási 
területei 

A gyors prototípusgyártás módszerével az élet legkülönbözőbb területein 

találkozhatunk. Új a technológia, így folyamatosan bővül a felhasználások köre is 

[Bus13], [Zhang09], [Yan09], [Bag11]. Legfőbb, leggyakoribb felhasználási területeit 

szemlélteti a 2. ábra [Ficz13b].  

 

 

2. ábra 2012-ben a gyorsprototípus felhasználási területeinek százalékos megoszlása 

[wohlers] 

 

A gyors prototípusgyártás napjainkra rendkívül elterjedt gyártási eljárássá nőtte ki 

magát, a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák és valószínűleg az alkalmazási 

területek száma egyre dinamikusabban fog nőni az elkövetkező időkben is.  Bár 

bizonyos típusai pl. LOM (Laminated Object Manufacturing) (3. ábra) már régóta 

ismertek, ugyanakkor a drága berendezések, a szükséges megfelelő háttérismeretek, 

helyszükséglet, utólagos megmunkálás, felületkezelés, magas beszerzési ár és gyártási 

költségek széleskörű elterjedését nem tették lehetővé.  
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3. ábra  LOM berendezés [Falk09a] 

 

Mára a különböző technológiák fejlődésének köszönhetően egyszerűen kezelhető, 

relatíve olcsó, pontos, akár irodában is használható berendezések kerültek piacra. A 

gyors prototípusokat a termék-előállítási folyamat több pontján is sikerrel alkalmazzák. 

Egy termék megvalósulásához szükség van egy ötletre, majd azt a funkcióinak 

megfelelően meg kell valósítani. Manapság a CAD-es tervezőszoftverekkel már igen 

gyorsan elő lehet állítani egy 3 dimenziós, továbbiakban 3D modellt, amit már sok 

fontos szempont alapján meg tudunk vizsgálni. Gyakorlatilag szinte élethűnek tűnő 

modellt lehet létrehozni a megfelelő hátterekkel és rendereléssel. Ezekből a 3D 

modellekből anyag-hozzárendeléssel már tudunk következtetni a fizikai 

tulajdonságokra (térfogat, felszín, tömeg, inercianyomatékok, stb.), továbbá a 

szerelési környezetében akár ütközésvizsgálatot is végrehajthatunk, sőt a későbbi 

működést bemutató animációt is készíthetünk. Végeselemes szoftverekkel a beépítési 

környezet, a várható igénybevételek és az anyagtulajdonságok ismeretében 

végeselemes analízist is végezhetünk, mely megmutatja, hogy a tervezett modell 

vajon elbírja-e majd az üzem közbeni terheléseket, esetleg hol vannak a gyenge 

pontok, vagy túlméretezett részek. 

 Az élettartamot is viszonylag jól lehet becsülni kifáradás-analízis 

szoftverekkel. Amennyiben a modell megfelelőnek tűnik, akár teljes gyártás-

szimulációt is végezhetünk, amellyel előre meg lehet határozni a szükséges 

gyártóberendezéseket, a gyártási ütemidőket és kapacitást [Sal09]. Ezekből a várható 

előállítási költségeket is jobban meg lehet becsülni. Ezeket a 3D modelleket szokták 

digitális prototípusnak is nevezni. (4. ábra). [Ber09], [Coo10], [Kross10], [Ter09] 
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4. ábra Digitális prototípus [graph] 

 

Bizonyos esetekben sokkal több információt kaphatunk egy valós, kézbe vehető 

darabról, ugyanakkor a digitális prototípusokon végzett számítások eredményeit valós 

modelleken végzett kísérletekkel is validálni kell. Attól függően, hogy milyen célra 

szeretnénk felhasználni a gyors prototípusokat, a következő főbb területeit 

különböztetjük meg.  

2.2.1. Geometriai prototípus 

Geometriai prototípusról akkor beszélünk, ha a prototípusnak elsősorban 

marketing célja van és az alkatrészeket termék-vizualizáció céljából gyártják le. Az 

ilyen koncepciómodelleken megtekinthetjük a későbbi termék külső megjelenését. Így 

több elképzelés közül választhatjuk ki a legjobbat (piackutatás). Mivel nem drága, 

minden lehetséges verziót legyártunk, és ezeket tesztelhetjük a célközönségnél, 

felmérve így a pontos piaci igényeket (pl. mobiltelefon előlapok). További célok 

lehetnek pl. egy prezentáción bemutatni az elkészült terméket, meggyőződni a 

megfelelő méretekről, valamint beépíthetőségről (illeszkedésvizsgálat), 

szerelhetőségről. Továbbá a termék használhatóságának szempontjából fontos 

ergonómiai vizsgálatokat is végezhetünk a geometriai modelleken (milyen a fogása, 

elfér-e a kézben, csúszik-e). Ezeknek a vizsgálatoknak az elsődleges célja a forma 

tökéletesítése. Ilyen alkalmazásokra mutat példát az 5. és a 6. ábra. 

 

 

5. ábra Ergonómiai és vizuális modellek [Falk09a] 
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6. ábra Szerelhetőségi és illeszkedésvizsgálat céljából készített gyors prototípusok 

[Falk09a] 

2.2.2. Funkcionális prototípus 

Az úgynevezett funkcionális prototípusoknak már a fizikai megjelenésükön túl is 

jelentős szerepük van, mert a modellek már kinematikai vizsgálatokat is lehetővé 

tesznek. Ezeket a modelleket ugyanis már (szerelhetőség, méretpontosság, 

illeszkedésvizsgálat) a későbbi végleges, valós alkatrész helyén a szerkezetet 

működésbe hozva vizsgálják. [Ficz11a] [Choi04], [Kruth98], Ilyen beépítést mutat a 

7. ábra.  

 

 

7. ábra Funkcionális prototípus [Falk09a] 
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Tehát a modelleknek valós körülmények közt, a beépítési környezetnek megfelelő 

terheléseket kell elviselniük. Ezeknél a prototípusoknál már a méret- és alakhűségen 

felül követelmény a megfelelő anyagtulajdonság és a megfelelő terhelhetőség is. Emiatt 

itt már jelentős szerepe van a megfelelő technológia és anyagválasztásnak is. [Ger12] 

Gyors prototípust alkalmazunk akkor is, amikor egy rendkívül bonyolult és 

összetett alkatrész gyártásához kell öntőmintát készíteni (8. ábra). Ebben az esetben az 

alkatrész 3D-modelljéből készítjük el a pozitív mintát, majd ezt homokformába téve 

készítjük el az öntőmintát, megspórolva ezzel az igen drága mintakészítés költségeit. 

Ekkor a gyorsprototípusnak csak az öntőminta egyszeri elkészítésében van szerepe, 

jelentős terhet nem kell elviselnie, ugyanakkor rendelkeznie kell a mintakészítéshez 

szükséges merevséggel. 

 

 

8. ábra Öntőminta készítése gyors prototípusgyártás segítségével [Falk09a] 

 

Fontos megjegyezni, hogy bár napjainkban igen nagy pontossággal lehet a 

legkülönfélébb alakú és bonyolultságú geometriákat legyártani, azért öntőminta esetén a 

gyors prototípusgyártó eljárással készült darab utólagos megmunkálást, felületkezelést 

is igényel (9. ábra). 

 

 

9. ábra Öntés gyors prototípusgyártás segítségével [Falk09a] 
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2.2.3. Gyors szerszámozás, kis szériás gyártás 

Egy termék esetén általában az első darab legyártásánál felmerülő legnagyobb 

költség a gyártáshoz szükséges szerszám költsége. Nagy gyártási sorozatszám esetén 

azonban ez a költség megoszlik az egyes darabok között (pl. öntőminta). Itt érdemes 

megemlíteni a minőségjavító szerepét is, fröccsöntő szerszámok tervezése során például 

egyértelmű előnyöket használhatunk ki, ha a pl. rétegről rétegre építjük fel a 

szerszámbetétünket. Ebben az esetben ugyanis lehetőség van arra is, hogy az adott 

alkatrész geometriáját, formáját - a szerszámbetét alakját – követhesse a hűtés 

furatrendszere. A formakövető hűtőrendszer eredményeképpen a fröccsöntés ciklusideje 

akár 20-35%-kal is csökkenhet a hagyományos hűtőrendszerek alkalmazásaihoz képest 

[Falk10] [Ság10]. Éppen ezért kis szériában gyártott termékek esetében a 

szerszámköltség relatíve nagy lesz, ami drága terméket eredményez, ez pedig 

egyértelmű piaci hátrányt jelent. Érdemes tehát elgondolkodni, hogy amennyiben a 

termék funkciója engedi, akkor a terméket gyors prototípusgyártással gyártsuk le. Ez 

ugyan egy viszonylag drágább eljárás, ugyanakkor nincs szükség a gyártáshoz 

szerszámokra. [Falk05], [Nag08], [King02], [Fer03] 

Kisebb szériák, nem túl nagy darabok és kisebb hőmérsékletek esetén a gyors 

prototípusgyártó eljárással elkészíthetjük rögtön az öntőmintát is. Erre mutat példát a 

10. ábra.  

 

 

10. ábra Gyors szerszámgyártás [Falk09a] 
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2.2.4. Egyéb alkalmazások 

A gyors prototípusokat az élet számos olyan területén alkalmazzák, ahol nem, 

vagy csak nagyon bonyolult módon lehetne ezt a módszert megkerülni. Csak néhány 

érdekes alkalmazást mutatok be ezek közül.  

Gyártás során fellépő hibák megelőzésére demonstrációs céllal készített modellt 

mutat a 11. ábra. 

 

 

11. ábra Kommunikációs modell [Falk09a]  

 

Nyomtatott áramkörök készítésénél a gyors prototípus termékeket használják 

töltőanyagként (kis üregek merevítésére), mert nagy pontossággal lehet gyártani igen 

vékony rétegben és falvastagságban [ltcc], [Hor12] 

Gyakran használják akár „bennszülött” alkatrészekkel egyben legyártott 

szerelések készítéséhez is. 

Igen könnyen lehet bonyolult geometriai áramlástani vizsgálatokhoz szükséges 

modelleket is készíteni tetszőleges méretarányban, bár ezek a modellek utólagos 

megmunkálást igényelnek.  

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni az orvosi alkalmazásokat. 

[Bibb10], [Berry97], [Petz99], [Seitz04], [Bag11] Itt protézisként, csontpótlásra használják 

elsősorban. Mivel két ugyanolyan ember nincs, ezért minden darab egyedi. CT 

felvételek alapján előállítható a 3D modell, amiből már gyors prototípusgyártással el 

lehet készíteni a szükséges (hiányzó rész) implantátumot, protézist. Ilyen felhasználás 

esetén fontos követelmény az anyaggal szemben a biokompatibilitás. Erre mutat példát 

a 12. ábra. 
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12. ábra Gyors prototípusgyártás orvosi alkalmazása [Ficz11c] 

 

Említést kell még tenni az ide kapcsolódó, de lassan önálló területté váló ún. 

egyedi tömeggyártásról is. Ebben az esetben nem beszélhetünk kis darabszámról, 

ugyanakkor egy kicsit minden darab más, mint a többi. Csak az USA-ban több, mint évi 

30000 db csípőprotézist készítenek ezzel az eljárással. Hasonló, de ennél is jóval 

nagyobb darabszámot érnek el az egyedi hallókészülékek, ahol a szerkezet „belseje” 

ugyanaz, csak a fülbe illeszkedő „tartórész” van egyedileg mindenkinek a saját 

fülgeometriájához kialakítva (még egy ember bal és jobb füle is eltérő geometriával 

rendelkezik).  [Falk11] 

2.3. A gyors prototípusgyártás gazdasági kérdései 

A gyorsuló piaci tendenciák miatt egyre kevesebb idő áll rendelkezésre egy 

termék tervezésére, kifejlesztésére és piacra kerülésére. Az új – versenyképes árú - 

termék gyors és megfelelő minőségű piacra jutásához elengedhetetlen a tervezési és 

gyártási hibák mielőbbi kiszűrése, amellyel a később felmerülő hibaköltségek 

minimalizálhatók. A gyorsprototípus gyártás elvén előállított termékek segítségével az 

innovatív gyártástechnológiai megoldások könnyen megvalósíthatók. A gyorsprototípus 

gyártás előretörésének köszönhetően – különösen a funkcionális prototípusok jutnak 

egyre nagyobb jelentőséghez, melyek segítségével a prototípusok funkcionalitása is 

vizsgálható üzemi körülmények között. A metodika segítségével jobban becsülhető a 

gyártásidő, gyártásköltség és a felhasznált materiális javak mennyisége [Mie06]. A 

prototípusok korábban csak a tervezési ciklus végén kerültek legyártásra és igen drágák 

voltak, mivel a gyártásukhoz szükséges szerszámok nem álltak még rendelkezésre. 

Ezzel szemben napjainkban a prototípusok már a tervezés igen korai szakaszában 

megjelennek (párhuzamos tervezés). Pl. egy villás targonca prototípusának elkészítése 

52 hetet vett igénybe, költsége pedig 2,5 millió USD, míg ugyanennek a digitális 

prototípusa 75 ezer USD, melyet 12 hét alatt el lehet készíteni. [Ficz13a].  

Vizsgálataink során megpróbáltuk feltárni és kategorizálni az egyes prototípusok 

előállításához kapcsolódó költségeket. Közvetlen anyagköltségnek nevezzük azt a 

költségtényezőt, amely a termék előállításához szükséges anyag beszerzésével és 

szállításával kapcsolatos (Direct Material Cost - DMCt,i). Esetünkben a DMC adott 

időszakra (t) és termelési egységre (i) vonatkozik. Néhány esetben nem érdemes a 
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költség meghatározása, mert nagyon kis mértékben befolyásolja a teljes költséget. 

Közvetett anyagköltségnek (InDirect Material Costs (IDMCt)) nevezzük azokat a 

költségeket, amelyek nem rendelhetőek egyértelműen hozzá semmilyen tervezési vagy 

termelési tevékenységhez sem. Esetünkben IDMC adott időszakra (t) vonatkozik. 

Meghatározásuk valós körülmények között igen nehézkes. Például az anyagbeszerzés 

szervezésével kapcsolatos költségek nehezen vezethetőek vissza egy alapanyagra. 

Közvetlen munkaerő költségnek (Direct Labour Cost - DLCt,i) tekintjük a munkaerő 

termelési egységre visszavetíthető részét. Esetünkben DLC adott időszakra (t) és 

termelési egységre (i) vonatkozik. Közvetett munkaerő költség (InDirect Labour Cost - 

IDLCt) a munkaerő költségeinek termelési egységre vissza nem vezethető része. Például 

a gyárigazgató vagy biztonsági őrök költsége, habár ezen emberek szerepe 

elengedhetetlen. Esetünkben IDLC adott időszakra (t) vonatkozik. Rezsiköltségnek 

(Manufacturing Overhead Cost - MOC) nevezzük a gyártás során felmerülő 

alapanyagra vagy munkaerőre közvetetten vagy közvetlenül nem hárítható költségeket. 

Esetünkben MOC adott időszakra (t) vonatkoztatott. Tehát adott (n) darab 

gyártásköltsége (Cost Of Manufacturing - COM) a fentiekből számítható az alábbi 

módon (1) [Ficz13b]: 

 

(1) 
 

 

amely (1) egyszerűsíthető (2): 

 

(2) 
 

 

ó 

Továbbiakban még a piaci ár (Market Price - MP), a kutatási és fejlesztési 

költségek (Research and Development Costs - RDC), a haszon (the Revenue - R), az 

adók (Taxes -T), marketing és reklám költségek (Marking Costs - MC) vizsgálata is 

szükséges (3). 

(3) 
 

 

A gyorsprototípus gyártás segítségével a közvetlen és a közvetett költségek 

szignifikánsan csökkenthetőek [Ficz12a], mert a gyártással kapcsolatos kritikus döntések 

még korai fázisban meghozhatóak [Ficz12b]. Konkrét ipari példa és a RPT berendezések 

megtérülésére utaló számítás található a melléklet 7.10. fejezetében.  

 

A fentiekből megállapítottam, hogy a termékelőállítási folyamat során, ha a 

prototípust gyors protípusgyártó eljárással állítjuk elő jelentős időmegtakaritás 

realizálható a hagyományos prototípusgyártó eljárásokkal szemben, ami a gyártási 

költségek csökkenését eredményezi. 
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2.4. Gyors prototípusgyártó eljárások 

A legtöbb ismert prototípus-gyártási eljárás az anyagleválasztás (vagy annak 

segítségével) elvén működik. Ezzel szemben a gyors prototípusgyártás 

anyaghozzáadással állítja elő a kívánt geometriát. Minden típusa ugyanazt az alapelvet 

követi, miszerint rétegekre bontja a térbeli geometriát, majd rétegről rétegre építi fel a 

modellt [Pham98].  A rétegre bontás egy megfelelően választott alapsíkkal 

párhuzamosan történő szeleteléssel valósítható meg. A szeletelés előtt a modell felületét 

ún. stl (standard triangular language) hálóval fedjük le, ezáltal tetszőlegesen bonyolult 

felületeket is síkelemekkel tudunk helyettesíteni. A szeletelés során az így kapott 

háromszögek elmetszésével, a metszéspontok összekötésével kapjuk a gép által 

generálandó rétegkontúrt. Szeleteléskor a szeletek kontúrját egyenes szakaszok alkotják. 

[Kov13], Ma04], [Wan08], [Wan10], [Stroud00], [Liu06], [Szil03], [Sin12] 

 

 

13. ábra Modell szeletelése [Kov13] 

 

Ezt a rétegenkénti építési elvet követi különféle eljárásokkal az összes ismert 

eljárás. Kezdetben a gyorsprototípus gyártás csak igen drága berendezésekkel volt 

lehetséges. Ma már a különféle elven működő megoldások megjelenésének, valamint a 

könnyebb kezelhetőségnek köszönhetően egyre inkább elterjedt, ugyanakkor 

felhasználási területei még messze nincsenek kiaknázva. Elterjedésének növekedését az 

elkövetkező években várhatóan fokozza, hogy egyes gyors prototípus-gyártási 

módszerre vonatkozó szabadalmak lejárnak (SLS, FDM, SLA) [Ficz12b], [Ficz12c] 
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2.5. Gyors prototípusgyártó eljárások típusai 

A gyors prototípusgyártó eljárásokat manapság - helytelenül – összefoglalóan 3D 

nyomtatásnak szokták hívni, függetlenül annak előállítási módjától. Ezekben az 

eljárásokban a rétegről rétegre történő előállítás, modellépítés közös. A technológia 

fejlődésével egyre több területen alkalmazzák ezeket az eljárásokat, nem csak 

prototípusgyártásra. Ezért talán a leghelyesebb volna összefoglaló néven ezeket additív 

gyártási eljárásoknak nevezni. 

2.5.1. LOM (Laminated Object Manufacturing)  

Ezt az eljárást szokták lemezelt darabgyártásnak is nevezni. Alapanyaga papír, 

műanyag, fém, kompozit, fólia vagy lemez. Az adott fóliát/lemezt hozzárögzítik 

(ragasztják, majd hengerlik) az addig elkészült munkadarabhoz, majd az adott síkbeli 

rétegkontúr mentén azt lézerrel kivágják. Az eljárás elvi vázlata a 14. ábrán látható. 

 

 

14. ábra LOM (Laminated Object Manufacturing) elve [Falk09a] 

 

Előnye, hogy többféle alapanyag használható, valamint viszonylag nagy darabok 

is előállíthatóak a módszerrel. Előny továbbá a viszonylag nagy építési sebesség (kb. 

20 mm/h) és az alacsony relatív anyagköltség. Jól megmunkálható, ragasztható, 

festhető. Hátránya, hogy korlátozott a rétegvastagság (kb. 0,1 mm), kicsi a szilárdsága 

és drága berendezés szükséges a gyártáshoz. Nedves környezetben erősen vetemedésre 

hajlamos [Ahn12], [Chiu03], [Shu04]. 
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2.5.2. FDM (Fused Deposition Modelling) 

 Alapanyaga tekercselt, vékony hőre lágyuló műanyag huzal (pl. PA, ABS), amit 

egy fűtött és síkban mozgatható fej segítségével viszünk fel, az adott síkbeli rétegnek 

megfelelően.  

 

 

15. ábra FDM (Fused Deposition Modelling) elve [Falk09a] 

 

Előnye, hogy több alapanyag használható, olcsó a berendezés, nincs 

anyagveszteség. Hátránya, a kis pontosság x-y és z irányban egyaránt, valamint a kis 

építési sebesség (kb. 10 mm/h) [Sin12], [Ahn09], [Bel04]. 

2.5.3. SLA (Stereolitography)  

A sztereolitográfia lényege, hogy az alapanyagként használt folyékony 

fényérzékeny epoxigyantát vékony rétegben (kb. 0,1 mm) terítjük a munkaasztalon, 

majd azt a rétegkontúrnak megfelelő helyeken UV fénnyel, lézerfénnyel megvilágítva 

megszilárdítjuk (polimerizáljuk).  

 

 

16. ábra SLA (Stereolitography) [int12] 
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Előnye, hogy ez az egyik legpontosabb eljárás, ragasztható, polírozható az 

elkészült munkadarab. Hátránya, hogy mechanikai szilárdsága kicsi, drága berendezést 

igényel, nagy a relatív anyagköltség és kicsi az építési sebesség (kb. 12 mm/h). 

Zsugorodásra, vetemedésre hajlamos. [Tak11], [Ros00], [Bar12], [Jar06] 

2.5.4. SLS (Selective Laser Sintering)  

A szelektív lézeres szinterezés elve hasonló az sztereolitográfiához (SLA), 

azonban itt az alapanyag, finomszemcsés (Ø20- Ø50 μm) por, melyet terítünk, majd a 

szemcséket az adott rétegkontúron belül pásztázó lézerrel összeolvasztjuk. Az 

alapanyag hőre lágyuló műanyag Több, különböző olvadáspontú por esetén a kisebb 

olvadáspontú a lézer hatására megolvad és biztosítja a kötést. Ezt az eljárást főképp 

különböző fémporok esetén használják (DMLS) [Hat10].  

 

 

17. ábra SLS (Selective Laser Sintering) elve [Falk09a] 

 

Pontosságát alapvetően a por és a réteg vastagsága határozza meg. Előnye a nagy 

építési sebesség (kb. 20 mm/h), a szinte korlátlan anyagválaszték - kompozitok is 

készíthetőek ilyen eljárással -, valamint a jó szilárdsági tulajdonságok. Hátránya, hogy 

porózus szerkezetű lesz a darab, drága gyártóberendezést igényel, magas a relatív 

anyagköltség és jelentős zsugorodással kell számolni (3-4%). [Sha14], [Sha13], [Rat12], 

[Sal12], [Her06] 

2.5.5. 3D nyomtatás  

Ebben az esetben szintén finomszemcsés port terítünk, azonban itt a 

rétegkontúron belül eső szemcsék közé ragasztót adagolunk, ezzel biztosítva a kötést.  
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18. ábra 3D nyomtatás elve [Falk09a] 

 

Előnye a kis relatív üzemi költség, nagy építési sebesség (kb. 25 mm/h). Hátránya, 

hogy drága berendezést igényel. [Tak11], [Klein13], [Bose13], [Kuc13], [Gid03] 

2.5.6. Objet-PolyJet 

Ez az eljárás tulajdonképpen ötvözi a sztereolitográfia (SLA) és a 3D nyomtatás 

előnyeit. Az alapanyag az SLA eljárásnál is ismert fényérzékeny műgyanta 

(fotopolimer). Tehát a nyomtatófej fotopolimer cseppeket lövell, amit UV fénnyel 

szilárdítanak meg. Egyszerre többféle alapanyagot (fotopolimert) is használhatunk. A 

felhasznált alapanyagoktól függően az anyagtulajdonságok széles skálán mozoghatnak, 

a többféle alapanyag különböző mértékű keverésével szinte végtelen, különböző 

anyagtulajdonságokkal bíró darabot hozhatunk létre (digitális anyag). 

 

 

19. ábra Objet-PolyJet eljárás elve [var] 

(http://de.objet.com/Produkte/PolyJet_Technologie/) 
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Előnye a nagy építési sebesség (20 mm/h), pontos (14 μm-es rétegvastagság), kis 

relatív üzemi költség, könnyű kezelhetőség. Akár irodai környezetben is alkalmazható, 

továbbá polírozható, festhető. Hátránya, hogy csak korlátozott alapanyagok (csak 

fotopolimerek) használhatóak. [Gurr12], [Fathi12], [Haz14] 

2.5.7. Gyors prototípusgyártással elérhető pontosság 

A fejlesztések általában a gyorsabb, olcsóbb, pontosabb, több különböző anyaggal 

dolgozni tudó gépekre irányulnak. Logikusan minél pontosabb modellt tudunk így 

gyártani, annál több területen válik alkalmazhatóvá. Természetesen a pontosság sok 

esetben a gyorsaság és az olcsóság rovására megy. [Ficz12b] 

Az alkatrész anyagát a környezetétől elválasztó valóságos felület eltér az alkatrész 

rajzán az ábrával és méretekkel meghatározott mértani, vagy névleges felülettől. A 

rendelkezésre álló mérőeszközök a pontatlanságuk miatt a valóságos felületet csak 

bizonyos közelítéssel tudják regisztrálni: ez az észlelt felület. Az értékeléshez ezt az 

észlelt felületet tudjuk felhasználni. [Bán10] 

A felületi érdességről, általánosan, valamint az ember által érzékelhető 

érdességekről részletesebb információ a 7.1. mellékletben található.  

2.5.7.1. Alkalmazhatóság felhasználási terület szerint 

A gyors prototípusgyártással készített termékeket általában megkülönböztetjük 

felhasználási területük szerint is. Érdemes az adott prototípus felhasználási igényeihez a 

leginkább megfelelő gyártási eljárást választani. Felesleges az adott területen nem 

hasznosítható pontosságot, felületi minőséget előírni. 

 A marketing modellek esetében a terméknek általában a megfelelő 

kialakítás, külső kinézet, tapintás, kézre állás és további ergonómiai 

szempontoknak kell megfelelniük. Tehát egyértelműen megállapítható, 

hogy a megjelenés vizsgálatakor olyan gyártástechnológiát érdemes 

választani, mely a szem felbontóképességénél (közelről vizsgálva is 

maximum 600 dpi) jobb felbontást képes produkálni. Ilyen esetben ennél 

finomabb felbontásra nincs szükség. Amennyiben kézbe is vesszük a 

terméket és annak kialakításánál fontos, hogy azt minél simábbnak 

érezzük, akkor legalább a tapinthatóság határát jelentő Ra0.8-as értékre 

kell törekedni. Ehhez valószínűleg már utólagos felületi megmunkálásra is 

szükség lesz. Sok esetben azonban feltétel, hogy az adott termék ne 

„csússzon” a kezünkben, ilyenkor teljesen felesleges a finom felbontással 

történő gyártás, az csak az időt és a költségeket növeli. 

 Funkcionális prototípusok esetében az alkatrész már beépítésre kerül, ahol 

az üzemi terheléseknek megfelelően működnie is kell. Itt a későbbi 

sorozatgyártásban elvárt felületi minőséget kell kialakítani az ún. működő, 

illeszkedő felületeken. Ilyen esetekben a felületi minőségnek a súrlódásra 

is jelentős befolyása van, sőt ez az egyes illeszkedésvizsgálatoknál is 
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jelentős szereppel bír. Egyes technológiákkal (OBJET30Pro) már átlátszó 

anyagból is képesek vagyunk terméket előállítani. Az ilyen termékek 

tökéletesen alkalmasak lehetnek például áramlástani kísérletekhez. Ehhez 

azonban – a jelentős határréteg súrlódás elkerülése érdekében – igen finom 

felületi érdességre van szükség (pl. kipufogók, szívócső alakok 

kialakítása). [Ficz11b] 

A funkcionális prototípusoknál a legtöbb esetben fontos követelmény a 

méretpontosság is. Ezért az ilyen céllal készített prototípusokat, még ha a 

nyomtató pontossága képes is lenne előállítani, utólagos megmunkálásnak 

kell alávetni, mivel a legtöbb additív gyártáshoz használt anyagnak van 

jelentős mértékű zsugorodása. Ennek mértékét a gyártó megközelítőleg 

meg tudja adni, ezt akár be is lehet tervezni.  

 Gyógyászati alkalmazás esetén minden darab teljesen egyedi, az adott 

helyre kell illeszkednie. Ez meghatározza a szükséges méretpontosságot is. 

Általában implantátumok esetében a manapság használt berendezések 

pontossága megfelelő, hiszen beültetéskor kézzel végzett műtétekről van 

szó, a hiányok helye sem tökéletesen meghatározott, így a beültetéskor 

szükséges lehet némi megmunkálás. Egy olyan alkalmazás esetében 

azonban, ahol az adott implantátumnak a csontokhoz képest el kell tudnia 

mozdulnia már igen fontos szerepe van a felületi minőségnek, nehogy a 

szomszédos illeszkedő csontokat a jelentős súrlódás kikezdje. Sok esetben 

azonban kifejezett igény – nem súrlódó felületeknél, hogy legyen egy 

relatíve durva felülete az implantátumnak, amin az izmok tapadása 

biztosított.  

 A gyors szerszámkészítés területén egyre gyakrabban és elterjedtebben 

használják az additív gyártástechnológiákat. Ezzel rendkívül gyorsan és 

olcsón lehet bonyolult öntőmintákat előállítani. Itt logikusan adódik, hogy 

az öntéssel előállítható felületminőségre van szükségünk.  Adott esetben itt 

is szükséges az utólagos felületi megmunkálás, illetve felületkezelés.  

 Kis szériás gyártás esetében valójában nem is prototípusról beszélünk. Itt 

ugyanis a várható szükséges darabszám miatt az alkatrésznek nem lenne 

gazdaságos sorozatgyártásra alkalmas szerszámot és technológiát tervezni 

és legyártani.  

Ilyen esetben mindig az adott darabra előírt igényeknek megfelelő 

pontosságot kell alkalmazni, adott esetben szükség lehet utólagos 

megmunkálásra is. 

2.5.7.2. Az egyes eljárásokkal előállítható pontosságok 

Sajnos a gyártók egymástól függetlenül teszik közzé adataikat, mindenki a neki 

leginkább megfelelő megközelítésben. [Ahn12], [Paul01], [Ahn09] Vannak gyártók, 

melyek az elkészíthető minimális rétegvastagságot adják meg milliméterben (OBJET), 

mások ugyanezt az adatot inchben, és megint mások dpi-ben. Egyesek a felhasznált 
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alapanyag, pl. finomszemcsés por átlagos átmérőjével jellemzik a pontosságot. 

Ráadásul ezek az értékek a gyártástechnológia elve alapján a különböző gyártási 

irányokban egymástól jelentős mértékben eltér(het)nek. Ebből következően, ha nagy 

pontosságra van szükség, megfontolást igényelhet a gyártás iránya. Könnyen belátható 

az is, hogy a rétegenként történő építkezés következtében például egy, az építés síkjára 

merőleges felületen lényegesen jobb felületi minőséget tudunk elérni, mint egy ferde 

falfelületen. A felületi érdességet befolyásolhatja továbbá a kiinduló geometriából 

készített stl fájl felbontása is, ahogy az a következő ábrán látható.  

 

 

20. ábra Az stl fájl felbontásának hatása a felület minőségére [Falk09b] 

 

Nem szükséges tehát feltétlenül a tökéletes felületi minőségre törekednünk az 

additív gyártástechnológiák során, mivel az gyakorta a sebesség és az ár rovására 

történhet csak meg. Itt az építési sebesség a rétegvastagságtól függő részére gondoljunk, 

mert a pásztázási sebesség – ami szintén befolyásolja az építési időt – nem befolyásolja 

jelentős mértékben a felületi érdességet. [Her06] Továbbá nem feltétlenül szükséges a 

gyártóknak sem egy bizonyos felbontásnál finomabb minőségű termékek előállítására 

képes gépeket fejleszteni, mivel a legyártott darabokat utólagos felületi 

megmunkálásoknak vethetjük alá. A munkafolyamat során, ha szükséges csiszolt, 

polírozott felületet is kaphatunk.  
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21. ábra Lézer szinterezéssel előállított turbinalapát polírozás előtt és után  

(http://www.additive3d.com/faq/faq220.htm) 

 

Megállapítottam, hogy a gyorsprototípusok geometriai tulajdonságai 

(méretpontosság, felületi érdesség) nem egységes rendszerben kezeltek. 

Szükségszerűnek tartom egy komplex, zárt, egységes rendszer kidolgozását, mely 

rendszerben az összes gyors prototípusgyártó eljárással előállított alkatrészek 

méretpontossága, valamint felületi érdessége egységesen kezelhető, ami által az 

egyes eljárások összehasonlíthatóvá válhatnak a fenti paraméterek tükrében. 

 

Az ismertebb gyors prototípusgyártó eljárások által elérhető pontosságokat 

átszámítottam egységesen dpi mértékegységre. Ez látható a következő, 1. táblázatban. 

[San13], [Cam02], [Byun06], [Jin13], [Ipp95] 

 

1. táblázat Gyors prototípusgyártó eljárások pontossága dpi-ben saját szerkesztés [aut], 

[zco], [str], [var] alapján 

Technológia Felbontás x,y irányban Felbontás z irányban 

Sztereolitográfia 

(SLA) 

1000 dpi 150 dpi 

Szelektív lézer 

szinterezés  (SLS) 

600 dpi 800 dpi 

3D Nyomtatás 600 dpi 250 dpi 

Huzalfelrakás (FDM) 1024x768 dpi 250  dpi 

OBJET 600 dpi 1600 dpi 
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A dpi – dot per inch – mértékegységekre átszámítva is jól látható a fenti 

táblázatból, hogy az egyes eljárások összehasonlítása így sem megvalósítható. A 

problémát tovább árnyalja, hogy a nyomtatógépeknél nagy jelentőséggel bíró dpi 

értékkel, gazdasági előny reményében, a gyártók már több éve el kezdtek „trükközni”: a 

nyomtató fejet 2-3 -szor végigjáratják ugyanazon nyomtatási terület felett, így 

2-3-szorosára növelik a dpi értéket, de minőségben csak 20-50% -os javulást tudnak 

csak elérni. [Her13] Ráadásul különböző irányokban különböző értékeket lehet elérni. Függ 

továbbá a felületi minőség a vizsgált felület irányától, görbületétől is.  
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3. Anyagtulajdonságok vizsgálata 

3.1. Végeselemes analízis 

Felismerve, hogy a funkcionális prototípusokra jelentős mértékben megnőtt az 

igény, valamint a kis sorozatú gyártásban és az orvostudományban is jelentősen 

megnőtt a beépített gyors prototípus termékek felhasználása, szükségszerűvé vált, hogy 

előre meg tudjuk határozni, hogy felhasználási környezetében alkalmazható-e az adott 

modell. Bonyolultabb geometriák esetében ennek vizsgálatához végeselemes analízisre 

van szükség.   

A végeselemes analízishez szükség van egy 3D CAD modellre, annak 

anyagtulajdonságaira, valamint a beépítési környezettől függő kényszerek és terhelések 

ismeretére. Ezek megadása és a megfelelő paraméterek beállítása után futtathatjuk az 

analízist. Az analízishez anyagtulajdonságok szempontjából szükség van az alkalmazott 

anyagmodell definiálására, továbbá szükség van az anyagmodellben szereplő 

paraméterek, azaz a viselkedést egzaktul leíró anyagtulajdonságokra, a rugalmassági 

modulusokra (E, G), valamint a Poisson-tényezőre (υ). Természetesen ezek csak az 

alapvető szilárdsági számításokhoz elegendőek, az időfüggő paraméterek, pl. kúszási 

tulajdonságok, kifáradás vagy hőterhelés vizsgálatához további anyagjellemzők 

meghatározására van szükség.  

Fontos megjegyezni, hogy ismeretlen (korábban nem használt, nem validált) 

anyagtulajdonságokkal bíró modell esetén az eredményeket valós modelleken végzett 

kísérletekkel kell igazolni, a felállított anyagtörvényt csak ezután alkalmazhatjuk.  

A végeselemes módszer alapegyenlete a K u= F. Ebben a mátrixegyenletben K a 

módosított merevségi mátrix, amit az anyagtulajdonságok és a beépítési környezetből 

adódó kényszerek határoznak meg. Az egyenletben szereplő u a csomóponti 

elmozdulások vektora, amíg F a terhelések vektora. A végeselemes szoftver 

tulajdonképpen ezt a mátrixegyenletet rendezi u-ra. Azaz az elmozdulásmező 

meghatározása egyenlet megoldóval történik, ami formálisan mátrix invertálást és 

szorzást jelent. Ebből az egyenletből tisztán látszik, hogy mivel a terhelések állandóan 

változnak (ha nem változik akkor is) a terhelésekből adódó elmozdulások és 

feszültségek meghatározásához ismernünk kell a merevségi mátrix minden elemét. 

[Ficz11c]  A továbbiakban a végeselemes analízishez szükséges anyagtulajdonságokra 

koncentrálok.  

 

A gyártók és forgalmazók adatait alaposan megvizsgálva feltűnik, hogy 

anyagtulajdonságok tekintetében sincs egységes megadási mód, mindenki más 

mértékegység rendszert és vizsgálati feltételeket alkalmaz, így az összehasonlítás 

nehézkes. A gyorsprototípus gyártás során rétegről rétegre készítjük el a 

munkadarabokat. Ez a rétegenkénti gyártás egy mérnökben felveti a kérdést, vajon az 

egyes rétegeken belül és a rétegek közt azonosak-e az összetartó erők. Amennyiben 

nem, akkor az anyagtulajdonságok is eltérőek lesznek a különböző irányokban. Ilyen 

jellegű problémára utaló jeleket egyetlen gyártónál és forgalmazónál fellelhető anyag 
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adatbázisban sem lehet találni. (lásd melléklet 7.11. fejezet) Ugyanígy a 

szakirodalomban is csak annyit találunk, hogy ma már az additív gyártástechnológia 

elvén készített alkatrészek nem maradnak el mechanikai jellemzőik tekintetében 

hagyományos társaiktól. [Hat10] Még az ún. rétegelt darabgyártásnak nevezett (LOM) 

eljárás esetében sem, ahol pedig ez nyílvánvalónak tűnik, hiszen kész rétegeket (papír, 

műanyag, fém) ragasztunk egymásra. Itt ugyanis nem feltételezhető, hogy a ragasztó és 

pl. egy fém anyagtulajdonságai megegyezzenek.   

Mivel a legelterjedtebb és legtöbb felhasználási lehetőséget biztosító eljárás az 

OBJET, ezért a továbbiakban ennek vizsgálatára összpontosítok.  

Az OBJET eljárás működési elve, hogy az alapanyag fényérzékeny műgyanta 

(fotopolimer), amit UV fénnyel szilárdítanak meg. A nyomtatófej cseppeket lövell és 

azt rögtön meg is szilárdítja. Egyszerre többféle alapanyagot (fotopolimert) is 

használhatunk. A felhasznált alapanyagoktól függően az anyagtulajdonságok széles 

skálán mozoghatnak, a többféle alapanyag különböző mértékű keverésével szinte 

végtelen, különböző anyagtulajdonságokkal bíró darabot hozhatunk létre (digitális 

anyag).  

Előnyei, a nagy építési sebesség (20 mm/h), pontos (16 μm-es rétegvastagság), 

relatív kis üzemi költség, könnyű kezelhetőség, akár irodai környezetben is 

alkalmazható, polírozható festhető. 

Hátránya, hogy csak korlátozott alapanyagok használhatók hozzá (csak 

fotopolimerek). 

Az OBJET technológia gyors, tiszta, könnyen kezelhető technológia, elterjedt és 

további térhódítása várható, rendkívül sokrétű felhasználási területtel. Vizsgálatomat 

tovább szűkítve a felhasználható alapanyagok közül a legnagyobb szilárdsággal 

rendelkező FullCure720 típusú anyagot vizsgáltam, amely alkatrészként beépítve 

leginkább hasznosítható 

Az alkatrészek terhelhetőségét alapvetően anyagtulajdonságaik határozzák meg, 

ezért a modellezéshez szükséges anyagmodell meghatározása döntően befolyásolja a 

modellezés pontosságát. Ahogy az előbb láthattuk a végeselemes analízishez (statikus 

szilárdsági vizsgálat) szükséges az E, υ anyagjellemzők meghatározása. Ezen 

anyagtulajdonságok meghatározására a legelterjedtebb módszer a szakítóvizsgálat.  

A gyártó által közzétett anyag adatbázis alapján feltételezni lehetett (mivel 

semmilyen utalás nincs arra, hogy az anyagtulajdonságok eltérőek lennének különböző 

irányokban) az izotrop anyagtulajdonságokat. (melléklet 7.11. fejezet) Ennek 

igazolására, vagy cáfolatára többféle pozícióban gyártott próbatesteken is végeztünk 

szakítóvizsgálatokat. 
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3.2. Anyagtörvények 

Azt a függvénykapcsolatot, amely megadja egy adott pontban az alakváltozási 

állapot és a feszültségi állapot kapcsolatát, anyagtörvénynek nevezzük. [Csi03] Az 

anyagok viselkedése adott terhelés hatására változhat is, ilyen esetben időfüggő 

anyagtörvényekről beszélhetünk. Az időfüggő anyagtörvényekkel jelen kutatásban nem 

foglalkoztam, ezért az időfüggő anyagtörvények ismertetésétől eltekintek. 

Vizsgálataimat is csak a lineáris mérnöki méretezés tartományán végzem ezért a 

maradó, plasztikus deformációs zónákkal kapcsolatos elemzéseket is mellőzöm. Az 

anyagok terhelés hatására adott válaszát, viselkedését anyagtörvényeknek nevezzük. A 

feszültségi és az alakváltozási állapot közötti kapcsolatot a Hooke-törvény segítségével 

adhatjuk. meg. Általános esetben tehát:  
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, 

ahol a nyúlások az 1,2,3 irányokban, 

ij (i≠j) reprezentálja az elcsavarodást a főirányokat meghatározó tengelyek körül 

(szögtorzulás az i-j síkban) (i,j =1,2,3) (i≠j) 

a feszültségek az 1, 2, 3 irányokban, 

ij (i≠j) a csúsztatófeszültségek (i,j =1,2,3), 

Cij pedig a merevségi mátrix. 

Amennyiben semmilyen szimmetriasíkja sincs az anyagnak (anyagtulajdonságai 

iránytól függenek, azaz, minden irányban más és más), akkor az anyagot anizotropnak 

nevezzük. Ebben az esetben az anyag viselkedését 21 független anyagállandóval lehet 

leírni. A merevségi mátrixban ugyan 36 érték szerepel, de mivel ez egy szimmetrikus 

mátrix ezért a független anyagállandók száma 21. [Jon75], [Lov98] 

Abban az esetben amennyiben megadható 2, vagy 3 irány (akár a Descartes-féle 

derékszögű koordináta-rendszerben (kompozitok), akár henger koordináta-rendszerben 

(pl. élő fa)), amelyekben az anyagtulajdonságok megegyeznek, akkor ortotrop anyagról 

beszélünk. Az ortotrop anyagmodell tehát egy speciális fajtája az anizotropiának, 

ahol egyértelműen meghatározható két vagy három fő iránnyal jellemezhetők az 

anyagjellemzők. Ilyen esetben alkalmazandó az ortotrop anyagokra érvényes 

Hooke-törvény: 
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Sij pedig a kiegészítő, vagy komplementer mátrix,   

 

 

 

 

 

 

 

(6)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

   

  
 

   

  
   

 
   

  

 

  
 

   

  
   

 
   

  
 

   

  

 

  
   

   
 

   
  

    
 

   
 

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A kiegészítő mátrixban E1, E2, E3 a rugalmassági modulusok 

υij a Poisson-tényező: a keresztirányú nyúlások (j-irányban) és a hosszirányú 

nyúlások (i- irányban) aránya, i-irányú húzás esetén (i≠j) 

Gij a nyíró rugalmassági modulus, (i,j=1,2,3) (i≠j) 

továbbá  a szimmetria következtében:     Sij=Sji (i,j =1,2,3), 

 

Ezekből az összefüggésekből jól látható, hogy az ortotrop anyagtulajdonságok 

egzakt definiálásához 9 független anyagállandóra van szükségünk. Ennek további 

megértését segíti a 22. ábra. 

 

 

22. ábra Feszültségi irányok [Bha80] 

 

Abban az esetben, ha az anyag tulajdonságai iránytól függetlenek, akkor 

izotrop anyagokról beszélhetünk.  Ekkor alkalmazható az izotrop anyagokra redukált 

Hooke-törvény: 

(7) 
 

ahol a feszültséget, E a rugalmassági modulust, pedig a nyúlásokat jelenti,amit 

az elmozdulásokból könnyen meghatározhatunk.  
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A G nyíró rugalmassági modulus – izotrop anyag esetében - meghatározható a 

rugalmassági modulus (E) és a Poisson-tényező (υ) segítségével: 

(8)  


12

E
G  

 

Ezekből az összefüggésekből jól látszik, hogy izotrop test esetében egy anyag 

szilárdsági vizsgálatához az anyagtulajdonság 2 független paraméterrel leírható. [Csi03]. 

3.3. Anyagtörvény meghatározása  

 

 

23. ábra Szabványos szakító próbatest  

 

Első lépésben a szabványos próbatesteket (23. ábra) - melyeknek vastagsága 

4 mm, anyaguk pedig a fent említett akrilbázisú fotopolimer - két, a hossztengellyel 

párhuzamos, de egymásra merőleges építési irányban (24. ábra), két különböző 

rétegvastagsággal (16 és 30 μm) gyártotta le a Varinex Zrt. Célunk annak eldöntése 

volt, hogy az anyagtulajdonságok valóban izotróp anyagtörvénynek megfelelőek-e. 

 

 

24. ábra Próbatestek építése álló és fekvő pozícióban  

 

A szakítóvizsgálatokat a BME Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont 

INSTRON 8852 szervo hidraulikus berendezésén hajtottuk végre. A vizsgálatot állandó 

Építési irány 
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keresztfej sebességgel végeztük, melynek értéke 5 mm/perc. A vizsgálat megkezdése 

előtt a próbatestet 5 mm/perc sebességgel 5 N erővel előterheltük a hiszterézisből adódó 

hibák kiküszöbölése érdekében. A vizsgálat végét a próbatest elszakadása jelentette, 

melyet a terhelő erő 50%-os csökkenése jelez. A vizsgálat során a keresztfej 

elmozdulásának függvényében mértük a terhelő erőt. A keresztfej elmozdulást, valamint 

a hozzá szükséges erőt a szakítógépet vezérlő számítógép folyamatosan rögzíti. A mérés 

során kapott eredmények alapján meghatároztuk a vizsgált anyag rugalmassági 

modulusát, a maximális feszültséget és az ahhoz tartozó fajlagos alakváltozást, valamint 

a szakadási nyúlást és a szakító erőt (25. ábra). 

 

 

25. ábra Próbapálca a szakítógépben  

 

Minden irányban és minden rétegvastagság esetén 5 próbatestet szakítottunk el. 

A szakítódiagramok (-) a melléklet 7.8. fejezetében találhatók. (117-120. ábra)  

A szakítóvizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az álló helyzetben 

épített próbatestek (117-118. ábra) szakítószilárdsága a rétegvastagság függvényében 

nem változott. A szakadási nyúlás viszont jelentősen lecsökkent a rétegvastagság 

növelésével (a próbatest „ridegedett”). 

A fekvő helyzetben rétegezett próbatestek (119-120. ábra) esetén egyrészt 

mintegy kétszeresére nőtt a szakadási nyúlás az álló próbatestekéhez képest, másrészt 

igen nagy volt mind a szakítószilárdság, mind a szakadási nyúlás szórása. 

 A rétegvastagság növelése ebben az esetben gyakorlatilag semmilyen hatással 

nem járt. A mérések számszerű eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. 
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2. táblázat A szakítóvizsgálat eredményei 

 

Átlagos 
rugalmassági 

modulus 
(MPa) 

Átlagos 
szakító-

szilárdság 
(MPa) 

Átlagos 
szakadási 

nyúlás (%) 

álló  
16 μm 

2302±32 57±0,3 8,4±0,7 

álló  
30 μm 

2376±41 60±0,6 5,8±0,3 

fekvő  
16 μm 

2095±74 49±2,5 11,1±4,5 

fekvő  
30 μm 

2068±19 48±0,8 12,6±5 

 

 

 

26. ábra Álló (a) és fekvő (b) helyzetben épített próbatestek rétegződése 

 

A 117-120. ábrán látható, valamint a 2. táblázatból kiolvasható, hogy míg az 

eltérő rétegvastagságok esetén csak kicsi (2-5%) és csak értékbeli eltérés adódik, addig 

az ettől eltérő építési irányban létrehozott modellnél jellegében is más, jelentős (20%) 

értékbeli eltéréseket kapunk. Tehát a mérések az egyik esetben rideg, míg a másik 

esetben szívós anyagtulajdonságokat mutatnak.  

Rugalmas tartományban a mérési eredmények (rugalmassági modulus) jól 

reprodukálhatók. Az egyenletes nyúlás szakaszának végén a szakítószilárdság azonos 

építési irányok esetén hasonló jelleget mutat, de nagyobb a szórás a fekvő helyzetben 

rétegezett próbatesteknél. Az álló helyzetben nyomtatott próbatestek szakadási 

nyúlásának szórása lényegesen kisebb, mint a fekvő helyzetben készítetteké. A fekvő 

helyzetben nyomtatott próbatestek esetében a szakadási nyúlás tekintetében az értékek 

jelentős mértékben eltérnek egymástól (nem reprodukálhatók az értékek. [Ficz10b] 

A beépített alkatrészek döntő többsége azonban csak a rugalmas tartományban 

működhet, ezért a numerikus analízist is ebben a tartományban érdemes elvégezni. A 

további vizsgálatok is erre a területre koncentrálódnak. 

 Ezzel bebizonyítottam, hogy az OBJET technológiával előállított FullCure 

720 alapanyagú darabok anyagtulajdonságai a nyomtatás irányától nem függetlenek, 

tehát az eljárás ortotrop anyagtulajdonságokat eredményez. 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz09], [Ficz10b], [Ficz11c], [Ficz11b]   
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Mivel a szakítás iránya mind a két építési irányra merőleges volt, feltételezhető, 

hogy az anyag egy, a másik két irányra merőleges irányban építve (amikor a húzás és az 

építési irány megegyezik) is eltérő eredményt fog adni. 

3.4. Ortotrop anyagtörvény redukálási lehetőségeinek 
vizsgálata 

Az előző fejezetben bemutatott vizsgálatokból jól látszik, hogy az OBJET 

eljárással gyártott gyors prototípus termékek is - a rétegről rétegre történő építkezés 

következtében - irányfüggő anyagtulajdonságokkal bírnak. Ez azt jelenti, hogy az anyag 

anizotrop. Az anizotrop anyagtulajdonságok egy speciális esete, amikor ki tudunk 

jelölni néhány, az anyagtulajdonságok szempontjából nevezetes irányt. Általában ezek 

egymásra merőleges síkokhoz tartoznak, ilyen jelleg esetén azt mondjuk, hogy ezek 

ortotrop anyagtulajdonságokkal bírnak.  

A rétegelt gyártás miatt feltételezhettük, hogy egy egy rétegen belül (síkban) az 

anyagtulajdonságok megegyeznek. Ez azt jelentené, hogy egyes anyagállandók 

kitüntetett irányokban megegyeznek, ezzel pedig a modellt leíró független ismeretlenek 

száma csökkenthető. Vizsgálatára (2D vagy 3D ortotrop) egymásra merőlegesen, de 

mindkét esetben fekvő helyzetben gyártattunk le próbatesteket, melyeken azután a 

vizsgálatokat elvégeztük. Ezen kívül egy harmadik irányt is vizsgáltunk, amikor is a 

próbatest a gyártás során a hosszában és kersztben elhelyezett irányok között átlósan, 

azokkal 45°-ot bezárva helyezkedik el (27. ábra). Minden irányban 5-5 próbatestet 

szakítottunk el. 

 

 

27. ábra Fekvő próbatestek különböző irányban legyártva  

 

A szakító próbatestet továbbra is szabványos méretű 4 mm vastag, FullCure720 

típusú akrilbázisú fotopolimerből készítette a Varinex Zrt, OBJET technológiával, 

egymásra merőleges és egy átlósan elhelyezkedő, fekvő pozícióban, azonos, 30 μm-es 

rétegvastagsággal (27. ábra). 

A szakítóvizsgálat eredményeképp kapott szakítódiagramok láthatók a 

122-124. ábrán.   
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A mérési eredményeket a 3. táblázat foglalja össze. 

 

3. táblázat A szakítóvizsgálat eredményei keresztben és hosszában fekvő helyzetben készített 

próbatestek esetén 

 

Rugalmassági modulus 
keresztben nyomtatva 

{Mpa} 

Rugalmassági 
modulus hosszában 
nyomtatva {Mpa} 

Rugalmassági modulus 
átlósan nyomtatva 

{Mpa} 

Eltérés {%} 

Átlag 2288±60 2370±25 2250±45 ±3% 

 

Az eredmények alapján nem mutatható ki szignifikáns különbség a már korábban 

ismertetett különböző irányban legyártott próbatestek szakítóvizsgálatai alapján. 

Az eredmények átlagértékei közt igen kicsiny, kb. 3%-os eltérés mutatkozik. 

Ekkora eltérés akár a mérésekből, akár az anyagtulajdonságok szóródásából is adódhat 

[Ficz11d]. 

Megállapítottam, hogy az OBJET technológiával nyomtatott rétegen belül 

(egy síkban) az anyagtulajdonságok azonosak minden irányban.  

Ez azt jelenti, hogy a korábban ismertetett ortotrop anyagokra vonatkoztatott 

Hooke törvényből adódó 9 független anyagállandó közül biznyos értékek  azonosak.  

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz11c], [Ficz11d] 

 

3.5. Ortotrop anyagtulajdonságok specifikációja 

Az eddig leírt mérések alapján sikerült tisztázni, hogy milyen anyagtörvénnyel 

kell dolgozni ilyen típusú anyagok esetén. A továbbiakban az eddig még ki nem mért 

anyagtulajdonságok meghatározása lesz a fő cél. Ez azt jelenti, hogy meg kell határozni 

a harmadik irányban is a rugalmassági modulust (E3), valamint a Poisson-tényezőket a 

különböző irányokban. Ehhez álló próbatestek legyártására is szükség volt. Ezt 

szemlélteti a következő ábra. 

 

 

28. ábra 3 irányban legyártott szakító próbatestek 

 

Természetesen az így, álló helyzetben legyártott próbatesteket is 

szakítóvizsgálatnak vetettük alá. A vizsgálat során felvett szakítódiagramok a melléklet 
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7.8.3. fejezétében találhatók. A szakítódiagramokon és az alábbi, 4. táblázatban látható 

adatokból is rögtön kitűnik, hogy ebben az irányban jelentős eltérés (szakítószilárdsága, 

csupán fele a fekvő elrendezéshez képest) van a korábbi eredményekhez képest. Ez 

alátámasztja korábbi feltételezésünket, miszerint ortotrop anyagmodellel kell 

számoljunk. 

Megfigyelhető az is, hogy ebben az irányban az anyag terhelhetősége 

(szakítószilárdsága) csupán megközelítőleg a fele a másik két irányban való 

terhelhetőségnek. 

 

4. táblázat Álló pozícióban nyomtatott próbatestek mérési eredményei 

 

Rugalmassági 

modulus 

(MPa) 

Szakítószilárdság 

(MPa) 

Szakadási nyúlás 

(%) 

Álló helyzet (30 μm) 1980±39 28,15±0,79 1,6±0,009 

 

A továbbiakban a Poisson-tényező meghatározása volt a cél. A Poisson-tényező 

egy próbatest hosszirányú húzása esetén a keresztirányú és a hosszirányú nyúlások 

arányának abszolút értéke. Ehhez minden irányban (az ortotropia főirányaiban) gyártott 

próbatestre szükség volt. A hossz- és keresztirányú nyúlások szinkronban való 

méréséhez a szakító próbatesteket nyúlásmérő bélyegekkel kellett ellátni. Ezt mutatja a 

29. ábra. 

 

 

29. ábra Nyúlásmérő bélyegekkel felszerelt próbatestek  

 

Ezután a próbapálcákat a már korábban ismertetett módon befogjuk a 

szakítógépbe, majd adott paraméterek mellett elkezdjük húzni. Eközben a nyúlásmérő 

bélyegek mérőerősítőn és jelátalakítón keresztül számítógépre vannak kötve, ami 

folyamatosan szolgáltatja számunkra az adatokat (elmozdulás értékeket).  A mérési 

összeállítás látható a 30. ábrán.  
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30. ábra Mérés nyúlásmérő bélyegekkel 

 

A mérést elvégezve a következő eredményeket kaptuk: 

 

5. táblázat Poisson-tényező különböző irányban és rétegvastagsággal legyártott alkatrészek 

esetén 

 fekvő álló (16 m) álló (30 m) 

12 0,39028 0,37634 0,38183 

 

3.6. A szakítóvizsgálatok eredményeiből levonható 
következtetések 

Meg kell említeni, hogy a szakítóvizsgálatok során a próbatest több esetben is 

egyszerre több helyen tört el. Ez a jelenség az anyag nagyfokú homogenitására utal. 

A mérések során kapott eredmények megmutatták, hogy az OBJET 

technológiával készült modellek esetében az építési irány meghatározó a munkadarabok 

szilárdsága és terhelhetősége szempontjából. Fontos szerepe van ezen kívül a 

rétegvastagságnak is, ennek okaira nem tér ki ez a tanulmány. Az egzakt végeselemes 

analízishez szükséges még az irányfüggő nyíró rugalmassági modulusokat (Gij) is 

meghatározni. Ez további méréseket kíván. 

3.7. Nyíró rugalmassági modulus meghatározása 

A nyíró rugalmasság, valamint a tiszta nyírással kapcsolatos tudnivalókat a 

melléklet 7.2. és 7.3. fejezetében ismertetem. 

3.7.1. Kocka nyíró igénybevétele 

A  szögtorzulás meghatározható úgy is, ha egy kockának az alsó lapját rögzítjük, 

ezzel ellentétes oldalát pedig azzal párhuzamosan egy adott  feszültséget előidéző F ( a 
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felső lapon megoszló) erővel terheljük, ahogyan ez a 31. ábrán is látható. [Leg11], 

[Tóth] 

 

 

31. ábra Kocka terhelése és alakváltozása tisztán  feszültségek esetén  

 

Ebben az elrendezésben elvileg a következő összefüggésekkel tudjuk 

meghatározni a G nyíró rugalmassági modulust.  

 

(9)   



 

 

(10)   
 

 
 

 

(11)      
  

 
 

 
továbbá kis szögek esetén  

(12)    
  

 
 

  

 
 

 
ezekből pedig: 

(13)   



 

 

 
  

 

 = 
  

   
 

 
A (13) összefüggéssel ellentétben, a melléklet 7.4. fejezete alapján biztosak 

lehetünk benne, hogy a nyírás hatására létrejön egy elhajlás is. Az alakváltozási 

munkákból számíthatjuk, a fenti összefüggéstől való eltérést. 

(14)   
  

   
  

ahol  a keresztmetszettől függő korrekciós tényező. 
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3.7.2. Csavaróvizsgálat 

Az eddigieknél egzaktabb és elfogadottabb eredményt ad, ha egy zárt, 

körkeresztmetszetű rudat, vagy egy csövet vetünk alá kizárólag csavaró 

igénybevételnek. Ebben az esetben a () szögtorzulás, azaz két egymástól adott (l1) 

távolságra lévő keresztmetszet egymáshoz képest történő elfordulása a terhelő (M) 

csavarónyomaték hatására: 

 

(15) 
  

   
   

 

 
ahol Ip  a keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka. 

3.7.3. Csavart elemi kocka 

Közelebbről megnézve egy ilyen csavart rudat/csövet, és annak egy adott, ismert 

pontjában lévő elemi kis kockát vizsgálva érdekes eredményekre juthatunk.  

Vegyük például azt a kockát, melynek egyik lapja egy csavart csőnek a 

hossztengelyre merőleges síkjában, a keresztmetszet síkjában van (nem a külső vagy 

belső felületen), a korábban leírt módon (a befogástól számított l1 távolságra). Ebben az 

esetben a keresztmetszeti síkban lévő oldalak párhuzamosak maradnak (eredeti 

nyugalmi állapotnak megfelelő sík). Az elméleti kocka alsó és felső lapja párhuzamos 

marad, hiszen mindkettő azonos szögelfordulást szenved el. 

 

32. ábra Egy csavart csőben vizsgált elemi kocka  

 

A csavarás során egy rúdelem 33. ábra szerinti (1) jelű keresztmetszete a (2) jelű 

keresztmetszethez viszonyítva a d szöggel elfordul és így az O’B sugár O’B’ helyzetbe 

kerül.  
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33. ábra Csavart rúdelem alakváltozása [Sál78]   

 

Eközben az AB alkotó és a vele párhuzamos HK szál az AB’, illetve a HK’ 

csavarvonallá torzul, ezek azonban a ds elemi hossz, valamint a d -nek a rugalmas 

alakváltozás határán belüli igen kis értéke miatt egyenesnek tekinthetők. Ez 

matematikailag azt jelenti, hogy véges hosszúságú rúdnál a  elfordulás szöge s-nek 

lineáris függvénye, azaz  

 

(16) =cs    és 

 

 

(17) d=cds 

 

 A KHK’   =  jelölést bevezetve, a      d -vel és  -val is kifejezhető: 

 

(18)      =  d = ds 
 

A 34. ábra egy olyan elemi kockát tüntet föl, melynek egyik lapja a 

keresztmetszet síkjában, másik lapja az OHKO’ síkban fekszik, H1 éle tehát a HK 

egyenessel egybeesik. 

 

  

34. ábra Elemi kocka deformációi [Sál78]   
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A H1 él az alakváltozás során  szöggel elfordulva H1’ helyzetbe kerül. A vele 

párhuzamos élek elfordulása a kocka elemi méretei miatt ugyancsak  -nak vehetőek.  

Az előző egyenlet alapján 

 

(19) 
 

  
   

 

 

(20) 2L2’ = (-d)c = -cd =  

 

mivel cd a  mellett, mint magasabb rendűen kicsiny mennyiség, elhanyagolható. 

A kocka éleinek hossza azonban változatlan marad. Így az alakváltozása teljesen 

megegyezik a melléklet 7.3. fejezet 101.  ábra  BCDH hasábjának az alakváltozásával, 

ebből pedig arra kell következtetnünk, hogy a lapjain ébredő feszültségek jellege is 

ugyanolyan, mint az említett hasábon, azaz az OH sugárra merőleges lapok 

feszültségmentesek, a többi négy lapon pedig a sugárra merőleges irányú és azonos 

nagyságú  feszültségek ébrednek. Két-két szomszédos oldalon ezek iránya a lapok 

metszésvonalához képest szimmetrikus. Ahol a derékszög  értékkel megnő, ott a 

metszésvonalaktól elmutatók, csökkenő szögnél pedig a metszésvonal felé mutatók, 

ahogyan az a 35. ábrán is látható. 

 

 

35. ábra Feszültségek a deformált elemi kockán [Sál78]   

 

A csúsztatófeszültségek és az azok hatására létrejövő szögtorzulás között a 

kapcsolatot a G nyíró rugalmassági modulus teremti meg: 

 

(21)   


 
 

 
A keresztmetszet egy-egy sugara mentén a feszültség iránya a sugárra merőleges 

és nagysága a középponttól mért távolsággal arányos. [Sál78]   

 

Egy ilyen csavart csőből kiemelt egységnyi kis kocka és annak deformációi 

láthatók a következő ábrákon.  
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36. ábra  szögtorzulás csavaró nyomaték hatására  

 

 

37. ábra A vizsgált elem  

 

3.7.4. Síkbeli nyíróvizsgálat 

A korábbi fejezetekben leírtak alapján, elvileg síkbeli nyíróvizsgálattal – 

szakítógéppel – is meg tudjuk határozni egy anyag nyíró rugalmassági modulusát.  Bár 

létezik szakítógépbe fogható és azzal vezérelhető csavaró készülék is, de célunk az volt, 

hogy elterjedt, az iparban használatos berendezésekkel is végrehajthatók legyenek a 

vizsgálatok. Ezért a síkbeli nyíróvizsgálat megvalósítását lehetővé tévő készüléket 

kellett terveznem.   

3.7.4.1. A mérési elrendezés/összeállítás bemutatása 

 

38. ábra A mérési elrendezés összeállítása  
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A 38. és 39. ábrán látható a mérési elrendezés. A próbadarab egy 20x20x4 mm 

méretű négyzet alapú hasáb a vizsgált anyagból. Ezt kell a következő, 39. ábrán befogó 

névvel jelölt darabokhoz rögzíteni. A rögzítést egy speciális fémekhez és 

műanyagokhoz kifejlesztett kétkomponensű ragasztóval oldottuk meg. [Loctite] Ezek a 

befogók lesznek a szakítógépbe befogva.  

 

 

39. ábra A mérési elrendezés összeállítása  

 

A 40. ábrán jól láthatóak a szakítógép által a mérési összeállításra ható erőhatások. 

Az ábrából az is kitűnik, hogy a két erő egy vonalba esik (kollineáris), így a külső erők 

eredője zérus és nyomatékot a szerkezet egészére nem fejt ki.   Az is jól látható, hogy 

ebben az elrendezésben a mérés szakítógépben elvégezhető, semmilyen további 

készülékre, kiépítésre nincs szükség. A szakítóvizsgálat során az adott terhelés hatására 

tudjuk vizsgálni a terhelés irányába történő elmozdulás mértékét.  

 

 

40. ábra A mérés vázlata  

 

A következő (41. ábra) ábrán láthatóak a befogó főbb méretei.  

A szakítógép pofáiba a 8 mm vastagságú lemezt akajuk befogni. Látható a befogó 

darabokon még két-két merevítő borda is, melyek azért szükségesek, hogy a rendszer 

merevségét növeljük, a húzás irányára merőleges elmozdulás csökkentésére.  
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41. ábra A befogó főbb méretei  

 

3.7.4.2.  A mérés numerikus szimulációja 

A numerikus analízis során a próbatestet 8 csomópontos hexaéderes hálóval, a 

befogókat pedig 4 csomópontos tetraéderekkel modelleztük. A megfelelő pontosságú 

eredményekhez a korábbiakban már ismertetett hálóméretet alkalmaztuk (az elemek 

élhosszúsága 1 mm). A befogók esetében a hexaéderes háló nem alkalmazható, így a 

bonyolultabb geometriákhoz általánosan alkalmazott tetraéderes hálófelosztást 

választottuk. Az elemek térfogata itt lehet nagyobb (durvább felosztás), hiszen nem a 

befogók pontos alakváltozásának leírása a fő cél. Mivel a befogók és a próbatest 

ragasztott kontaktvizsgálatát szeretnénk elvégezni, a kapcsolódó felületeken a kontakt 

tulajdonságok definiálásához nagyságrendileg azonos elemméreteket kell alkalmazni. 

Ezért a kontaktfelületeken és azok közelében az elemméretek kisebbek (finomabb háló), 

attól távolodva pedig nőnek. (42. ábra).  

 

 

42. ábra A végeselemes háló   

 

 

Az anyagtulajdonságok: 

 

A vizsgálataink során minden modell esetében ugyanazt az anyagmodellt 

választottam. Az ABS nevű izotrop anyaghoz tartozó anyagmodellt használtam, mert 

feltételezésem szerint a vizsgálat fő célját képező FullCure720 elnevezésű anyag 

paraméterei ehhez hasonlóak (gyártótól származó információ). Ezek szerint: 
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 Próbatest (ABS) 

o E=2000 MPa 

o =0,4 

 Befogók (rozsdamentes acél (16-25-6 Stainless Steel)) 

o E=194432,2 MPa 

o =0,295 

Kényszerként a 43. ábrán jelölt felületek fix megfogását adjuk meg - ez valósítja 

meg a szakítógépbe történő egyik befogást - valamint a 44. ábrán jelölt felületeken csak 

y-irányú (a felületekkel párhuzamos) elmozdulást engedünk meg – ez a másik, mozgó 

pofa hatását hivatott helyettesíteni.  

 

 

43. ábra A stabil pofát helyettesítő fix megfogás   

 

 

44. ábra A mozgó pofát helyettesítő kényszer (Tx, Tz)  

 

A terhelés szintén a 44. ábrán jelölt felületeken történik, y-irányban (zöld nyíl), 

nagysága pedig 4000 N. Mivel felületre megadott terhelésről van szó, a megadást 

felületenként Fy=2000 N adjuk meg.  

(22)    
  

  
 

Az összefüggésből jól látható, hogy amennyiben a vizsgált darab keresztmetszete 

négyszeresére nő, akkor a terhelőerőt is négyszeresére növelve a deformáció mértéke 

nem változik. 
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3.7.5. A mérési elrendezés/összeállítás módosítása 

A bemutatott mérési elrendezésnek megfelelő szimulációs eredmények alapján 

(tehát a mérés során kapott eredményekből), megfelelő (meghatározott) korrekcióval az 

anyagtulajdonságok pontosan meghatározhatók. Ezek alapján valósítottuk meg a mérési 

összeállítást. Azonban már a szakítógépbe történő befogás során probléma lépett fel, 

ugyanis a bordával merevített befogóknak a szakítógép befogó pofáival tökéletesen 

párhuzamosnak, továbbá a 45. ábrán látható felületeknek tökéletesen komplanárisnak 

kell lenniük.  

 

 

45. ábra A megfelelő igénybevétel biztosításához szükséges feltétel 

 

Ettől csak kicsit is eltérő esetben már a befogással a ragasztott felületre merőleges 

húzó-igénybevételt viszünk a rendszerbe (a ragasztóba). Könnyen belátható, hogy egy 

ilyen tökéletes elrendezés a ragasztást is beleértve, valós körülmények között nem 

valósítható meg, a ragasztásnál a próbatest már a befogás pillanatában leszakadt a 

befogóról. Ezért egy új elrendezését kellett kitalálni, mellyel mindezek a problémák 

kiküszöbölhetőek. 

3.7.6. A módosított elrendezés 

 A megfelelő pozíció biztosítása igen nehézkes feladat, ezért a befogókon 

furatokat elhelyezve, azokon pedig csapokat átdugva a befogást önbeállóvá tettük. Ez 

látható a következő, 46. ábrán. 



Ficzere Péter 

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise 

 

45 

 

46. ábra Csappal ellátott önbeálló elrendezés a szakítógépbe fogva  

 

3.7.6.1. A módosított elrendezés numerikus szimulációja 

Ennek az elrendezésnek a 4 csomópontos tetraéderes végeselemes hálóval ellátott 

3D modellje látható a 47. ábrán. Megfigyelhető, hogy ennél az elrendezésnél több 

alkatrészt kellett modellezni, mivel itt már a csap és annak rögzítésére szolgáló 

gyöngített pofa is a modell része, hiszen ezek kis keresztmetszetük miatt relatíve 

gyengébbek, így deformációjuk jelentős mértékben befolyásolhatja a mérési 

eredményeket.   

 

 

47. ábra Csappal ellátott önbeálló elrendezés végeselemes modellje  
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A módosított elrendezés peremfeltételei 
 

A módosított összeállítás új darabjainak esetében az anyagtulajdonságok a következők: 

 Próbatest (ABS) 

o E=2000 MPa 

o =0,4 

 Befogók, csapok, szakítógép villás befogója (rozsdamentes acél (16-25-6 

Stainless Steel)) 

o E=194432,2 MPa 

o =0,295 

A végeselemes modellünk esetén a hármas szimmetria (anyag, terhelés, kényszer) 

megvalósul, így elég csak a teljes modell felét vizsgálnunk. Ebben az esetben a hiányzó 

rész (fél) hatását helyettesítő szimmetria kényszert kell alkalmaznunk (48. ábra).  

 

 

48. ábra Szimmetria kényszer (elmozdulás csak a kiemelt, y-z síkban)  

 

Ez a kényszer minden, a szimmetriasíkban történő elmozdulást megenged, és 

minden attól eltérőt (x-irányú elmozdulás) meggátol. Kényszer alkalmazása volt 

szükséges a szakítógép álló pofájának modellezéséhez is (49. ábra).  

 

 

49. ábra Szakítógép álló pofájának megfelelő kényszer, fix megfogás a jelölt felületen  

 

A szakítógép mozgó pofájának modellezésénél figyelembe kell venni, hogy az 

csak y, azaz terhelés irányú mozgást végez, így annak mozgását a végeselemes 

modellnél is ennek megfelelően kell korlátoznunk (50. ábra).  
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50. ábra Szakítógép mozgó pofájának megfelelő kényszer, csak  y irányú elmozdulást 

engedünk meg. Ugyanezen felületen látható a terhelés is, Fy=2000N   

 

Terhelésként – az 50. ábrán a kiemelten is látható felületen - a mozgó pofának a 

még nem villás, merev részére adtunk meg Fy=2000 N erőt, hiszen itt csak fél modellről 

van szó. A teljes modellnek megfelelő igénybevételek és elmozdulások így a 

számításban is használt Fy=4000 N terhelésnek felelnek meg. A próbadarab a 

befogókhoz ragasztva van, így azt ragasztott kontakt-kapcsolatként definiáltuk. A 

befogókban a csapok, valamint a szakítógép villás befogója és a csapok között 

súrlódásos kontakt-kapcsolatot definiáltunk, hiszen ez biztosítja az önbeállást. A 

súrlódási együttható =0,1 az acél-acél párosításnak megfelelően.  

3.7.6.2. A módosított elrendezés numerikus szimulációjának 

eredményei 

A nyíró rugalmassági modulus (G) meghatározásához csak a próbatest 

alakváltozására van szükségünk, viszont a valós szakítóvizsgálat során a befogók 

nyúlásait is „belemérjük”. Ahhoz, hogy a szakítóvizsgálat során kapott eredményeket a 

későbbiekben egy adott anyag numerikus szimulációja során használni tudjuk, a kapott 

elmozdulás értékéből  le kell vonni a befogók nyúlásából/alakváltozásából származó 

elmozdulás értékeket.  

A módosított elrendezésnél várható, hogy a szakítógépen mérhető 

deformációknak lényegesen nagyobb részét veszi fel a befogó elrendezés. Ez könnyen 

elképzelhető, hiszen - annak ellenére, hogy a próbadarab egy gyengébb műanyag – a 

módosított elrendezésben a csapok és a villa is - az elrendezésből adódóan – kisebb 

merevséggel bírnak. (A deformációk színekhez rendelt értékei az 52. ábrán lévő 

színskála alapján beazonosíthatók.) 
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51. ábra A módosított elrendezésű befogók deformációja (A deformációk 40-szeres 

mértékben felnagyítva a jobb láthatóság érdekében. A színskálán az  y-irányú 

elmozdulások láthatóak, az értékek mm-ben értendőek)  

 

Az elrendezésből jól látható, hogy a tisztán nyírt állapotot nem sikerült 

megvalósítani, itt tulajdonképpen nyírás és gátolt hajlítás a próbatestet érő igénybevétel.  

 Az 52. ábrán jól megfigyelhető a fix megfogás felőli oldalon (szimmetrikus 

deformációk), hogy a befogók előzetes elképzeléseinknek megfelelően jelentős 

deformációt szenvedtek. Ezek az alakváltozások nagy mértékben befolyásolják a 

próbadarab valós alakváltozását a szakítógépen mérhető értékhez képest.  

 

 

52. ábra A módosított elrendezésű befogók egyikének, valamint a vizsgált darab 

deformációja (A deformációk 40-szeres mértékben felnagyítva a jobb láthatóság 

érdekében. A színskálán az  y-irányú elmozdulások láthatóak, az értékek mm-ben 

értendőek)  

 

Az 52. ábrán a jobb láthatóság érdekében csak az egyik oldalt jelenítem meg. Jól 

megfigyelhető itt a befogónak az a felülete, amelyre a próbadarabot rögzítettük. Ez a 

felület a terhelés következtében a befogottnak modellezett álló pofához képest 

kb. 0,07 mm-rel a terhelés irányába (y) elmozdult. Mivel az elrendezés szimmetrikus, 

ezért a másik oldali befogó oldal (befogó+csap+villás befogó) szintén ilyen mértékű 

alakváltozást szenvedett. Ebből következik, hogy csak az elrendezésből adódó mérési 

hiba a valós értéket kb. 2x0,07 = 0,14 mm-rel torzítja, növeli meg ilyen terhelés esetén. 



Ficzere Péter 

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise 

 

49 

A próbatest deformációja az adott elrendezésben ennél jóval kisebb, ezt az 53. ábra is 

mutatja.  

 

 

53. ábra A próbatest deformációja (A deformációk 10-szeres mértékben felnagyítva a jobb 

láthatóság érdekében. A színskálán az  y-irányú elmozdulásokat látjuk, az értékek mm-ben 

értendőek)  

 

Az ábrából leolvasható, hogy a valós deformáció a próbatesten kb. 0,063 mm.  

Ezek alapján megállapítható, hogy a teljes mért elmozdulás xmérhető=0,2 mm, 

amiből a próbatest valós deformációja xvalós=0,063 mm.  

A kapott eredményeket figyelembe véve a valós deformáció és a mérhető 

deformáció egymáshoz képesti viszonya az alábbiak szerint alakul: 

 

(23)            

 
ahol     a valós deformációból adódó elmozdulás 

     a szakítógépen mérhető elmozdulás 

        a befogás (befogó+csap+villás befogó) deformációjából 

származó elmozdulás. 

Logikusan a befogás deformációja is függ a terheléstől, így annak értéke minden 

terhelés esetén más és más. Amennyiben viszont a befogó elrendezés deformációja az 

erővel egyenes arányban áll (lineáris karkterisztika), az adott terhelés hatására a befogó 

készülék deformációja számítható. Továbbá, ha rendelkezésre áll az adott mérési 

rendszer deformációs karakterisztikája, akkor tetszőleges terheléshez tartozó deformáció 

leolvasható. A befogó készülék geometriája, méretei, elrendezése és anyaga is ismert 

így annak deformációja különböző terhelések esetén számítható.  

Az így felvett, a vizsgálatot megvalósító készülék karkterisztikája látható a 

következő diagramon: 
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54. ábra Befogókészülék deformációjának mértéke a terhelő erő függvényében 

 

Így a G meghatározásához a korábban ismertetett összefüggés az alábbi módon 

alakul: 

(24)     
  

  
 

(25)   
  

    

 

(26)   
  

           
 

 

A végső összefüggésben már minden tényező megtalálható, ami szükséges a G 

értékének meghatározásához.  

Ortotrop anyagból készült nyírásra igénybevett hasáb elméleti (várható) és valós 

(mérés során) tönkremenetele látható a következő ábrán. 

 

 

55. ábra Ortotrop anyagból készült nyírásra igénybevett hasáb elméleti [Jon75] és valós 

tönkremenetele 
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Fentiek alapján sikerült egy új mérési eljárást kidolgoznom, amely alkalmas a 

G nyíró rugalmassági modulus meghatározására tiszta húzó igénybevétel 

alkalmazásával, a tiszta csavaró igénybevételt kellene alkalmazni. 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz12d], [Ficz14] 

3.7.7. Szabványosított nyíróvizsgálatok 

A nyíró rugalmassági modulusok meghatározására csak anizotróp esetben van 

szükség. Ezért ezeket az eljárásokat a mérnöki gyakorlatban az ortotrop 

anyagtulajdonságokkal rendelkező kompozit anyagok méretezésénél, tervezésénél 

használják. Miután elsősorban ezen a területen volt szükség nyíróvizsgálatokra, ezért itt 

szabványosították az eljárásokat. Az ismertebb nyírási tulajdonságok meghatározására 

szabványosított eljárások: SBS (kis-támaszközű  nyíróvizsgálat) (ASTM D2344) 

[ASTM D2344-00], síkbeli nyíróvizsgálat ASTM D3846 [ASTM D3846-94], a direkt 

nyíróvizsgálat [Rácz06], valamint a Iosipescu nyíróvizsgálat (ASTM D5379) [ASTM 

D5379-98]. Ezek részletes ismertetése a melléklet 7.5. fejezetében találhatók meg. 

3.7.8. Kísérleti mérési eredmények 

A G nyíró rugalmassági modulus meghatározásához miután a mérés menetét és 

mikéntjét megterveztük, elvégeztük a valós méréseket is a korábban leírt módon. A 

mérést egy nem teljesen ismert anyagtulajdonságú próbatesten végeztük, amiről tudjuk, 

hogy ortotrop anyagtörvénnyel írható le annak viselkedése, ezért több irányú mérést is 

kellett végeznünk. Rétegről rétegre való építkezéssel készült darabról lévén szó, 

ugyanazon terhelés hatására a próbatestet különböző irányokba terhelve – minden 

irányban 2-2 próbatestet vizsgálva - az különböző mértékű szögtorzulásokat szenved, 

ami azt jelenti, hogy a G nyíró rugalmassági modulusa is irányfüggő. A 

gyártástechnológia – rétegenkénti gyártás – következtében három fő terhelési esetet 

különböztethetünk meg.  

1.eset: 
Az első esetben a próbatestet a rétegekkel párhuzamos F erővel terheljük. Ez 

látható az 56. ábrán. 

 

 

56. ábra A rétegekkel párhuzamosan a legfelső rétegen történő terhelési eset  
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A mérés során kapott eredményt mutatja az 57. ábra. 

Az első mérés eredményeit figyelembe véve, valamint a kezdeti bizonytalanságot 

(beállás) (melléklet 7.9. fejezet, 127. ábra) figyelmen kívül hagyva a lineáris szakaszra 

koncentrálva a következő eredményt kapjuk: 

 

 

57. ábra A rétegekkel párhuzamosan történő terhelési esetben mért értékek egyszerűsítve  

 

Az ábrából leolvashatjuk az összetartozó értékeket: F 1 =0  N, F2=750 N, valamint 

x1=0,045mm, x2=0,21 mm. Ezek alapján F=F 2 - F 1 =7 50  N erő hatására 

x m = x 2 - x 1 =0 , 165  mm elmozdulás mérhető. x b e f  értékét az adott terhelés 

hatására a befogó készülék karakterisztikájának ismeretében határoztam meg.   

Az összetartozó mérési adatok, valamint próbatest méreteiből és alakjából, 

továbbá az elrendezéstől függő korrekciós tényezőkből meghatározhatjuk a G nyíró 

rugalmassági modulust: 

(27)   
  

           
    

     

                    
            

 

             
 

2.eset: 
Ebben az esetben a terhelés a rétegekre merőleges F erővel történik, az 58. ábra 

szerinti módon. 

 

 

58. ábra A rétegekre merőlegesen ható terhelési eset  

 

Az elrendezés során kapott eredmények láthatóak a következő, 59. ábrán. 

Az első mérés eredményeit figyelembe véve, valamint a kezdeti bizonytalanságot 

(beállás) (melléklet 7.9. fejezet, 128. ábra) figyelmen kívül hagyva a lineáris szakaszra 

koncentrálva a következő eredményt kapjuk: 
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59. ábra A rétegekre merőlegesen ható terhelési eset során mért értékek egyszerűsítve  

 

Az ábrából leolvashatjuk az összetartozó értékeket: F 1 =0  N, F 2 =9 00  N, 

valamint  x 1 =0 , 23  mm, x 2 =0 , 43  mm. Ezek alapján F=F 2 - F 1 =9 00  N erő 

hatására  x m =x 2 -x 1 =0 , 2  mm elmozdulás mérhető. x b e f  értékét az adott 

terhelés hatására a befogó készülék karakterisztikájának ismeretében határoztam meg.   

Az összetartozó mérési adatok, a próbatest méretei és alakja, továbbá az 

elrendezéstől függő korrekciós tényezők határozzák meg a G nyíró rugalmassági 

modulust: 

 (28)   
  

           
    

     

                 
           

 

            
 

3.eset: 
Ebben az esetben a terhelés a síkokkal párhuzamos F erő hat, de nem a síkok 

legfelsőbbikén, hanem azok oldalán, ahogyan azt a 60. ábra is mutatja. 

 

 

60. ábra A rétegekkel párhuzamosan a rétegek oldalán történő terhelés esete  

 

Ezen elrendezés során végzett mérési eredmények láthatóak a 61. ábrán. 

A kezdeti bizonytalanságot (beállás) (melléklet 7.9. fejezet, 129. ábra) figyelmen 

kívül hagyva a lineáris szakaszra koncentrálva a következő eredményt kaptuk: 
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61. ábra A rétegekkel párhuzamosan a rétegek oldalán történő terhelés esetén mért 

eredmények egyszerűsítve  

Az ábrából leolvashatjuk az összetartozó értékeket: F 1 =30 0  N, F 2 =35 0 0  N, 

valamint x1=0,07 mm, x2=0,36 mm. Tehát F=F2-F1=3200 N erő hatására 

x m = x 2 - x 1 =0 , 29  mm elmozdulás mérhető. x b e f  értékét az adott terhelés 

hatására a befogó készülék karakterisztikájának ismeretében határoztam meg.   

Az összetartozó mérési adatok, a próbatest méretei és alakja, továbbá az 

elrendezéstől függő korrekciós tényezők határozzák meg a G nyíró rugalmassági 

modulust: 

 (29)   
  

           
    

      

                 
             

 

              

 
A kapott értékeket elemezve megállapítható, hogy az 1. és a 2. eset eredményei 

nagyságrendileg megegyeznek, ezzel alátámasztva azt a feltevésünket, miszerint az 

ortotrop anyagtulajdonságok a 3 fő irányából kettőben megegyeznek. Az eltérések az 1. 

és a 2. eset között mérési hibahatáron belül vannak (~1,2%). A 3. esetben kapott több, 

mint háromszor akkora érték esetleges magyarázatára további vizsgálatok szükségesek.   

 

A következő lépésben az egyes estekhez tartozó koordináta irányokat határozzuk 

meg. 

 

 

62. ábra Az igénybevételi irányokhoz tartozó koordinátarendszer  
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A 62. ábrából könnyen meghatározhatjuk, hogy a különböző terheléseknél mért 

értékekhez milyen indexek tartoznak, azaz az adott terhelés hatására milyen 

feszültségkomponensek ébrednek, valamint melyik síkban szenved szögtorzulást a 

próbatest.  

A 62. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a nyíró rugalmassági modulus  

az  első terhelési esetben: 

(30)     
   

   
  

 
a második terhelési esetben: 

(31)     
   

   
  

 
a harmadik terhelési esetben pedig: 

(32)     
   

   
  

 

3.8. Az eredmények összefoglalása  

Az általunk vizsgált anyagok esetén, az ortotrop anyagtulajdonságokat leíró 

általánosított Hooke-törvény szerint tudjuk meghatározni egy adott terhelésre adott 

választ.  

 

 

(33) 

 
 
 

 
 

  
  

  

   

   

    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
            
            
            
        
        
         

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

  

  

   

   

    
 
 

 
 

 

 

ahol a nyúlások az 1,2,3 irányokban, 

ij (i≠j) reprezentálja az elcsavarodást a főirányokat meghatározó tengelyek körül 

(szögtorzulások az i-j síkban), (i≠j) 

a feszültségek a főirányokban, 

ij (i≠j) a csúsztatófeszültségek, 

Sij pedig a kiegészítő, vagy komplementer mátrix. 

Az általános Hooke-törvényben leírt kiegészítő mátrix elemei az alábbiakban 

látható módon kifejthetőek: 
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(34)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
   

  

 
   

  

   

 
   

  

 

  

 
   

  

   

 
   

  

 
   

  

 

  

   

   
 

   

  

    
 

   

 

     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Az Sij kiegészítő mátrixban E1, E2, E3 a rugalmassági modulus az 1, 2, és 3 

irányokban 

υij a Poisson-tényező: a keresztirányú (j-irányban) és a hosszirányú (i-irányban) 

nyúlások aránya, i-irányú húzás esetén, (i≠j) 

Gij  a nyíró rugalmassági modulus, (i,j=1,2,3) (i≠j) 

továbbá:       Sij=Sji, 

valamint inverze: 

 

 

 

(35) 

 
 
 

 
 

  

  

  

   

   

    
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
            
            
            
        
        
         

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

  

   

   

    
 
 

 
 

 

 
ahol Cij az ún. merevségi mátrix. 

Ahhoz tehát, hogy egy ortotrop anyagtulajdonságokkal rendelkező alkatrész adott 

igénybevételre adott válaszát számítani tudjuk, a merevségi mátrixban szereplő 

anyagtulajdonságok mindegyikét ismernünk kell.  

A rugalmassági modulust (E) szakítóvizsgálattal határoztuk meg.   A 

Poisson-tényezőt (υ) szintén szakítógép segítségével nyúlásmérő bélyegek 

felhelyezésével határoztuk meg. A nyíró rugalmassági modulust (G) saját fejlesztésű 

síkbeli nyíróvizsgálattal, szakítógéppel, anyagtól, technológiától és alaktól függő 

korrekciós tényezők használatával határoztuk meg. 

 

A kimért anyagállandók a következőképpen alakultak: 

 

6. táblázat A FullCure720 anyagtulajdonságai 

E1=2350 MPa 12=0,39 G12=221 MPa 

E2=2350 MPa 23=0,4465 G23=65 MPa 

E3=2000 MPa 13=0,4465 G13=65 MPa 
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Az egyes irányok beazonosíthatóak a következő ábrából: 

 

 

63. ábra Az ortotrop anyagtulajdonságok főirányai  

 

Ezzel meghatároztam az OBJET eljárással, FullCure720 alapanyagból 

készíthető alkatrészekre jellemző statikus, szilárdsági analízishez szükséges 

anyagtulajdonságokat (E1, E2, E3, 12, 23, 13, G12, G23, G13). 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz13c], [Ficz14] 

 

Az eredmények ellenőrzésének egy lehetséges módja, ha a mátrixok elemeinek 

csupán matematikai feltételei helyett, azok fizikai valóságát vesszük figyelembe. Az 

ellenőrzés megtalálható a melléklet 7.6. fejezetében. 
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4. Anyagtulajdonságok validálásának módszere 

Az anyagtulajdonságok kimérése, meghatározása után – még az adatok 

felhasználása előtt - valamilyen módon meg kell győződnünk arról, hogy vajon a kapott 

eredmények megfelelnek-e a valóságnak. Erről csak valós modellkísérletek segítségével 

győződhetünk meg.  

4.1. Végeselemes analízis 

Ebben a fejezetben a végeselemes szimulációhoz szükséges anyagtulajdonságok 

validálása a cél. A végeselemes vizsgálatokhoz szükség van a 3D CAD geometriára, a 

beépítési környezet ismeretére, (peremfeltételek, kényszerek, támaszok, megfogások, 

terhelések), valamint az anyagtulajdonságok közül a húzó- (E), nyíró rugalmassági 

modulusra (G), és a Poisson-tényezőre () (statikus szilárdsági vizsgálat esetén) 

[Ficz10]. A nem lineáris, valamint időfüggő analízisekhez további anyagtulajdonságok 

meghatározása szükséges. Fontos megjegyezni, hogy az analízis eredményeit csak 

akkor használhatjuk fel, miután az anyagtulajdonságok valósághűségéről 

meggyőződtünk. [Ficz12e] 

 Mivel a gyorsprototípusok esetében az anyagtulajdonságok meghatározása 

lényegesen összetettebb/bonyolultabb feladat - lévén azok viselkedését egzaktul az 

ortotrop anyagmodell írja le – ezért még lényegesebb a kimért anyagtulajdonságok 

alapján meghatározott anyagtörvény validálása. Jelen disszertációban a rétegbevonatos 

feszültségoptikai vizsgálat, validálási módszerként való alkalmazásának vizsgálatát 

mutatjuk be. 

Amennyiben új anyagból készített alkatrészt szeretnénk alkalmazni, általában még 

a beépítés előtt meg kell határoznunk, hogy az alkatrész vajon elbírja-e az adott helyen 

az üzemi körülményeknek megfelelő terhelést. Már a tervezés korai szakaszában tudunk 

végezni szilárdsági analízist tetszőlegesen bonyolult alkatrész esetében is, hiszen ma 

már általában rendelkezésünkre állnak a végeselemes analízis szoftverek, valamint a 

hozzá szükséges 3D modellek, és ismerjük a vizsgálandó alkatrész beépítési környezetét 

(kényszereit) is. A probléma általában a valós terhelések meghatározásával és az 

anyagmodell megfelelő leírásával kapcsolatban szokott felmerülni. Akkor mondhatjuk, 

hogy az általunk alkalmazott anyagmodell helyes, ha egy tetszőlegesen bonyolult 

alkatrészen végzett végeselemes vizsgálat eredményei a valóságnak megfelelő 

eredményt szolgáltatnak. Arról pedig, hogy egy tetszőlegesen bonyolult geometriájú 

alkatrészen adott terhelés (általában összetett igénybevétel) hatására milyen jellegű és 

mértékű deformációk és feszültségeloszlások alakulnak ki leginkább rétegbevonatos 

feszültségoptikai eljárással győződhetünk meg. [Ficz12f] 
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4.2. Rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat 

4.2.1.  A vizsgálat tárgya  

 A rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálatról részletes leírás található a 

melléklet 7.7. fejezetében. Jelen esetben a 64. ábrán látható összeszerelt szelepház 

feszültségoptikai és végeselemes vizsgálatát fogom bemutatni és az eredményeket 

összevetjük. Ez a szelepház egy közúti gépjármű alkatrésze, mely a vízszivattyú 

vezérlőkörében a hűtés (a hűtővíz hőháztartásának) optimalizására szolgál. 

 

 

64. ábra A vizsgált szelep összeszerelve [Ficz12f] 

 

A 65. ábrán jól látható, a modell összetettsége, bonyolultsága. 

 

 

65. ábra A vizsgált szelep szétszerelve belülről [Ficz14] 
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A vizsgálat célja statikus terhelési körülmények alkalmazása eredményeként - 

nevezetesen belső túlnyomás alkalmazásával - kialakuló felszíni nyúlás és 

feszültségviszonyok felderítése. 

4.2.2.  A rétegbevonati anyag méréstechnikai jellemzői  

Vizsgálatainkra az általunk kifejlesztett, és műanyag polimer kompozitok 

mérésére általánosan alkalmazott réteganyagot használtuk (adott feladathoz 

megválasztott rugalmassági modulus, megfelelő érzékenység). Az alkalmazott 

vizsgálóréteg (réteganyag) érzékenységi mutatója k = 920 μS (azaz 0,92·10
-3 

mm/mm) 

értékre adódott a vizsgálóréteg anyagának kalibrálása alapján, d = 1,7 mm 

rétegvastagság esetén. A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat alapösszefüggése 

szerint az érzékelt fajlagos nyúlás: 

(36) km   21   

 

ahol m a vizsgált pontban észlelt színsáv rendszám értéke, ε1, ε2 a vizsgált felszíni 

pont főnyúlásainak különbsége. 

Nyúlásmérési eredményeinek feszültségre történő átszámításakor a vizsgált 

szelepház anyagának E =1 ,2 5  · 10
4
 MPa értékű rugalmassági modulus, és ν=0,42 

Poisson-tényező értékével számoltunk, [DuPont], így esetünkben az egységnyi 

rendszámhoz (m = 1 esetére) az alábbi összefüggés érvényes: 

 

(37) MPa1,8
42,01

1025,11092,0

1

Ek 43

1 


   




 




 

 

A kapcsolat az ε1 és ε2 főnyúlások valamint a σ1, és σ2 főfeszültségek különbsége 

között a következő (38) összefüggés segítségével határozható meg: 

 

(38)  












11

2121

kE
m

E
 

 

ahol E a vizsgált felület anyagának rugalmassági modulusa, υ a Poisson-tényezője. 

A vizsgálóréteggel ellátott szelepházfedelek a 66. ábrán láthatóak. 
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66. ábra A felragasztott vizsgálórétegekről készült felvételek [Ficz14] 

4.2.3. A mérés leírása  

Vizsgálataink alkalmából a kézi hidraulika szivattyú segítségével, folyamatos 

nyomásnöveléssel, 0,5 bar terhelési lépcsőkben vizsgáltuk a műanyag szelepház felszíni 

nyúlásviszonyainak alakulását. 4 bar érték felett először kismértékben, majd mintegy 6 

bar értéket elérve intenzívvé vált a szerkezet nyomásvesztése, azaz hermetikusságának 

egyre erőteljesebb csökkenése. Ezen indok alapján 7 bar nyomás felett igen nehezen 

tudtuk a beállított nyomásértéket tartani, és megbízható – egybetartozó nyomás-

feszültségeloszlás - felvételeket készíteni.  

A nyomásvesztés a „kétcsövű” házfél „felpúposodásának” következtében állt elő, 

vagyis a két fél között elhelyezett tömítés funkciója szerinti feladatát 6 bar nyomást 

meghaladó túlnyomás értékek esetén nem tudta megfelelően ellátni.  

A szerkezet tönkremenetelét is – mint később látni fogjuk – a házfél nagymértékű 

deformációjának következtében a tömítés fészkéből történő kitüremkedése okozta. 

4.3. Végeselemes modell  

A végeselemes analízishez szükség van a szelepházak 3D modelljeire, azok 

anyagtulajdonságaira (E,), a terhelések ismeretére, továbbá az összeszerelésből adódó 

kapcsolati tényezőkre. Az alábbi ábrán látható 3D modelleken jól megfigyelhetőek az 

egyes házfelek bonyolult és összetett geometriai kialakításai. 
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67. ábra A vizsgált alkatrészek 3D modelljei  

 

A következő (68. ábrán) láthatóak a modellek összeszerelt állapotban. 

 

 

68. ábra Az összeszerelt szelepházak, valamint a rögzítésből adódó kényszer  

 

A szerelésbe (68. ábra) nem vittük be az összekötő csavarokat, viszont azok 

hatását az adott helyeken, mint összeszorító erőt (csavar előfeszítésének megfelelő 

érték) terhelésként adtuk meg. Ezzel számítási idő és kapcitásigényt spóroltunk. Az 

alkatrészek kapcsolódásánál a súrlódás értékét =0,1 értékre vettük fel. az Terhelésként 

a valós esetben is problémát okozó 6 bar belső nyomásértéket adtunk meg a két házrész 

által körülzárt belső felületekre. Kényszerként a rögzítés helyén (68. ábra nyíllal jelölt 

sík felület) fix megfogást alkalmaztunk. A következő lépésben a tartomány elemi 

részekre (4 csomópontos tetraéderekre) bontásával létrehoztuk a végeselemes hálót (69. 

ábra).  
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69. ábra Végeselemes háló  

 

Az így kapott háló elemszáma 219212. A vizsgálat típusa statikus szilárdsági 

analízis. Az alkalmazott megoldó pedig az NX Nastran. 

4.4. Eredmények  

A következőekben részletezem az egyes vizsgálati eljárások során kapott 

eredményeket.  

4.4.1. A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat eredményei  

A rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálatok eredményeinek pontosságát 

nagyon sok tényező befolyásolja (függ a vizsgáló berendezéstől, a vizsgálati 

körülményektől, a vizsgált anyagtól) Általánosan elfogadottnak tekintik kb. 5% 

pontossággal a kapott eredményeket [Bor89], [Bor04]. Az eredmények közül csak azokat 

mutatjuk be, melyek a tönkremenetel során szignifikánsnak bizonyultak (4.2.3.). Ezek 

alapján alapvetően a 6 bar nyomásértékhez tartozó deformációkat és 

feszültségeloszlásokat vizsgáljuk. Ehhez az értékhez tartozó színsávábrát mutatja a 70. 

ábra. 
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70. ábra A kritikus felületen kialakuló rendszámeloszlás [Ficz12f] 

 

A 70. ábrán látható színsávábra ugyan rendkívül látványos, azonban ennél 

lényegesebben több információt tudunk azonnal kinyerni az úgynevezett összerajzolt 

rendszámeloszlás-ábrából (71. ábra).  

 

 

71. ábra A vizsgált felületen jelentkező összerajzolt rendszámeloszlások [Ficz14] 

 

A 71. ábrán az összerajzolt rendszámeloszlásból jól látható, az adott felületen 

kialakuló feszültségállapot. 

Könnyen megállapítható a feszültség növekedési iránya, valamint jól 

beazonosíthatóak a terheletlen (m=0 rendszámvonalak által körülzárt) területek. A (49) 

összefüggés segítségével a feszültségek mértékére is következtethetünk. Az egyes 

rendszámértékekhez csak hozzá kell rendelni a megfelelő feszültségértékeket. Az m=1 

rendszámértékhez 8,1 MPa, m=2 esetén 16,2 MPa, m=3 esetén pedig 24,3 MPa 

feszültség tartozik. Fontos tudni, hogy ezek nem redukált feszültségértékek, hanem két 

főfeszültség különbségeként kapott értékek (1-2). 

A szerkezet rugalmas viselkedésének tisztázása érdekében az alkalmazott belső 

túlnyomást több alkalommal 0 bar értékre visszaengedtük. 7 bar túlnyomás értékig a 
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szerkezet rugalmasan viselkedett, azaz maradó deformációra utaló nyomot a vizsgált 

feszültségeloszlások tanulmányozásából nem tapasztaltunk.  A meghibásodás (funkció 

szerinti működőképesség elvesztése) 9,2 bar belső túlnyomás értéknél következett be 

(72. ábra), mikor is a tömítés a fészkéből kifordult (a folyadék kilőtt a szelepházból) 

egyidőben két egymásra merőleges helyen, az összefogó csavarok között, a nyomás 

leesett, így a szelepház meghibásodása (funkció szerinti üzemképességének elvesztése) 

bekövetkezett.  

 

 

72. ábra A szelep meghibásodása a tömítőgyűrű kitüremkedésével két rögzítő csavar közti 

területen [Ficz14] 

4.4.2. A végeselemes analízis eredményei  

A numerikus számítást a feszültségoptikai vizsgálatnál is bemutatott terhelési 

esetre - 6 bar - belső nyomásra végeztük el. A végeselemes analízis eredményeképpen 

megkapjuk a végeselemes háló csomópontjaiban a csomóponti elmozdulásokat. Az 

anyagtörvények segítségével a posztprocesszor ebből számítja a fajlagos nyúlásokat és a 

különböző feszültségkomponenseket, valamint a von Mises féle redukált feszültségeket. 

Ahhoz, hogy a feszültségoptikai analízis eredményeivel össze tudjuk vetni, nekünk is 

elő kellett állítani a főfeszültségek különbségét (1-2).  

A jobb láthatóság érdekében a kétcsövű házrész csöveit egyes esetekben 

láthatatlanná tettük. A következő ábrán a 6 bar belső nyomás értékhez tartozó 

deformációkat látjuk.  

 

 

73. ábra A deformációk mértéke (az értékek mm-ben értendőek)  
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Fontos megjegyezni, hogy a csavarokat a számítás egyszerűsítése végett nem 

modelleztük be, csak az általuk kifejtett összeszorító erőt adtuk meg terhelésként. Ennek 

következtében a csavarok megnyúlásából származó elmozdulások sem befolyásolják az 

eredményt. A következő ábrán a deformációk következtében a kétcsövű házrész 

felpúposodása látható, a jobb láthatóság kedvéért a deformációk mértékét 30-szorosára 

növeltük.  

 

 

74. ábra A ház felpúposodása a terhelés hatására  

 

A belső nyomás hatására kialakuló feszültségállapot figyelhető meg a következő 

ábrákon. A 75. ábrán jól látható, hogy a feszültségoptikai vizsgálat során helyesen 

jártunk el a vizsgálandó területek kiválasztásakor, hiszen a legnagyobb igénybevételnek 

megfelelő helyekre került a vizsgálóréteg. 

 

 

75. ábra A redukált (von-Mises féle) feszültségek alakulása (az értékek MPa-ban értendőek) 

 

A vizsgált területek feszültségeloszlását mutatja a 76. ábra.  
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76. ábra A vizsgált terület feszültségeloszlása (az értékek MPa-ban értendőek) 

 

A 76. ábrán a csavarkötések zavaró hatását kiküszöbölendő, a színskála a vizsgált 

tartományon fellépő feszültség értékeknek megfelelően lett beállítva. 

Az ábrákon jól látható, hogy a legnagyobb feszültségek a csavarkötések közvetlen 

környezetében alakulnak ki, bár ez jelen esetben nem képezi a vizsgálat tárgyát.  

A feszültségoptikai vizsgálattal való összevethetőség érdekében elkészítettük a 

1-2 főfeszültségek különbségét mutató állapotot is.  

 

 

77. ábra A főfeszültségek különbsége (1-2) a teljes modellen (az értékek MPa-ban 

értendőek)  

 

A következő ábrán ugyanez látható nagyítva, a vizsgált felületre koncentrálva. 
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78. ábra A főfeszültségek különbsége (1-2) a vizsgált felületen (az értékek MPa-ban 

értendőek)  

 

Az ábrán jól megfigyelhetők a feszültségek növekedésének irányai.  

 

A szerkezet működésképtelenségéhez vezető felpúposodás látható a következő 

ábrán. A deformáció jellegének jobb láthatóságáért a deformációk mértékét a 40-

szeresére növeltem.  

 

 

79. ábra A működésképtelenséget okozó púposodás (a deformációk mértéke 40-szeres 

nagyításban)  

4.5. Az eredmények összehasonlító vizsgálata  

Ebben a részben összevetettük a valós szerkezeten végzett feszültségoptikai 

vizsgálat által kapott eredményeket és a numerikus szimuláció során kapott 

eredményeket. Mindkét esetben hasonló peremfeltételek mellett azonos terhelési esetet 

– 6 bar belső nyomás – vizsgáltunk. [Ficz13c] 
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80. ábra A rétegbevonatos feszültségoptika és a numerikus analízis eredménye (m=1 esetén 

1-2=8.1MPa)  

 

A 80. ábra bal szélén láthatóak a feszültségoptikai vizsgálat során (polarizációs 

szűrökön keresztül megfigyelt), 6 bar terhelés hatására kialakuló izokromaták 

(színsávok).  Közvetlen mellette az ábra középső részén a színsávok alapján a berajzolt 

és összerendelt rendszámeloszlást figyelhetjük meg. A kép jobb szélén a végeselemes 

futtatás eredményeiből – posztprocesszálás után – kapott (1-2) feszültségértékek 

eloszlása látható. Az egyes rendszámokhoz tartozó feszültségértékeknek megfelelő 

értékeket közelítőlegesen ebbe az ábrába is berajzoltam. Az ábrán jól látható, hogy a két 

különböző eljárás igen jó közelítéssel azonos eredményt ad. Ebből arra is 

következtethetünk, hogy a végeselemes analízis során a terheléseket, valamint a 

peremfeltételeket helyesen vettük fel.  Ugyanez nagyobb méretben a melléklet 7.13. 

fejezetében is megtekinthető. 

 

 

81. ábra A valós modellkísérlet és a numerikus analízis eredményei és a tönkremenetelt 

okozó felpúposodás  

 

A 81. ábra bal oldali részén a valós modellkísérlet során a tönkremenetelt – 

működésképtelenséget - okozó felpúposodás mértéke jellege és helye látható, míg a kép 

másik felén a számítógépes szimuláció során - az adott terheléshez tartozó – 

deformációk láthatóak. Az ábra alapján kijelenthető, hogy a számítógépes szimuláció 

szinte tökéletesen azonos eredményt hozott.  
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4.6. Következtetések 

Figyelembe véve a különböző vizsgálati módszerek eredményeit megállapítható, 

hogy azok között szignifikáns eltérés sem a deformációkat illetően, sem pedig a 

feszültségeloszlásokat tekintve nem kimutatható. Kijelenthetjük tehát, a végeselemes 

analízis során a terheléseket és a peremfeltételeket helyesen vettük fel, a kapott értékek 

megfelelnek a valóságnak.  

Megállapítottam, hogy a kísérleti mechanika rétegbevonatos 

feszültségoptikai vizsgálatának és a numerikus analízis végeselemes eljárásának 

együttes használata alkalmas vizsgálati úton meghatározott, korábban ismeretlen 

anyagok statikus szilárdsági tulajdonságainak (E, , G) validálására. 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz12f], [Ficz13c], [Ficz14]  

Fontos megjegyezni, hogy bár sok esetben a numerikus szimulációval pontosabb 

eredményre tudunk jutni – feltételezve a terhelések és a peremfeltételek egzakt 

ismeretét –bizonyos esetekben annak eredménye mégsem feltétlenül elégséges. Ilyen 

eset pl. egy cikkünkben [Ficz13c] vizsgált szelep működésképtelenségét okozó 

felpúposodás is, ami tömítetelenséget, ezáltal nyomásesést okozott. Bár a felpúposodás 

mértékét a végeselemes analízis is pontosan megmutatta, arra, hogy mikor kezd 

“kifújni” a szelep, már sajnos nem tud választ adni.  

Ezért fontos megjegyezni, hogy nagy biztonságot igénylő alkatrészek esetében 

semmilyen körülmények között nem hagyhatók el a valós modellkísérletek.  

A vizsgálatainkból az is jól látszik, hogy a legjobb eredményt akkor kapjuk, ha 

több vizsgálati módszert párhuzamosan használunk. [Ficz14]  
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5. A kísérleti úton meghatározott anyagtulajdonságok validálása 

 

Miután kísérleti úton meghatároztuk az anyag viselkedését leíró anyagtörvényt és 

az anyagállandókat, meg kell győződnünk a kimért adatok valósághűségéről. Ehhez 

szükséges a kimért anyagállandók validálása. Csak ezután használhatjuk megbízhatóan 

az adott anyagtulajdonságokat. A korábbiakban már bemutattuk, hogy a rétegbevonatos 

optikai feszültségvizsgálat alkalmas az anyagtulajdonságok validálására, ezért most is 

ezt a módszert választjuk.  

5.1. A vizsgált alkatrész 

A vizsgálat tárgya egy viszonylag bonyolult geometriával rendelkező szelepház 2 

darabja. Ez látható a következő, 82. ábrán. 

 

 

82. ábra A vizsgált szelepház geometriája (CAD modell)  

 

A szelepházat a már korábbiakban bemutatott módon szerelt állapotban fogjuk 

vizsgálni, egészen annak funkcióvesztéssel járó tönkremeneteléig növelve a terhelést. 

Szerelt állapotban (csavarok elhagyásával, azok hatását kényszerekkel és terhelésekkel 

modelleztük) látható a szelepház CAD modellje a 83. ábrán.  

 

 

83. ábra A vizsgált szelepház szerelve, egyszerűsítésekkel (CAD modell)  
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Természetesen elkészítettük ugyanezt a geometriát gyorsprototípus-gyártási 

technológiával is (Varinex Zrt.). Mivel korábbi méréseink alkalmával bebizonyítottuk, 

hogy a modellünk anyaga irányfüggő, ortotrop anyagtulajdonságokkal rendelkezik, 

ezért a szelepházat az ortotropia főirányainak megfelelően különböző gyártási, építési 

pozícióban készítettük el. A gyártási pozícióknak megfelelően készült egy-egy 

összetartozó szelepház-pár fekvő és álló elrendezésben. A szeletelés iránya – gyártási 

pozíció – szerinti elrendezések láthatóak a 84. ábrán. 

 

 

84. ábra A vizsgált szelepház különböző (fekvő és álló) szeletelési (nyomtatási) irányai  

 

Feltételezésünk szerint a terhelés hatására ezek a különböző irányokban 

különböző mértékű deformációt fognak szenvedni.   

Ugyanezek a szelepházak elkészítve OBJET technológiával láthatóak a 85. ábrán.  

 

 

85. ábra A vizsgált szelepház kinyomtatva FullCure720 anyagból  
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A következőkben elvégezzük a bemutatott szelepházak rétegbevonatos optikai 

feszültségvizsgálatát, valamint a számítógépes numerikus analízisét, majd a kapott 

eredményeket összevetjük.  

5.2. Rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat 

A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálathoz a különböző irányban legyártott 

szelepházakat a feltételezések szerinti kritikus igénybevételi területeken elláttuk egy a 

vizsgálatra alkalmas bevonattal. Korábbi mérések alapján tudni lehetett, hogy a 

legjelentősebb, a funkcióvesztést okozó alakváltozás a kétcsövű házrész sík felületén 

felpúposodás formájában jelenik meg, így méréseinket is erre a részre 

összpontosítottuk. 

5.2.1.  A rétegbevonati anyag méréstechnikai jellemzői  

Vizsgálatainkra az általunk kifejlesztett, és műanyag polimer kompozitok 

mérésére általánosan alkalmazott réteganyagot használtuk (adott feladathoz 

megválasztott rugalmassági modulus, megfelelő érzékenység). Az alkalmazott 

vizsgálóréteg (réteganyag) érzékenységi mutatója k = 680 μS (azaz 0,68·10
-3 

mm/mm) 

értékre adódott a vizsgálóréteg anyagának kalibrálása alapján, d = 1,6 mm 

rétegvastagság esetén. A vizsgálóréteggel ellátott szelepház látható a következő, 

86. ábrán. [Ficz13c] 

 

 

86. ábra A vizsgált RPT szelepház feszültségoptikai réteggel ellátva és nélküle  

 

5.2.2.  A vizsgálati összeállítás, a mérés leírása 

Vizsgálatunk során mind az álló, mind pedig a fekvő elrendezésben elkészített 

szelepházak esetében azonosan jártunk el, a be és kilépő nyílásokat ledugóztuk, 

valamint a kalibrált nyomásmérővel kötöttük össze az összeszerelt, tömítéssel ellátott 

szelepházakat.  
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87. ábra RPT szelepház feszültségoptikai vizsgálat összeállítása  

 

A nyomást (terhelés) fokozatosan adtuk rá, egészen a funkcióvesztést jelentő 

tönkremenetelig. Ez a funkcióvesztés valójában nem jelentette az anyag 

tönkremenetelét, viszont a deformációk okozta tömítetlenség fellépésének 

következtében nyomásesés lépett fel. Így ennél nagyobb nyomásértékek esetén már az 

összetartozó kivezérelt nyomásértékek és az ennek hatására kialakuló deformációk 

regisztrálása nem volt biztosítható.  A vizsgálat során a különböző nyomásértékekhez 

tartozó nyúlásképeket polarizált fénnyel megvilágítva, polarizációs szűrőkön keresztül 

vettük fel, folyamatosan feljegyezve, melyik felvételhez mekkora nyomásérték tartozik.  

Álló helyzetben nyomtatott szelepházak esetén 1,5 bar, 1,8 bar, valamint 2 bar 

nyomásértékhez tartozó nyúlásképeket rögzítettünk, mivel 2,2 bar esetén a deformáció 

mértéke már olyan mértékű volt, ami a tökéletes tömítettség megszűnését okozta. Itt a 

nyomás már nem volt kézben tartható, tehát az itt készített felvételek sem használhatók 

fel az eredmények kiértékelése során.  

Fekvő helyzetben nyomtatott szelepház esetén pedig csak a tönkremenetel előtti 

legnagyobb nyomásértékhez tartozó nyúlásképeket értékeljük, hiszen ez az eredmény 

szolgáltatja a legtöbb információt kutatásunk szempontjából.  

5.3. Végeselemes analízis 

A végeselemes analízis során a valóságot próbáltuk közelíteni. A szelepházat szerelt 

állapotban vizsgáltuk a feszültségoptikai vizsgálatnál is regisztrált nyomásértékek 

terhelésként történő megadásával. Megadtunk továbbá a csavarok terhelését modellező 

2 kN csavar előfeszítő erőt a csavarfejek közvetlen környezetében. Az ortotrop 
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anyagtulajdonságokat a két különböző esetben, a nyomtatási irányoknak megfelelően 

elhelyezett szelepházakhoz definiáltuk. 

 

 

88. ábra RPT anyagtulajdonságok definiálása álló helyzetű nyomtatási pozíció 

szimulációjához (E, G [MPa], [-])  

 

A 88. ábrán jól megfigyelhető, hogy az ortotrop anyagtulajdonságokat hogy 

adtam meg.  Mivel itt az álló helyzetben nyomtatott szelepház szimulációjáról van szó 

ezért ebben az esetben a korábban kimért adatoknak megfelelően a szelepházak 

alapjainak síkjával (x-y) párhuzamos síkokban a rugalmassági modulusok megegyeznek 

(E 1 =E 2 =2 35 0  MPa), míg az erre merőleges irányban (E 3 =20 00  MPa) ettől eltérő 

értékeknek kell megjelenniük. Meg kell jegyezni, hogy az 1,2,3 indexek a program 

számára nem a mechanikában általánosan alkalmazott ún. főirányokat, hanem az X, Y, 

Z tengelyeknek megfelelő irányokat jelentik. 

 

 

89. ábra RPT anyagtulajdonságok definiálása fekvő helyzetű nyomtatási pozíció 

szimulációjához (E, G [MPa], [-])  
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A 89. ábrán megfigyelhető, hogy bár az anyagdefiníciónál az 1,2,3 indexeknek 

megfelelően az anyagtulajdonságok azonosak az álló elrendezésnél látottakkal, 

ugyanakkor itt az 1,2,3 indexeknek megfelelő X, Y, Z irányok a modellhez viszonyítva 

másképp állnak. Ez a beállítás megfelel a fekvő pozícióban nyomtatott szelepház 

anyagtulajdonságainak, azaz az x-y és a vele párhuzamos síkokban a rugalmassági 

modulusok megegyeznek, (E 1 =E 2 =2 35 0  MPa), míg az erre merőleges irányban 

(E 3 =2 00 0  MPa) ettől eltérő értékeknek kell megjelenniük. 

5.4. Eredmények 

Az eredmények közül a tönkremenetel szempontjából legjellegzetesebb értékeket 

értékeljük. Álló elrendezés esetén a nyomás következtében kialakuló nyúlásviszonyok 

és feszültségviszonyok alakulását is megfigyelhetjük a nyomás függvényében. Az 

eredmények mindkét esetben a funkcióvesztést okozó, felpúposodás okozta 

tömítetlenségig tartó nyomásértékekig lettek regisztrálva. A rétegbevonatos 

feszültségoptikai vizsgálat eredménye egy színsáv-ábra, mely színsávokhoz kalibrálás 

után rendszámokat rendelhetünk. Az egyes rendszámokhoz pedig meghatározhatóak az 

adott felület nyúlásviszonyai, amiket pedig a Hooke-törvény segítségével 

feszültségértékekké konvertálhatunk.  

A végeselemes analízis során is ugyanezen feszültségértékeket jelenítjük meg, a 

rétegbevonatos feszültségoptika és a numerikus szimuláció összehasonlíthatósága 

végett. 

5.4.1.  Adott m rendszámértékhez tartozó feszültségérték 

meghatározása 

Rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat esetén a felszíni rétegben mért 

főnyúlások, valamint a főfeszültségek kapcsolatát az alábbi összefüggés adja meg:     

 

(39)  






1

kE
m

1

E
2121

 
 

ahol σ1, és σ2 a főfeszültségek, ε1 és ε2 a főnyúlások, E a vizsgált felület 

(alkatrész) anyagának rugalmassági modulusa,   annak Poisson-tényezője, míg k az 

alkalmazott réteganyag érzékenységi mutatója (figyelembe veszi a réteganyag 

méréstechnikai tulajdonságait, a megvilágító fényforrás hullámhosszát, valamint a 

réteganyag vastagságát).   

Ez az (39) összefüggés csak izotrop anyagok esetén alkalmazható. Ortotrop test 

esetében viszont az anyagtulajdonságok több, irányfüggő anyagállandóval 

határozhatóak meg, így mind az E rugalmassági modulus, mind pedig a  

Poisson-tényező iránytól függően több értékkel jellemezhető. Esetünkben az (38) 

összefüggésből kiindulva, azt az ortotrop anyagtulajdonságoknak megfelelően 
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átalakítva tudjuk csak az adott pl. m=1 rendszámértékhez tartozó feszültségértéket 

meghatározni.  

Az alkalmazott vizsgálóréteg (réteganyag) érzékenységi mutatója k = 680 μS 

(azaz 0,68·10
-3 

mm/mm) értékre adódott a vizsgálóréteg anyagának kalibrálása alapján, 

d =1, 6  mm rétegvastagság esetén. A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat 

alapösszefüggése szerint az érzékelt fajlagos nyúlás: 

 

(40) km   12   

ahol m a vizsgált pontban észlelt színsáv rendszám értéke, 

ε1, ε2 a vizsgált felszíni pont főnyúlásainak különbsége. 

Mivel a különböző irányokban történő nyúlások egy adott feszültség hatására 

különböző értékűek lehetnek a különböző irányfüggő anyagtulajdonságok 

következtében, így az alábbi, 90. ábrának megfelelően számolunk: 

 

 

90. ábra Különböző rugalmassági modulusú (E1, E2) anyagok adott   feszültség hatására 

kialakuló nyúlásértékek különbsége  

 

A 90. ábra, valamint a Hooke-törvény alapján az alábbi összefüggések adódnak: 

 (41)          , 

 

 (42)          , 

 

amiből  átrendezve kapjuk : 

 

(43)    
 

  
 

 

(44)    
 

  
 

   

Az alapösszefüggésbe (40) behelyettesítve, m=1 esetén kapjuk, hogy: 
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(45) 

 

  
 

 

  
   

       

Az egyenletet (45) -ra rendezve kapjuk, hogy: 

  

(46)   
    

  
  

  

 

  

E1=2350 MPa 

E2=2000 MPa 

 k=0,68·10
-3 

mm/mm 

 

  
              

  
    
    

             

 

A behelyettesítés után =9,12143 MPa érték adódik m=1 rendszámérték esetén.  

 

5.5. Analízis 

A továbbiakban tehát a színsávábrák, azaz izokromaták egy ábrába történő 

összerajzolásával meghatározzuk az egyes esetekhez tartozó rendszámeloszlásokat. Az 

egyes rendszámértékekhez feszültségeket rendelhetünk. Ezek a feszültségértékek a 

1-2 feszültségkülönbség értékeknek felelnek meg. Ezért ugyanezen 1-2 

feszültségkülönbség értékek lettek megjelenítve a végeselemes analízis 

eredményeképpen. Így a különböző eljárással kapott eredmények jól összevethetőek. A 

még jobb összevethetőség érdekében az m=0,5, m=0,75, valamint az m=1 

rendszámértékeket mindkét vizsgálati módszer által adott eredménybe berajzoltuk, ahol 

ezek megjelentek. A jelölést konzekvensen a 91. ábrán jelölt módon alkalmaztuk, azaz 

a 0,5 rendszámértékhez tartozó görbét pontvonallal, az m=0,75 rendszámértékhez 

tartozó görbét szaggatott vonallal, az m=1 rendszámértékhez tartozó görbét pedig 

folytonos vonallal ábrázoltuk. Az m=0,5 rendszámhoz tartozó görbéket a jobb 

láthatóság kedvéért ½-es szűrőállásnál készített képen ábrázoltuk.  

5.5.1.  Álló elrendezés 

Első lépésben az álló pozícióban nyomtatott szelepházon végzett vizsgálat 

eredményit mutatjuk be, a kisebb nyomásoktól a nagyobb nyomások irányába.  

A 91. ábrán az 1,5 bar nyomásértékhez tartozó feszültségviszonyok láthatóak. Az 

ábra bal felső részén az ½-es szűrőállásnál készített kép látható. Megfigyelhető, hogy az 

m=0,5 rendszámértékhez tartozó feszültségek megjelenése a numerikus szimuláció 

során is azonos. Ez az azonosság mind a megjelenés helye, mind pedig annak jellegében 
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fellelhető. Gyakorlatilag ugyanilyen mértékű egyezőséget találhatunk a jobb felső ábrán 

megjelenített m=0,75, valamint m=1 rendszámértékek esetén is. Meg kell említeni 

továbbá, hogy m=1 rendszámértékhez tartozó feszültségek láthatóak a numerikus 

szimuláció eredményén a csavarfejek felfekvésének közelében, ami viszont nem jelenik 

meg a feszültségoptikai képeken. Ennek oka, hogy ott ugyan valóban ennél a 

feszültségértéknél nagyobb feszültségek is fellépnek a csavar előfeszítés következtében, 

de ez nem képezte a vizsgálat tárgyát, a tönkremenetelt (funkcióvesztést) ez nem 

befolyásolta. A numerikus szimuláció pontos eredményeihez szükséges volt megadni a 

csavarterhelést is, így annak eredményei közt is láthatjuk a csavarkötések hatását. 

Természetesen a feszültségoptikai vizsgálat során is felléptek a csavarok előfeszítése 

közben ezek a feszültségek, de mivel csak a felső sík felületen kialakuló feszültségeket 

akartuk vizsgálni, ezért a csavarfejek környezetébe már vizsgálóréteg sem került. Ez az 

oka annak, hogy ott nem jelent meg semmilyen deformációra, vagy feszültségre utaló 

eredmény. 

 

  

 

Álló elrendezés 1.5 bar 

91. ábra Rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat (1/2-es és egész szűrőállás) és 

numerikus analízis eredményeinek ([MPa]) összevetése 1,5 bar belső nyomás terhelés 

esetén   

 

Ezután a nyomást addig növeltük, míg a feszültségek változása szignifikánsan 

láthatóvá vált. 1,8 bar belső nyomásérték esetén készítettük a következő felvételeket, 
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melynek kiértékelése is látható a 92. ábrán. A 91. ábrához hasonlóan itt is kétféle 

szűrőállásban rögzítettük az eredményeket. Ezekbe a képekbe (színsávábrákba) 

berajzolva a rendszámeloszlásokat, összevethetjük az eredményeket a végeselemes 

szimuláció adta eredményekkel. Az előző 1,5 bar nyomáshoz tartozó esethez (91. ábra) 

viszonyítva jól követhető a feszültségnövekedés iránya és mértéke. Az ábrát 

megvizsgálva látható, hogy csökken a feszültségmentesnek tekinthető területek 

mértéke, valamint a vizsgált felületen befelé haladva növekszik a feszültség. Növekszik 

továbbá az m=1 rendszámértéknek megfelelő ~9 bar feszültségű területek mértéke is. 

 

  

 

Álló elrendezés 1.8 bar 

92. ábra Rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat (1/2-es és egész szűrőállás) és 

numerikus analízis eredményeinek ([MPa]) összevetése 1,8 bar belső nyomás terhelés 

esetén  

 

A nyomást tovább növelve egészen 2 bar nyomásértékig ugyanezt a 

feszültségnövekedési tendenciát látjuk (93. ábra). Az adott rendszámvonalak úgymond 

kívülről befelé haladnak a vizsgált felületen. Az egyezőség itt is igen jó, azaz a 

rétegbevonatos feszültségoptikai eljárás során kapott eredmények hasonlósága a 

numerikus szimuláció eredményeivel igen jól egybevág. Jól megfigyelhető mind az 

m=0,5, mind az m=0,75 rendszámvonalakhoz tartozó feszültségértéket reprezentáló 
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vonalak „haladási iránya”, azaz a feszültségnövekedés terjedése a belső terhelés 

növelésének hatására.  

 

 

 

Álló elrendezés 2 bar 

93. ábra Rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat (1/2-es és egész szűrőállás) és 

numerikus analízis eredményeinek ([MPa]) összevetése 2 bar belső nyomás terhelés esetén  

 

A nyomást 2 bar értékről tovább növelve 2,2 bar környékén a kétcsövű rész 

felpúposodása következtében a szelep tömítettsége megszűnt, ’kifújt”. Így a nyomás 

tartása nem volt megfelelően biztosítható, ezért a terhelést a továbbiakban 

megszüntettük.  

Említést kell még tenni egy szembetűnő különbségről, ami a rétegbevonatos 

feszültségvizsgálat és a numerikus analízis között mutatkozott. A cső bekötési pontjánál 

már 1,5 bar belső nyomás esetén is megjelent egy kicsi koncentrált helyen az m=1 

rendszámértékhez tartozó feszültség. Ezen a helyen a végeselemes szimuláció kisebb 

mértékű, de szintén határozott feszültségértékeket adott. A kettő közti eltérés oka akár 

anyaghiba is lehet, de valószínűbb, hogy a vizsgálóréteg felhelyezésekor, annak a 

szelepházra való alakítása során nemkívánatos mértékű deformációt szenvedett (esetleg 

elvékonyodott), így a valóságosnál nagyobb mértékű feszültségértéket adott. Igaz az 

eltérés nem jelentős, kb. 3 MPa. 
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5.5.2.  Fekvő elrendezés 

Fekvő pozícióban nyomtatott szelepházak esetén az eredmények nem olyan 

látványosak, mint az álló pozícióban gyártottak esetében.  

 

 

 

Fekvő elrendezés 1,85 bar 

94. ábra Rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat (egész szűrőállás) és numerikus analízis 

eredményeinek ([MPa]) összevetése 1,85 bar belső nyomás terhelés esetén  

 

Fő oka az, hogy már kisebb feszültség esetén elvesztette tömítettségét a 

deformációk következtében, így a feszültségmező alakulását nem lehetett olyan jól 

tanulmányozni. Jól megfigyelhető, hogy ezen elrendezés esetében is igen jó 

egyezőséget találunk a numerikus szimuláció és a feszültségoptikai vizsgálat között.  
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5.6. Összefoglalás/Következtetések 

Érdemes megfigyelni, hogy fekvő elrendezés esetén a funkcióvesztést okozó 

tönkremenetel már kisebb nyomáson bekövetkezik. Ez igazolja azt a feltevésünket, 

miszerint még az OBJET technológiával gyártott alkatrészek esetén sem mindegy 

mechanikai szempontból, hogy az milyen gyártási pozícióban (nyomtatási irány) 

készült. A valós terhelés hatására kialakuló deformáció jellege és mértéke látható a 

95. ábrán. 

 

 

95. ábra Valós terhelés hatására kialakuló deformáció (rés) a szelepházak csatlakozó 

felületei közt  

 

Ugyanezen deformációk figyelhetők meg a 96. ábrán látható végeselemes analízis 

során kapott eredményeknél.  

 

 

96. ábra Szimulációs terhelés hatására kialakuló deformáció (rés) a szelepházak csatlakozó 

felületei közt  
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Összevetve a két eredményt szembetűnő a deformációk jellege közti hasonlóság. 

Pontosabban megvizsgálva a kapott szimulációs eredményeket, hamar választ is 

kaphatunk arra a kérdésre, miért veszítette el hamarabb - kisebb belső nyomás hatására - 

tömítettségét a fekvő elrendezésben készített szelepház, mint az, amelyik álló 

elrendezésben készült. Álló elrendezésű gyártás esetében a kapott eredmények alapján 

1,8 bar belső nyomás hatására kialakuló legnagyobb rés a szelepházak között 0,76 mm. 

Ez az érték 2 bar belső nyomás hatására 0,85 mm értékre növekszik. Fekvő 

elrendezésben gyártott szelepházak esetében a legnagyobb résméret a szelepházak 

között 0,9 mm, ami már 1,85 bar belső nyomás terhelés hatására kialakul. Az értékekből 

kitűnik, hogy közel azonos terhelés hatására a fekvő helyzetben nyomtatott szelepházak 

közt kialakuló rés kb. 18,4%-kal nagyobb. Más megközelítésből pedig álló elrendezés 

esetén kb. 11%-kal nagyobb terhelés hatására sem alakultak a résméretek a fekvő 

elrendezéshez képest nagyobbra. Összevetve ezt a rugalmassági modulusok irányok 

közti eltérésével (E 1 =E 2 =2 35 0  MPa, E 3 =2 00 0  MPa, ami 17,5% különbség), nem 

meglepő a kapott eredmény.  

 

7. táblázat A szelepházak között kialakuló rés a belső nyomás függvényében 

 
Álló pozícióban nyomtatva Fekvő pozícióban 

nyomtatva 

Belső nyomás [bar] 1,8 2 1,85 

Maximális résméret [mm] 0,763 0,847 0,904 

 

Az eredményekből leszűrhető továbbá, hogy a szelepház esetében a terhelés 

következtében megengedhető maximális résméret kb. 0,5 mm körül alakul, hiszen 

mindkét esetben ez az az érték, ahol még nem következett be nyomásesés a 

tömítetlenség következtében. Ezt a résméretet, valamint azt a nyomásértéket, ami ehhez 

a mértékű deformációhoz tartozik, nevezhetjük a tönkremeneteli határértéknek.  

Megállapítható mindent egybevéve, hogy a validálás során, a kapott eredmények 

igazolták várakozásainkat, mind fekvő, mind pedig álló pozícióban gyártott vizsgálati 

darabok esetén. A valós darabon rétegbevonatos feszültségoptikai vizsgálat és a 

számítógépes numerikus analízis során igen jó közelítéssel azonos eredményeket 

kaptunk. Ez igazolja, hogy a terhelések, kényszerek (peremfeltételek) helyesen lettek 

megadva a numerikus szimuláció során, továbbá, hogy az általunk korábban felállított 

anyagtörvény és a kimért anyagtulajdonságok megfelelnek a valóságosnak.  

A pontos anyagtulajdonságok ismeretében akár optimalizációt is végezhetünk 

[Ficz13d], így pl. implantátumok, protézisek esetén definiálva a csatlakozó felületeket 

megkereshetjük egy adott – terhelés hatására létrejövő – deformációhoz szükséges 

geometriát (alakot, méreteket). Ezzel biztosítható adott esetben (pl. femur implantátum), 

hogy a járás - és ez által a többi csont ízület, stb. terhelése – egyenletes maradjon.  
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Meg kell jegyezni továbbá, hogy a végeselemes analízis eredményeinek vizsgálata 

ortotrop anyagok esetében komoly megfontolást igényel. A kapott eredmények 

megfelelősége ugyanis a különböző irányokban eltérő. Ez azt jelenti, hogy nem 

elegendő a redukált feszültségek vizsgálatával foglalkozni. 
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6.  A kutatási tevékenység összefoglalása – új tudományos 

eredmények 

 

Munkámban a gyors prototípusgyártással előállított funkcionális termék-modellek 

mechanikai vizsgálatával foglalkoztam. Megállapítottam a gyártástechnológiák 

elemzése következtében milyen módon lehet gazdasági előnyökhöz jutni. Vizsgálataim 

során nehézséget okozott, hogy valószínűleg az eljárás újszerűsége és még 

kiforratlansága miatt a különböző gyártók adatai csak bizonyos átalakítások után 

vethetők össze. Hipotézisemmel (ortotrop anyagtulajdonsággal rendelkeznek az additív 

technológiával gyártó eljárásokkal készült alkatrészek) szemben a gyártók jelenleg nem 

foglalkoznak megfelelő szinten az anyagtulajdonságok pontos megadásával.  

Vizsgálataimmal bebizonyítottam, hogy a gyors prototípusgyártás termékeinek 

mechanikai tulajdonságai irányfüggőek, azaz a gyártási irány, elrendezés meghatározza 

a későbbi termék mechanikai viselkedését. 

Az ortotrop anyagtulajdonságokkal rendelkező anyagok összes anyagállandójának 

meghatározásához szükségem volt új mérési eljárások kidolgozására majd azok 

igazolására.  

A meghatározott anyagállandók alapján fontosnak tartottam azok validálását 

szolgáló vizsgálatokat. Kidolgoztam egy hibrid módszert, mely két ismert vizsgálati 

eljárás (rétegbevonatos feszültségoptika és numerikus analízis) együttes alkalmazásával 

használható az anyagtulajdonságok validálására.  

 Kutatási eredményeimnek köszönhetően az egyedi alkatrészek esetében jelentős 

súllyal bíró optimálás már megfelelő pontossággal elvégezhető.  

Számos kérdés fogalmazható meg a fentiekkel összefüggésben. Meghatározandó 

lenne az is, hogy az additív gyártástechnológiával készült modellek, hogy viselik el a 

dinamikus terheléseket, milyen a kifáradással szembeni viselkedésük. Jelentős részük 

speciális polimerekből készül, így a műanyagokra jellemző időfüggő kúszási 

paraméterek is hiányoznak. Vizsgálni kellene az anyagtulajdonságok hőmérséklet 

függését, valamint foglalkozni lehetne az anyagok öregedési hajlamával is.  
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6.1. Új tudományos eredmények 

 

1. Bebizonyítottam, hogy az OBJET technológiával előállított darabok 

anyagtulajdonságai a nyomtatás irányától nem függetlenek, tehát 

ezen eljárás ortotrop anyagtulajdonságokat eredményez.  

 
A témakörben megjelent publikációim: [Ficz09], [Ficz10b], [Ficz11c], 

[Ficz11b]   

 

2. Megállapítottam, hogy az OBJET technológiával nyomtatott 

rétegen belül (egy síkban) az anyagtulajdonságok azonosak minden 

irányban.  

 
A témakörben megjelent publikációim: [Ficz11c], [Ficz11d] 

 

3. Új mérési eljárást dolgoztam ki, amely alkalmas a G nyíró 

rugalmassági modulus meghatározására tiszta húzó igénybevétel 

alkalmazásával, anélkül, hogy a tiszta csavaró igénybevételt kellene 

alkalmazni. 
 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz12d], [Ficz14] 

 

4. Meghatároztam az OBJET eljárással, FullCure720 alapanyagból 

készíthető alkatrészekre jellemző statikus, szilárdsági analízishez 

szükséges anyagtulajdonságokat (E1, E2, E3, 12, 23, 13, G12, G23, 

G13). 
 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz13c], [Ficz14] 

 

5. Megállapítottam, hogy a kísérleti mechanika rétegbevonatos 

feszültségoptikai vizsgálatának és a numerikus analízis végeselemes 

eljárásának együttes használata alkalmas vizsgálati úton 

meghatározott, korábban ismeretlen anyagok statikus szilárdsági 

tulajdonságainak (E, , G) validálására. 
 

A témakörben megjelent publikációim: [Ficz12f], [Ficz13c] [Ficz14] 
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7. Melléklet 

7.1. Felületi érdesség 

7.1.1. Az alkatrészek felületi érdessége 

Az előállított felület érdességi profilját, ill. ennek segítségével adott esetben a 3D 

topográfiáját legegyszerűbb esetben mintadarabokkal (hasonló megmunkálási 

technológiával készített etalonokkal) való összehasonlítással, vagy különböző mérési 

eljárásokkal lehet meghatározni.  

 

 

97. ábra Felületi érdesség mintadarabok (saját fotó a BME JHT laboratóriumából) 

 

A felületi érdességet az alkatrészek gyártási rajzain, az ún. műhelyrajzokon, 

mérőszámokkal adjuk meg.  Az érdesség mértékegysége minden esetben μm, amit nem 

kell feltüntetni. Az alábbi három mérőszám használatos: 

 Átlagos érdesség (Ra) 

 Egyenetlenség magasság (Rz) 

 Maximális egyenetlenség (Rm) 

Ezek közül a továbbiakban a legelterjedtebben használt és legismertebb átlagos 

érdességgel foglalkozunk.  

 

 

98. ábra Az átlagos érdesség (Ra) meghatározása [Bán10] 
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A 98. ábra alapján az átlagos érdesség mérőszámát, a számtani középeltérés 

értékét (Ra) a következőképpen határozzuk meg: 

(47) 

 
 

ahol n az  alaphosszon  belül  kiválasztott  profilpontok  száma,  yi   az  i-ik  

ordináta  hossza  a középvonaltól mérve. 

 Egyszerűbben fogalmazva az átlagos érdesség az észlelt profil pontjainak a 

középvonaltól mért átlagos távolsága az alaphossz tartományában. [Bán10] 

7.1.2. Az emberi kéz által érzékelhető felületi érdesség 

Az emberi kéz által érzékelhető érdesség meghatározása igen összetett feladat. A 

felületi érdesség értékét az emberek különbözőképpen észlelik. Tehát nem lehet 

kijelenteni egy adott felületi érdesség értékre, hogy azt még mindenki „érdes” felületnek 

érzékeli, annál finomabb felületet pedig simának. Különböző értéket kapunk akkor is, 

ha például statikusan vizsgáljuk az adott felületet, vagy mozgatjuk rajta az ujjunkat, 

továbbá az érdességet jelképező barázdákhoz képest történő elmozdulás iránya is 

befolyásolja a mérési eredményt. Ezért a statikus vizsgálatot alapul véve azt 

állapíthatjuk meg saját méréseink alapján, hogy egy átlagos emberi kéz az Ra1,6 

érdességet még érdes felületként érzékel, de a méretlépcső következő elemén, az Ra0,8 

felületminőségen már nem érzékeli a barázdákat.  

7.1.3. Az emberi szem felbontóképessége 

Érdemes továbbá megvizsgálni, hogy a pontosság tekintetében milyen 

elvárásoknak kell megfelelniük a prototípusoknak. Egy marketing célokra készült, csak 

a megjelenés vizsgálatának céljából készített prototípus esetében pl. felesleges egy, az 

emberi szem felbontóképességénél nagyobb felbontást biztsító technológia alkalmazása.  

 

 

99. ábra Az emberi szem felbontóképessége [bio] 
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Az ábra alapján egy 100%-os látású ember egy x =2 5  cm-es távolságból =1’-es 

látószöghatárt feltételezve [Ron02] 

 
(48) d=xtg 

 
átmérőjű „pontot” képes érzékelni. Ez kb. 72 m értéket jelent. 

Egy egészséges ember 25 cm távolságból egy 0,1 mm-es pontot még tisztán lát. 

Természetesen ezt az értéket sok paraméter befolyásolja (pl. a szem pihent állapota, a 

megvilágítás, kontraszt, stb.). A fentiek alapján tehát pl. 10 cm távolságból egy         

0,04 mm átmérőjű pont még érzékelhető.  Ez alapján gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy 

közelről, alaposan vizsgálódva sem vagyunk képesek ~600 dpi felbontásnál finomabb 

felbontást érzékelni a szemünkkel, ahol a dpi betűszó a dot per inch kifejezések 

kezdőbetűiből áll, azaz azt határozza meg, hogy inchenként hány „pontot” „helyeztünk” 

el. 1 inch = 25.4 mm, azaz a „pontok” számát adja meg 25.4 mm-enként. 

7.2. Nyíró rugalmassági modulus fogalma 

Az egyik végén befogott rúd másik végén ható tengelyirányú nyomaték a rúd 

elcsavarodását eredményezi. Amennyiben semmilyen más terhelés nem éri a rudat, 

akkor csak  csúsztatófeszültségek jelentkeznek az anyagban. Ez a tiszta, homogén 

csavarás esete. Ezen igénybevétel hatására a rúd elcsavarodik,  szögtorzulást 

szenvedve. A szögtorzulás mértéke és a fellépő csúsztatófeszültség között egyenes 

arányosság áll fenn. Ezt az arányossági tényezőt G-vel jelöljük és nyíró rugalmassági 

modulusnak nevezzük. Az összefüggést a következő egyenlet írja le.  

(49)  =G  

 
A G nyíró rugalmassági modulus anyagjellemző. Ennek értéke izotrop esetben a 

(E) rugalmassági modulusból és a () Poisson-tényezőből számítható (lsd. feljebb). 

[Csi99] 

Ortotrop esetben azonban a G már nem számítható, hanem iránytól függő 

anyagállandó, amit az eltérő főirányokban kell meghatározni, az ilyen jellegű anyagok 

pontos numerikus vizsgálatához [Ficz09]. 

 

 

100. ábra Nyíró rugalmassági modulus értelmezése [Jon75] 
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7.3. Tiszta nyírás 

A valóságban a tiszta nyírást, valamint csavarást megvalósítani az általában 

rendelkezésre álló berendezésekkel nem olyan egyszerű, mint amilyennek első 

pillanatra tűnik. Ehhez olyan kényszereket és terheléseket kell biztosítani, amelyek 

hatására kizárólag  csúsztatófeszültségek keletkeznek.  Ilyen feszültségállapotot lehet 

létrehozni pl. csavaróvizsgálattal. Ennek során egy adott keresztmetszetű rudat, vagy 

csövet kizárólag egy, a tengelyével párhuzamos forgatónyomatékkal terhelünk. 

Folyamatosan regisztrálva a terhelőnyomatékot és a terhelés hatására létrejövő 

alakváltozást (szögtorzulást), az összetartozó értékekből meg tudjuk határozni a G nyíró 

rugalmassági modulust.  

Tisztán  feszültségek lépnek fel abban a speciális esetben is, ha pl. egy 45°-kal 

elforgatott, egységnyi élhosszúságú kocka éleit abszolút értékű húzó, illetve nyomó 

feszültségek terhelik, ahogy azt a következő ábra is mutatja. 

 

 

101. ábra Kocka terhelése és alakváltozása tisztán  feszültségek esetén [Koz71] 

 

Az így kapott szögtorzulások és az (49) összefüggés segítségével a G nyíró 

rugalmassági modulus értéke meghatározható. Sajnos ezt az állapotot is csak elméletileg 

tudjuk megvalósítani, tehát ez az elrendezés sem alkalmas a G csúsztató rugalmassági 

modulus meghatározására. 

7.4. Alakváltozási munkából számítható kompenzáció 

Egy egyik végén befogott rúd másik végén a rúd tengelyére merőleges erő 

hatására (hajlítás) a rúd lehajlása a jól ismert összefüggés alapján számítható: 

  

(50)   
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Az alakváltozás munkája alapján számíthatjuk a nyíró erők okozta lehajlást is. 

Első lépésben számítsuk ki a 102. a ábra alapján a tisztán  feszültségekkel terhelt h 

élhosszúságú kicsiny kockában felhalmozott deformáció munkát. 

 

 

102. ábra A  feszültség munkája [Mut81] 

 

Ha az AB lapot rögzítjük, akkor az AB lapra ható h
2  nagyságú erő nyilván nem 

végez munkát, mert nincs elmozdulása. Úgyszintén nem végeznek, munkát az AD és BC 

lapokra ható erők sem, mert a lapok elfordulása közben a lapok síkjában ható erők 

mindig metszik a forgástengelyt. Így csak a CD lapon ébredő és összességükben h
2  

nagyságú erők végeznek az irányukba eső f elmozdulás alatt  

 

(51)   
 

 
     

 

nagyságú munkát, ahol az ½ szorzó a feltételezett statikus terhelésmódnak felel 

meg. Mivel  

(52) f = h  

 

 és 

(53)  = /G, így 

 

(54)   
 

 
 
  

 
   

 

 
 
  

 
    

 

ha K=h
3 
a kis kocka köbtartalma. h =1  cm  élhosszúságú kockában felhalmozott 

munka: 

(55)    
 

 
 
  

 
  

 

Ezt a munkát a 102. b ábrában a vonalkázott terület reprezentálja. A kifejezés 

egészen szimmetrikus a húzásra terhelt egységnyi kockában felhalmozott energia 
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kifejezéséhez. Terheljük meg az AB lapján rögzített h =1cm élhosszúságú kocka DC 

lapját még  feszültséggel is, akkor a szuperpozíció elve értelmében a kockán a  

feszültség hatására a már előzően szenvedett alakváltozástól függetlenül a 103. ábrán 

látható alakváltozás fog bekövetkezni. 

 

 

103. ábra A  feszültség okozta alakváltozás [Mut81] 

 

Ennek az alakváltozásnak a során a DC lapot terhelő h
2 erő munkát nem végez, 

mert az elmozdulás  -ra merőleges, az AD és a BC lapon ébredő egyenlő erők munkája 

pedig egyenlő nagy, de ellentétes előjelű és így a  feszültségek munkája a  

feszültségek okozta alakváltozás során zérus.  Hasonlóan zérus a  feszültségek 

munkája is a  feszültségek okozta alakváltozás alkalmával, ha a kockát a  feszültség 

után  feszültséggel is terheljük. 

Végeredményben tehát a  és  feszültségek közül bármelyik munkája a másik 

munkájától függetlenül számítható.   

A 102. c ábra a hajlításra és nyírásra terhelt rúd egyik dx elemét ábrázolja a 

határoló keresztmetszeteket terhelő nyíró erővel és a x feszültségek ábrájával.  

A keresztmetszet dF elemén 

(56)    
   

     
 

 

nagyságú csúsztatófeszültség ébred és ez terheli a vonalkázással kiemelt 

dK=dF dx térfogatú hasábocska lapjait is. Ennek megfelelően a hasábocskában  

 

(57)     
 

 
 
  
 

 
   

 

 
 
  
 

 
     

 

belső energia van felhalmozva. Az egész rúdelem belső energiája pedig 

 

(58)    
   

    
  

  

  
 
 

  
 

  

 

Viszont az l rúdelem az F nyíró erő munkája, ha a két határoló keresztmetszet 

egymáshoz viszonyított elmozdulása dx: 

(59)    
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a két munka egyenlőségéből  

(60)    
  

   
  

  

  
 
 

   
 

 

 

Foglaljuk egybe egyenletünkben a keresztmetszet alakjától és méreteitől függő 

rész A-szorosát  tényezőbe 

(61) 
 

  
  

  

  
 
 

   
 

 

akkor  

(62)    
  

  
   

 
F/A=k a keresztmetszeten egyenletesen megoszló átlagos feszültség és mivel a 

tényleges feszültségek eloszlása nem egyenletes, a különbséget a  tényező egyenlíti ki: 

 Derékszögű négyszög-keresztmetszetre…………….=6/5=1,2 

 Szabványos I szelvényre pedig jó közelítéssel..........=2,15. 

Az eredmény azonban még mindig csak közelítő, hiszen összefüggésünket  

közelítő képlete alapján vezettük le. [Mut81] 

Derékszögű négyszögkeresztmetszet esetén a 104. ábra jelöléseinek 

felhasználásával  meghatározható.  

 

 

104. ábra Keresztmetszetre vonatkozó jelölések  

 

(63)  
 

 
   

 

 
 

(64)        
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(65)  = 
 

     
 
   

  

 
 
 
   

(66) A = a2b 

(67)     
   

      

  
 
 

   
    

  
 
 

 
      

   
 

 

 
     

(68) 
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[Pós12] 

 

7.5. Szabványosított nyíróvizsgálatok 

A nyíró rugalmassági modulok meghatározására csak anizotróp esetben van 

szükség. Ezért ezeket az eljárásokat a mérnöki gyakorlatban az ortotrop 

anyagtulajdonságokkal rendelkező kompozit anyagok méretezésénél, tervezésénél 

használják. Miután elsősorban ezen a területen volt szükség nyíróvizsgálatokra, ezért itt 

szabványosították az eljárásokat. Az ismertebb nyírási tulajdonságok meghatározására 

szabványosított eljárások: SBS (kis-támaszközű  nyíróvizsgálat) (ASTM D2344) 

[ASTM D2344-00], síkbeli nyíróvizsgálat ASTM D3846 [ASTM D3846-94], a direkt 
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nyíróvizsgálat [Rácz06], valamint a Iosipescu nyíróvizsgálat (ASTM D5379) [ASTM 

D5379-98]. [Nik06], [Lec07], [Lee86] 

7.5.1. SBS eljárás 

Az eljárást magyarul kis-támaszközű nyíró vizsgálatnak nevezzük. „A rövid 

alátámasztási távolságú (tipikusan: L/h = 4 vagy 5) 3PBT igen széles körben használt 

vizsgálati módszer (FRP) anyagok látszólagos rétegközi (interlamináris) nyíró 

szilárdságának meghatározására. Az ún. „short-beam-shear” módszer (SBS) nagy 

előnye, hogy a próbatest kialakítása viszonylag egyszerű, a vizsgálat nem igényel 

speciális befogó készüléket, így a mérés könnyen és gyorsan végrehajtható. A mérés elvi 

elrendezését a 105. ábra szemlélteti. Ezt a technikát már a 70-es évek elején 

kifejlesztették, de használata oly mértékben elterjedt, hogy napjainkban is külön 

tételként (pl.: ASTM D2344, EN ISO 14130 [EN ISO 14130:1997]) szerepel az 

anyagvizsgálati szabványokban. A módszer azon a korábbi fejezetben bemutatott tényen 

alapszik, hogy kis L/h arány esetén a nyíró erők hatása dominál a hajlításnál, tehát a 

tönkremenetelt a terhelés hatására ébredő csúsztatófeszültségek okozzák. A 

csúsztatófeszültség elméleti eloszlása a hajlított rúd vastagsági mérete mentén 

parabolikus – a széleken zéró értékű és maximuma a rúd semleges síkjában van. A 

szabvány további egyszerűsítéssel él a látszólagos rétegközi nyíró szilárdság 

meghatározását illetően, és a nyíró szilárdságot az alábbi összefüggéssel adja meg:  

 

(75)   
 

 
 

 

   
 

 

 

105. ábra Kis-támaszközű hajlító vizsgálat (SBS) mérési elrendezései [Rácz06] 

 

Az SBS módszer egyetlen nagy hátránya, hogy a tiszta nyírás, illetve az egyenletes 

csúsztatófeszültség eloszlás a próbatestben szinte soha nem valósul meg a vizsgálat 

során. A kis-támaszközű nyíró technika tehát rendkívül érzékeny a terhelés hatására 

kialakult feszültségi állapotra, valamint az anyag szilárdsági paramétereinek ( és ) 

viszonyára. A gyakorlati életben ezért, az SBS vizsgálat eredményeinek 
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elfogadhatóságát, minden esetben a létrejött törési mód figyelembevételével kell 

eldönteni.” [Rácz06] Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mérés során a  és  értékek 

viszonya folyamatosan változik, tehát egzakt módon a G nyíró rugalmassági modulus 

meghatározására alkalmatlan. 

7.5.2. Síkbeli nyíróvizsgálat 

A síkbeli nyíróvizsgálat (IPS) valójában egy nyomóvizsgálat, hiszen a vizsgált 

darabot a két végén egymással ellentétes értelmű nyomóerő terheli. A vizsgálat elvét és 

elrendezését mutatja a 106. ábra.  

 

 

106. ábra A síkbeli nyíróvizsgálathoz használt próbatest és a mérési elrendezés vázlata 

[Rácz06] 

 

Egyenletes csúsztatófeszültség eloszlást feltételezve, a vizsgálati zónában (L0) a 

nyíró szilárdság () az alábbi összefüggéssel számítható:  

 

(76)   
 

    
 

 
ahol F a terhelő erő, L0 a bemetszések távolsága, b pedig a mintadarab (vizsgált 

keresztmetszet) szélessége.  

A módszer legnagyobb hátránya – még ha meg is támasztjuk oldalról – hogy a 

mintadarab kihajlásnak van kitéve. Oldalsó megtámasztás esetén a kihajlás mértéke 

függ a megtámasztástól, továbbá további zavarást visz a rendszerbe, hogy a 

megtámaszkodó felületeken súrlódás lép fel, aminek mértéke szintén nem állandó a 
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mérés során. További hibát viszünk a mérésbe a bemetszésekkel is, hiszen ott a 

mintadarab el tud mozdulni (lehajlás esete), ezáltal aszimmetrikus terhelést fog kapni.  

Kijelenthető tehát, hogy ezen mérés során sem biztosított a tisztán nyírt állapot, 

valamint a járulékos terhelések számítása a terhelés függvényében nem megfelelően 

„kézben tartható”. 

7.5.3. Direkt nyíróvizsgálat 

Ennél a mérési módszernél a mechanikában is ismert és tárgyalt elv szerint 

próbálják meg a tiszta nyírás állapotát előállítani.  

 

 

107. ábra A direkt nyíróvizsgálat (DST) speciális befogója és mérési elrendezése [Rácz06] 

 

Kicsit jobban megvizsgálva a 107. ábra kiemelt részén láthatjuk, hogy a megoszló 

terhelésnek és a szintén megoszló alátámasztásnak köszönhetően inkább egy 

nyomatékot adunk meg terhelésként. Ezt könnyen beláthatjuk, ha a mechanikában 

ismert egyszerűsítéssel egy koncentrált erővel helyettesítjük a megoszló terhelést a 

terhelést felvevő felület középpontjában. Ezzel a nyomatékkal ráadásul további 

járulékos terhelést viszünk a rendszerbe a próbadarab oldalfalainak a megtámasztásával. 

További pontatlanságot eredményez a mérés során, hogy az F erő csak a mérés 

kezdetének pillanatában terheli függőlegesen a próbatestet, utána a terhelés az 

elmozdulás mértékétől függően folyamatosan változik.   
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7.5.4. Iosipescu nyíróvizsgálat 

A Iosipescu féle nyíróvizsgálat hasonló elven nyugszik, mint a direkt 

nyíróvizsgálat, valamint a síkbeli nyíróvizsgálat. A kettő előnyeit próbálja ötvözni. A 

mérési elrendezés vázlata látható az 108. ábrán. Ennél az elrendezésnél a terhelés 

hatására a bemetszések közötti vizsgált keresztmetszetben egy elvileg egyenletes nyíró 

feszültségi zóna alakul ki.  

 

 

108. ábra A Iosipescu nyíróvizsgálat speciális befogója és a próbatest kialakítása [Rácz06] 

 

Itt is megfigyelhetjük, hogy a terhelés megoszló jellegű, akárcsak a megtámasztás 

(reakció erő), amit egy koncentrált erővel helyettesítve azonnal érzékelhető a hajlító 

igénybevétel is. Az elrendezés ennek ellenére lényegesen jobb, hiszen a tiszta lehajlást a 

terhelő kerettel együtt mozgó alátámasztás jelentős mértékben csökkenti. Tiszta 

nyírásról azonban itt sem beszélhetünk, továbbá a terhelés hatására a lehajlás mértéke 

folyamatosan változik, aminek következményeképpen a  és  feszültségkomponensek 

viszonya is folyamatosan változik.  

7.6. Anyagtulajdonságok ellenőrzése 

Amennyiben a matematikai feltételek helyett a fizikai valóságot vesszük 

figyelembe, akkor az alábbi triviális kijelentéseket tehetjük [Jon75]: 

 

(77)  E1, E2, E3, G23, G31, G12> 0, azaz 

(78)  S11, S22, S33, S44, S55, S66> 0. 

 

Ennek megfelelően a kiegészítő mátrix főátlójában szereplő elemekre is igaz, 

hogy: 
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(79) C11, C22, C33, C44, C55, C66> 0. 

 

Ebből következik, [Jon75], [Bha80] hogy: 

 

(80) S23 < (S22 S33)
1/2 

(81) S13 < (S11 S33)
1/2 

(82) S12 < (S11 S22)
1/2

, 

valamint: 

(83)      
  

  
 

 
 
 

(84)      
  

  
 

 
 
 

(85)      
  

  
 

 
 
 

továbbá: 

(86) 
         

    
   

  

  
    

   
  

  
    

   
  

  
 

 
 

 

 
 

 

Behelyettesítve az értékeket a következő egyenlőtlenségeket kapjuk: 

 

(87) S23 < (S22 S33)
1/2 

(88)   
  

  
   

 

  
 
 

  
 

 
 
 

 

  
    

    
   

 

    
 

 

    
 

 
 
 

 

                     

 

Megfelel 

 

(89) S13 < (S11 S33)
1/2 

(90)   
  

  
   

 

  
 
 

  
 

 
 
 

 

  
    

    
   

 

    
 

 

    
 

 
 
 

 

                     



Ficzere Péter 

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise 

 

109 

 

Megfelel 

 

(91) S12 < (S11 S22)
1/2 

 

(92)   
  

  
   

 

  
 
 

  
 

 
 
 

  
    

    
   

 

     
 

 
 
 

 

                      

 

Megfelel 

valamint: 

(93)      
  

  
 

 
 
 

 

       
    

    
 

 
 
 

 

       

 

Megfelel 

 

(94)      
  

  
 

 
 
 

 

        
    

    
 

 
 
 

 

              

 

Megfelel 

 

(95)      
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Megfelel 

 

továbbá: 

 

(96) 
         

    
   

  

  
    

   
  

  
    

   
  

  
 

 
 

 

 
 

 

                 
               

    
              

    
    

 

 
 

 

 
 

 

                  
 

 
 

 

Megfelel 

 

Összefoglalva annyit jelent, hogy a főátló elemeinek (rugalmassági modulusok) a 

fizika törvényei szerint feltétlenül pozitívnak kell lenniük. Bővebben a rugalmassági 

modulus az anyag egy adott irányú terheléssel szembeni ellenállásának mértékére utal. 

Nehezen elképzelhető, hogy ez nulla vagy negatív értékeket vegyen fel.  A kapott 

egyenletek (levezetés nélkül) alkalmasak annak a vizsgálatára, hogy a kimért 

anyagtulajdonságok fizikai feltételeit matematikai feltételként megfogalmazva 

valóságosnak megfelelően viselkedik-e az általunk meghatározott anyag. Ez csak egy 

ellenőrzési lehetőség, egy visszacsatolás, még nem garancia a pontos 

anyagtulajdonságokra. 

7.7. Feszültségvizsgálat valós modelleken 

A mérések, vizsgálatok egyrészt a számításaink igazolását szolgálják, másrészt 

számos olyan adatot szolgáltatnak a tervező, üzemeltető számára, melyek – napjainkra a 

nagymértékben fejlett számítási eljárások ellenére - nagy biztonsággal csak mérésekből 

határozhatók meg. A mérések szolgáltatják az alapadatokat az alkalmazott szerkezeti 

anyagok statikus, valamint időben változó terhelési körülmények közötti határállapoti 

jellemzők meghatározására. Mérésekből határozhatjuk meg egy adott szerkezetre ható 

terhelések valóságos jellemzőit, valamint a szerkezet tényleges viselkedését. Általános 

elvként elmondható, hogy egy szerkezet tönkremeneteli valószínűségének csökkentése 

érdekében a szükséges méréseket, vizsgálatokat a gyártási költségek minimalizálására 

tekintettel a tervezés, gyártás lehető legkorábbi szakaszában célszerű elvégezni.  

A megfelelő gondossággal elvégzett számítási (modellezési) eljárások, valamint a 

helyesen megválasztott mérési technikák egymást kiegészítő alkalmazásával (hibrid 

módszer) határozhatók meg az alkatrészek, szerkezetek pontos igénybevételei, mint a 

terhelések hatására kialakuló nyúlás, és feszültség eloszlásai. 
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A külső terhelések hatására a szerkezetben, alkatrészben ébredő feszültségek 

közvetlen mérésére nincs lehetőségünk. Meghatározásukra közvetett utat követünk, 

nevezetesen a terhelt szerkezet deformációjának a vizsgálatát. Egy szerkezet 

deformációja általános esetben pontról pontra változik. Egy adott felszíni pont 

síkfeszültségi állapotának leírására három mennyiségre van szükségünk, a normál 

feszültség komponenseire (x, y), valamint a csúsztatófeszültség (xy) összetevőre.  A 

főfeszültségek elhelyezkedését általános esetben a 109. ábra mutatja [Mut81] 

 

 

109. ábra Sík feszültségi állapot (a) tetszőleges pont feszültség összetevői (b) főfeszültségek és 

helyzetük [Mut81] 

 

A bemutatott feszültségek hatására kialakuló deformációkat a 110. ábra 

szemlélteti. 

 

 

110. ábra Egy felszíni pont deformációja (a) általános helyzetű (b) főnyúlás irányába eső 

[Mut81] 

 

Kellően kis hosszúságú oldalelemek (lx, ly) homogén feszültségállapota esetén 

igaz az alábbi összefüggés:  

(97), (98) 
y

y

l

l

y
és

x
l

x
l

x





  ,    

 

Mint a 110. ábrából látható, az eltorzult elemek megfelelő elforgatásával található 

olyan síkelem szegmens, ahol nem tapasztalható alaktorzulás. Az ehhez az elfordítási 

szöghöz tartozó nyúlás és feszültség összetevőket főnyúlás, ill. főfeszültség 

komponenseknek nevezzük. Meghatározásukra lineárisan elasztikus esetben, a Hooke 
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törvény érvényessége alapján az alábbi összefüggések adnak lehetőséget: a főnyúlások 

értékei: 

 

(99)   2

yx

2

yx

yx

1
2

1

2



  , 

 

(100)   2

yx

2

yx

yx

2
2

1

2



 . 

  

 

A  irányban elhelyezkedő sík állásának meghatározására: 

 

(101) 
yx

xy







2tan  

 

Izotrop anyagok esetén, anyagjellemzőik ismeretében a nyúlás összetevőkből a 

feszültségkomponensek az alábbiak szerint számolhatók: 

 

(102)  yxx

E



 




21
 

 

(103)  xyy

E



 




21
 

 

(104) 
xyxy G  , 

 

ahol E, G a rugalmassági és nyíró rugalmassági modulusok,  a Poisson-tényező. 

A főnyúlásokhoz hasonlóan a főfeszültség komponensek is meghatározhatók, az x,y 

alsó indexek helyébe értelemszerűen a főirányok (1, 2) behelyettesítésével. 

 

Ugyanakkor a pontszerű környezetekben végzett nyúlásmérések a vizsgált 

alkatrész teljes felszínének nyúlásviszonyai vonatkozásában nem biztosítanak elegendő 

információt. Az egybefüggő, teljes felszínek vizsgálatára általában az optikai eljárások 

alkalmasak. [Ficz12f], [Bor12] 

 

7.7.1. Optikai feszültségvizsgálat  

A vizsgálat elve, hogy az optikailag átlátszó, amorf szerkezetű anyagban a külső 

erő hatására kialakuló feszültségállapot kettőstörés változást idéz elő a feszültség 

összetevőkkel arányosan, amely polarizációs szűrők között interferencia jelenségként 
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megfigyelhető. A kialakuló kettőstörés főirányai egybeesnek a feszültségi állapot 

főirányaival. A törésmutatók változása eredményeként, a terhelés alatt lévő testből 

kilépő fényhullámok fáziseltérésének mértéke, arányos a feszültségállapot két 

főfeszültség komponensének különbségével. Ezt az arányosságot az optikai 

feszültségvizsgálat alapegyenlete írja le (a feszültségek és nyúlások egyenesen arányos 

tartományában): 

(105) m
v

S
21  , 

ahol 1 és 2 a két főirányban kialakuló főfeszültségek, S feszültségoptikai 

arányossági tényező (figyelembe veszi a megvilágító fényforrás hullámhosszát, a 

vizsgálati anyag méréstechnikai jellemzőit), v a vizsgáló réteg vastagsága,  m a 

kialakult kettőstörés változása, melyet rendszámnak hívunk. A mutatott optikai kép a v 

vastagság menti kettőstörés változásának átlagértéke.  S meghatározását – a vizsgálati 

feltételekkel megegyező megvilágítás használatával – célkészülékben, ismert terhelési 

feltételek alkalmazásával, kalibrálással végezzük.  

 

A vizsgálati eljárásnak két fő területe határozható meg: a modellezési (vagy 

transzmissziós) eljárás, valamint a rétegbevonatos (vagy reflexiós) eljárás. Az első 

esetben a megfelelő polarizációs optikai tulajdonságokkal rendelkező anyagból 

készített, síkfeszültségi állapotúnak tekintett modellt terhelő keretben átvilágítva kapjuk 

a feszültségoptikai képet. A második esetben a megfelelő polarizációs optikai 

jellemzőkkel rendelkező bevonati anyagot a vizsgált, valóságos alkatrész felszínére 

ragasztjuk azt, majd (akár tényleges beépítési körülményei között) megterhelve kapjuk a 

felszínről visszaverődő polarizációs optikai képet.   

Az optikai feszültségvizsgálat elvi elrendezését a 111. ábra mutatja. 

 

 

111. ábra Optikai feszültségvizsgálat reflexiós eljárásának elvi elrendezése [Bor12] 

 

A polarizációs szűrők között átvilágított, terhelt modell (vagy rétegbevonat) két 

sávrendszert mutat, nevezetesen a feszültségek nagyságára jellemző (kettőstörés-

változás mértékével arányos) színsáv ábrát (izokromáták), valamint a főfeszültségek 
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irányát megmutató iránysávokat (izoklinák). Az iránysávok különböző polarizátor 

helyzetben felvett, egy ábrába összerajzolt hálózatát trajektóriáknak nevezzük. Az egyes 

színsávok feszültségre történő átszámítása kalibrálással történik. Ismert geometria 

jellemzőkkel rendelkező, valamely tiszta igénybevétellel (pl. befogott tartó hajlítása 

rétegbevonatos eljárásnál) terhelt tartó számítással és méréssel meghatározott 

feszültségállapotának egybevetéséből az adott aktív réteg feszültségoptikai állandója 

meghatározható. A 112. és 113. ábra a kalibráláskor mért színsávokat mutatja, befogott 

tartón hajlításból a felszínen mérhető színsávok bemutatásával. 

 

 

112. ábra A bevonati réteg érzékenységi tényezőjének kalibrálása [Bor12] 

 

 

113. ábra Kalibrációs gerenda a terhelő berendezésben (hajlítás alatt) [Bor12] 

 

A rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat mérési eljárásnál (111. ábra) a 

valóságos szerkezeti elem felszínére ragasztott vizsgálóréteg feszültségoptikai képének 

elemzése ad lehetőséget a tényleges szerkezet valós terhelési körülmények közti 

viselkedésének vizsgálatára. Ebben az esetben a felszíni rétegben mért főnyúlások, 

valamint a főfeszültségek kapcsolatát az alábbi összefüggés adja meg:    

 

(106)  






1

kE
m

1

E
2121  

 

ahol σ1, és σ2 a főfeszültségek, ε1 és ε2 a főnyúlások, E a vizsgált felület 

(alkatrész) anyagának rugalmassági modulusa,  annak Poisson-tényezője, míg k az 
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alkalmazott réteganyag érzékenységi mutatója (figyelembe veszi a réteganyag 

méréstechnikai tulajdonságait, a megvilágító fényforrás hullámhosszát, valamint a 

réteganyag vastagságát).  

 

Az optikai feszültségvizsgálat mérési eljárásával kapott képek kiértékelésével 

lehetőség van a vizsgált alkatrész nyúlás-, valamint feszültségállapotának 

meghatározására. Ilyenkor a modellen (vagy alkatrészen) kiválasztott keresztmetszetek 

mentén, a terheletlen kerületről kiindulva lépésenkénti, numerikus integrálási eljárással 

határozzuk meg a feszültség összetevők tényleges értékeit. A különböző 

feszültségoptikai eljárások rendszám eloszlásainak gyors kiértékelése – az eloszlások 

jellegének, a kialakult feszültségállapot nagyságrendjének meghatározása – a tervező 

munkát igen hatékonyan segíti. A terhelt modellen, vagy tényleges szerkezeten mért 

rendszámeloszlások azonnali lehetőséget biztosítanak – hasonlóan a végeselemes 

numerikus eljárásokhoz – a szerkezet feszültség eloszlásának megítéléséhez, a kritikus 

helyek környezetének behatárolásához, valamint annak megítéléséhez, hogy vannak-e a 

szerkezetben a teherviselésben kevésbé résztvevő területek. .  Egy hárompontos 

hajlítással terhelt, könnyített tartó rendszámeloszlását láthatjuk a 114. ábrán. [Bor12] 

 

 

114. ábra Hárompontos hajlított, könnyített tartó rendszámeloszlása [Bor12] 

 

Az egyes rendszámok alapján könnyen meghatározhatóak a feszültségeloszlások 

is ((112), 115. ábra). 

 

115. ábra Hárompontos, hajlított, könnyített tartó összerajzolt rendszám eloszlás [Bor12] 

 

A rétegbevonatos optikai feszültségmérés eljárása a vizsgált szerkezetek 

feszültség eloszlásának felderítésén túl lehetőséget biztosít a szerkezet valós terhelési 

körülmények közti folyamatos ellenőrzésére, monitorozására, így a meghibásodások 

kialakulása időben észlelhető. A mérési eljárás ilyen alkalmazása különösen a 

prototípusgyártásban megfontolandó, amikor a szerkezeten végrehajtandó változtatások 

költség vonzata még nem számottevő. Az optikai feszültségvizsgálat modell, ill. 

rétegbevonati anyagaként általában kétkomponenses műgyanták (pl. epoxi, poliészter) 

használatosak. A vizsgáló anyaggal szemben támasztott legfontosabb követelmények a 



Ficzere Péter 

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise 

 

116 

megfelelő érzékenység (optikai aktivitás, azaz terhelés hatására magas kettőstörési 

érték), zsugorodás-mentes viselkedés (oldószereket nem tartalmazhat), csekély kúszási 

hajlam. 

7.8. Szakítóvizsgálatok eredményei 

7.8.1. Vizsgálatok az izotrop anyagtulajdonságok megdöntésére 

 

116. ábra Álló (a) és fekvő (b) helyzetben épített próbatestek rétegződése 16 és 30μm-es 

rétegvastagság 

 

 

117. ábra Szakítódiagram álló elrendezés 16 μm-es rétegvastagság esetén 
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118. ábra Szakítódiagram álló elrendezés 30 μm-es rétegvastagság esetén 

 

 

119. ábra Szakítódiagram fekvő elrendezés és 16 μm-es rétegvastagság esetén 
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120. ábra Szakítódiagram fekvő elrendezés és 30 μm-es rétegvastagság esetén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficzere Péter 

Gyors prototípus numerikus és kísérleti szilárdsági analízise 

 

119 

7.8.2. Ortotrop anyagtörvény redukálási lehetőségeinek vizsgálata 

 

121. ábra Fekvő próbatestek különböző irányban legyártva  

 

 

122. ábra Szakítódiagram fekvő pozícióban, keresztben elhelyezve, 30 μm-es 

rétegvastagsággal  
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123. ábra Szakítódiagram fekvő pozícióban, hosszában elhelyezve, 30 μm-es 

rétegvastagsággal  

 

A hosszában elhelyezett próbatest szakítódiagramján úgy tűnik, hogy az egyik 

görbe lényeges eltérést mutat a többitől, valójában azonban itt csak annyi történt, hogy 

az első szakítás során a próbatest eredeti hosszánál 5 mm-rel kisebb értéket adtunk meg. 

Ez valójában nem befolyásolja a mérési eredményeket, nincs hatással a 

szakítószilárdságra sem pedig a rugalmassági modulusra, csak egy vízszintes irányú 

eltolást jelent.  

 

 

124. ábra Szakítódiagram fekvő pozícióban, átlósan elhelyezve, 30 μm-es rétegvastagsággal  
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7.8.3. Ortotrop anyagtulajdonságok specifikációjához végzett 

vizsgálatok szakítódiagramjai 

 

125. ábra 3 irányban legyártott szakító próbatestek 

 

Az ortotrop anyagtulajdonságok meghatározásához a fekvő helyzetben nyomtatott 

próbatestek vizsgálatai után szükséges az álló helyzetben (126. ábra) nyomtatott 

próbatest anyagtulajdonságait is megvizsgálni. Ennek a vizsgálatnak a 

szakítódiagramjai láthatók az alábbi ábrán. 

 

 

126. ábra Álló helyzetben, 30 μm-es rétegvastagsággal legyártott próbatestek 

szakítódiagramja 
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7.9. Síkbeli nyíróvizsgálatok eredményei 

1.eset: 
 

 

127. ábra A rétegekkel párhuzamosan történő terhelési esetben mért értékek  

 

Ezen az ábrán több próbálkozás adatai is láthatóak. Ez abból adódik, hogy az első 

mérés után újra megpróbáltuk felterhelni a rendszert, mivel első ránézésre nem volt 

egyértelmű a tönkremenetel (a ragasztott próbatest leválása a befogóról). Azonban az 

ábrán is jól látható, hogy reális értékekkel másodszor már nem lehetett mérést végezni. 

 

2.eset: 
 

 

128. ábra A rétegekre merőlegesen ható terhelési eset során mért értékek  

 

Itt is, mint az 1. esetnél újra megpróbáltuk megterhelni a próbatestet, de hasonló 

okok miatt itt is csak az első eredmény lehetett a mérvadó. 
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3.eset: 
 

 

129. ábra A rétegekkel párhuzamosan a rétegek oldalán történő terhelés esetén mért 

eredmények  

7.10. Gyors prototípusgyártó berendezés megtérülésének 
számítása 

8. táblázat Gyors prototípusgyártó berendezés megtérülésének számítása 

 
 

Berendezés típusa Eden350 Költség (3.6kg/€) Cart/mo (max.) Összesen Kihasználtság 100% Fejcsere költsége/év 900 €

Nettó gépár 104 000 € Modellanyag 990 € 2 1 980 € 1 € Karbantartás/év 11 800 €

Amortizálás ideje-hónap 60 Támaszték 450 € 3 1 350 € Modell/hónap 2000

Residual value: 10% 3 330 € 7

Monthly depreciation: 1 560 €

Felfutási időszak

Hónapok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Összesen

Működtetési költségek

Amortizációs költség 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 18 720 €

Anyagköltség 333 € 666 € 999 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 31 968 €

Fejcsere költsége 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 900 €

Karbantartás 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Összes költség 1 968 € 2 301 € 2 634 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 4 965 € 51 588 €

Eredmény

Bevétel 750 € 1 500 € 2 250 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 67 500 €

Eredmény -1 218 € -801 € -384 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 2 035 € 15 912 €

Kummulált eredmény -1 218 € -2 019 € -2 403 € -368 € 1 667 € 3 702 € 5 737 € 7 772 € 9 807 € 11 842 € 13 877 € 15 912 €

Hónapok 13/25 14/26 15/27 16/28 17/29 18/30 19/31 20/32 21/33 22/34 23/35 24/36 Összesen

Működtetési költségek

Amortizációs költség 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 1 560 € 18 720 €

Anyagköltség 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 3 330 € 39 960 €

Fejcsere költsége 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 900 €

Karbantartás 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 983 € 11 800 €

Összes költség 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 5 948 € 71 380 €

Eredmény

Bevétel 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 84 000 €

Eredmény 1 052 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 84 000 €

Kummulált ered. 2.év 16 964 € 23 964 € 30 964 € 37 964 € 44 964 € 51 964 € 58 964 € 65 964 € 72 964 € 79 964 € 86 964 € 93 964 €

Kummulált ered. 3.év 95 015 € 102 015 € 109 015 € 116 015 € 123 015 € 130 015 € 137 015 € 144 015 € 151 015 € 158 015 € 165 015 € 172 015 €

Year 2&3

Feltételezések

kihasználtság az első 3 hónapban: 10%/20%/30%

Year 1

Felmerülő költségekMűködtetés értékeEden 3D Printer

Értékteremtés (€/óra/modell)

Anyagfelhasználás havonta

Átlagos modellépítési időTeljes anyagköltség 100%-os kihasználtságnál 
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9. táblázat Megtakarítási lehetőségek gyors prototípusgyártó berendezések segítségével 

 

 

7.11. Gyors prototípus anyagok tulajdonságai 

10. táblázat OBJET  FullCure720  anyag tulajdonságai 

 
 

 

 

 

 

Éves megtakarítások az egyes területeken

Festés 146 800 €

Szerelde 111 980 €

Robotfejek 126 250 €

Tamponozás 116 250 €

Szumma 501 280 €

EBEN 250 berendezés nettó beszerzési ára 67 000 €

Megtérülési idő 0,13 év

EBEN 260 berendezés nettó beszerzési ára 81 000 €

Megtérülési idő 0,16 év

EBEN 350 berendezés nettó beszerzési ára 105 000 €

Megtérülési idő 0,21 év

EBEN 350V berendezés nettó beszerzési ára 126 000 €

Megtérülési idő 0,25 év

EBEN 500V berendezés nettó beszerzési ára 160 000 €

Megtérülési idő 0,32 év
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11. táblázat OBJET Digitális anyag tulajdonságai 
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12. táblázat Stratsys (FDM) anyag tulajdonságai 
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7.12. Az alkalmazott ragasztó technikai leírása 
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7.13. A rétegbevonatos feszültségoptika és a numerikus 
szimuláció összevetése 

 

130. ábra A rétegbevonatos feszültségoptika és a numerikus analízis eredménye (m=1 esetén 

1-2=8.1MPa)  


