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A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ JELÖLÉSEK 

A [m
2
] az áramló közegre merőleges keresztmetszet 

a [m
2
/s] hőmérséklet-vezetési tényező 

c [1/mm] a réteg anyagának abszorpciós tényezője 

c1 [m
2
] anyagra jellemző konstans 

c2 [-] anyagra jellemző konstans 

cp(m) [J/kgK] az FC 720 minta fajhője 

cp(z) [J/kgK] a zafír minta fajhője 

I0 [mJ/mm
2
] a termék felületére közvetlenül az UV fényforrásból jutó 

intenzitás 

Ik [mJ/mm
2
] a k-adik rétegen átmenő intenzitás 

Ik-1 [mJ/mm
2
] a k-1-edik rétegen áthatoló intenzitás 

kI  [mJ/mm
2
] a k-adik ciklusban a k-adik réteg által elnyelt intenzitás, 

Iv [mJ/mm
2
] v vastagságú rétegen áthaladó intenzitás 

k [-] rétegek száma 

L [m] az átáramlás hossza 

m% [-] tömegszézalék 

m0 [g] a 3DP technológiával nyomtatott próbatest kezdeti tömege 

mEtOH [g] minta tömege etanolban mérve 

mft0 [g] gyantafürdő kezdeti tömege 

mftn [g] a gyantafelszívás után visszamaradt gyantafürdő tömege 

mhiba [g] a gyantafelszívást követően a próbatest felületére tapadt gyanta 

tömege 

mlevegő [g] minta tömege levegőn mérve 

mm [g] a gyantafelszívási során kialakuló meniszkusz tömege 

mm [mg] az FC 720 minta tömege 

mtn [g] próbatest gyantafelszívás utáni tömege 

mtnrel [-] felvett relatív gyanta mennyiség 

mz [mg] a zafír minta tömege 

P [Pa] az alkalmazott állandó abszolút nyomás 

pa [Pa] kilépő felületnél mért nyomás 

Patm [Pa] atmoszférikus nyomás 

pb [Pa] belépő felületnél mért nyomás 
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pH [-] hidrogén–kitevő, anyag kémhatását jellemzi 

Q [m
3
/s] térfogatáram 

q [W] a mintán keresztül haladó hőáram 

s [%] a teljes térfogatra vonatkoztatott kötőanyag-tartalom 

T [K] hőmérséklet 

t [s] adott időpillanat 

t  [s] a vizsgálat teljes ideje 

T
mért 

[K] mért hőmérséklet 

T
ref 

[K] fűtött lap hőmérséklete 

T
szim 

[K] szimulációval meghatározott hőmérséklet 

uk [mJ/mm
3
] a k-adik rétegben, a k-adik ciklusban elnyelt térfogategységre 

eső energia 

Un [mJ/mm
3
] az n-edik rétegben elnyelt térfogategységre eső összes energia 

v [mm] a minta adott gyártási lépésben mért vastagsága 

v% [-] térfogatszázalék 

vf [m/s] az áramló közeg sebessége 

x [mm] pozíció 

x  [mm] minta vastagsága 

Y [-] arányossági tényező 

ym [mW] az FC720 mintán mért görbének az alapvonaltól mért távolsága 

yz [mW] a zafír mintán mért görbének az alapvonaltól mért távolsága 

Δt [s] időlépés 

Δx [mm] lépésköz 

λ [W/mK] a minta hővezetési tényezője 

κ [m
2
] légáteresztő képesség (Darcy) 

κapp [m
2
] légáteresztő képesség (Beton) 

µ
o
 [Ns/m

2
] az áramló közeg viszkozitása 

ρEtOH [g/cm
3
] etanol sűrűsége 

ρminta [g/cm
3
] minta sűrűsége 

 

A DOLGOZATBAN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK 

3DP  3D nyomtatás (3 Dimensional Printing) 

ABS Akril-nitril butadién sztirol (Acrylonitrile Butydiene Styrene) 
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AM Anyaghozzáadás elvén működő gyártás (Additive Manufacturing) 

ASCII Szabványos amerikai kód információcserére (American Standard Code for 

Information Interchange) 

CAD Számítógéppel segített tervezés (Computer-Aided Design) 

CT Számítógépes tomográfia (Computed Tomography) 

DLP Közvetlen réteglevilágítású sztereolitográfia (Digital Light Processing) 

DMA Dinamikus mechanikai analízis (Dynamic Mechanical Analysis) 

DMLS Közvetlen fém szinterezés (Direct Metal Laser Sintering) 

dpi Pont per hüvelyk (dots per inch) 

DSC Differenciál pásztázó kalorimetria (Differenciál Scanning Calorimetry) 

DSPC Közvetlen kerámia héjgyártás (Direct Shell Production Casting) 

EDM Szikraforgácsolás (Electric Discharge Machining) 

FDM Ömledékrétegezéses technológia (Fused Deposition Modeling) 

HDPE Nagy sűrűségű polietilén (High Density Polyethylene) 

HSM Nagysebességű marás (High Speed Milling) 

HTLMS Nagy hőmérsékletű lézer megmunkáló rendszer (High Temperature Laser 

Manufacturing System) 

LDPE Kis sűrűségű polietilén (Low Density Polyethylene) 

LOM Rétegelt termékgyártás (Laminated Object Manufacturing) 

MCP Több komponensű prototípus (Multi Component Part) 

MRI Mágneses magrezonancia képalkotás (Magnetic Resonance Imaging) 

NCDS Nano kompzit lerakó rendszer (Nano Composite Deposition System) 

PA Poliamid (Polyamide) 

PC Polikarbonát (Polycarbonate) 

PLA Politejsav (Poly (lactid acid)) 

PMMA Poli(metilmetakrilát) (Poly(methyl methacrylate)) 

POM Poli(oxi-metilén) (Poly(oxymethylene)) 

PP Polipropilén (Polypropylene) 

PS Polisztirol (Polystyrol) 

PUR Poliuretán (Polyurethane) 

RPT  Gyors Prototípusgyártás (Rapid Prototyping) 

RT  Gyors Szerszámozás (Rapid Tooling) 

SAE Sztearil di(metoxi-karboniletil) amin 

SAMA Sztearil di(metakriloxietil karboxiletil) amin 

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gneses_magrezonancia
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SEM Pásztázó elektronmikroszkópia (Scanning Electron Microscopy) 

SLA Szereolitográfia (Stereolithography) 

SLS Szelektív lézer szinterezés (Selective Laser Sintering) 

STL  Szabványos Háromszög-leíró Nyelv (Standard Tessellation Language) 

UP Telitelten poliészter (Unsaturated Polyester) 

UV Ultraibolya sugárzás (Ultraviolet light) 

VARTM Vákuummal segített nyomás alatti gyantainjektálás (Vacuum Assisted Resin 

Transfer Molding) 
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1. Bevezetés 

A piaci igények gyors változása, valamint az ezzel párhuzamosan fejlődő technológiák 

eredményeként az új termékek piacra kerülésének ideje jelentősen lecsökkent. Mindez 

magával hozta, hogy a klasszikusnak számító, egymást követő gyártási folyamatok helyét 

átvette az egyidejű, szimultán gyártástervezés [1-6]. A szimultán gyártástervezés legfontosabb 

pillérei a közbenső ellenőrzés, valamint a gyártásban résztvevők közötti hatékony 

kommunikáció. A gyors prototípusgyártás (RPT) megjelenése ebben a folyamatban jelentett 

robbanásszerű előrelépést [6-10]. 

A gyors prototípusgyártás alatt azoknak a technológiáknak az összességét értjük, 

amelyek a klasszikusnak számító anyageltávolító, illetve képlékeny alakító eljárásokkal 

szemben anyaghozzáadás útján rétegről-rétegre, tehát additív módon hozzák létre a kívánt 

terméket közvetlenül a virtuális 3D-s modellből. Ahhoz azonban, hogy a 3D-s modellből a 

terméket elő lehessen állítani, a 3D-s modellt fel kell bontani a gyártáshoz szükséges 

szeletekre. Erre szolgálnak a prototípus berendezések saját programjai, amelyek 

szabványosnak nevezhető bemenete az 1987-ben a 3Dsystems által kifejlesztett szabványos 

háromszög-leíró nyelv (STL) [6-10]. Az első ilyen technológiák, amelyeket főleg 

vizualizációs (látvány) modellek gyártására alkalmaztak az 1980-as évek második felében 

jelentek meg. Ma már azonban ezekkel a technológiákkal funkcionális modellek, esetenként 

pedig kis sorozatú prototípus szerszámok is gyárthatók. Legnagyobb előnyük, hogy interaktív 

prototípus hozható létre, ami azt jelenti, hogy a modell a tervezési folyamattal párhuzamosan, 

a tervezésben résztvevőktől, vagy akár a prototípust alkalmazó felhasználóktól származó 

visszacsatolások alapján gyorsan változtatható és felülírható. Az additív technológiák további 

előnye, hogy szinte bármilyen geometriát le lehet velük gyártani [4-7]. Nem véletlen tehát, 

hogy a lassan három évtizedes múltra visszatekintő RPT technológiák fejlődésére nem volt 

kedvezőtlen hatással a gazdasági válság. A 2011-es eladási adatok szerint a világon közel 

6500 gép került piacra, amely az előző évi eladást figyelembe véve 5,4%-os növekedést jelent 

[7]. Ebből a dinamikusan növekvő piacból a 3D printert gyártó Z Corporation 11,1%-os, a 

PolyJet gépeket gyártó Objet Geometries 14,3%-os részesedést tudott felmutatni [7]. 

Az utóbbi évtizedben a nemzetközi kutatások egyre inkább eltolódtak abba az irányba, 

hogy a prototípusok anyagukban és gyártástechnológiájukban is teljesen megegyezőek 

legyenek (production intent material) a sorozatban készülőt termékekkel [11]. Ismert, hogy a 

polimer termékek közel 1/3-a fröccsöntéssel készül, amely technológiának a legköltségesebb 
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része magának az alakadó szerszámnak az előállítása. Ahhoz tehát, hogy a prototípust 

fröccsöntéssel lehessen legyártani, szükség van olyan megoldásra, amelyek segítségével a 

végleges szerszámozás költségeinek töredékéért lehet szerszámot előállítani. Ilyen alternatíva 

a gyors szerszámozás technológiája (RT), amelynek legfontosabb fejlesztési iránya az olyan 

szerszámok gyors előállíthatóságának kidolgozása, amelyek funkcionalitásukban ugyan 

hasonlítanak a konvencionális módon előállított szerszámokhoz, de anyagukban és 

gyártástechnológiájukban attól eltérnek.  

Doktori értekezésem célja olyan új fröccsöntő szerszámtervezési módszer és ajánlás 

kidolgozása, amelynek eredményeként RPT berendezésekkel gyakorlatban alkalmazható, 

kissorozatú fröccsöntésre alkalmas szerszámot, szerszámbetétet lehet előállítani. További 

célom az így előállított szerszámok és szerszámbetétek valós fröccsöntés közbeni 

viselkedésének a feltárása és elemzése, fókuszálva a technológiai paramétereknek a betétek 

termikus és deformációs tulajdonságaira gyakorolt hatására. 
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2.  Irodalmi áttekintés 

Ebben a fejezetben bemutatom a témához szorosan kapcsolódó kutatási eredményeket, 

irodalmakat. Ezek értékelése alapján részletesen meghatározom értekezésem főbb céljait. 

2.1. Additív gyártástechnológia 

Az additív gyártástechnológiák – korábbi néven gyors prototípusgyártás – nagy 

előnye, hogy alkalmazásukkal mellőzni lehet a hagyományos lebontó eljáráson alapuló 

modellkészítést, és így nincs szükség képzett modellkészítőkre sem. Amíg a legtöbb gyártási 

technológia lebontó jellegű, azaz a kívánt geometria előállítását az alapanyag eltávolításával – 

esztergálás, marás – érik el, addig a gyors prototípusgyártó eljárások a kívánt alakot rétegről-

rétegre (layer by layer) anyaghozzáadás (additive) útján automatikusan hozzák létre [1-6, 

8-14]. 

A modellkészítéshez (gyártáshoz) először is, szükség van a gyártani kívánt termék 

virtuális térbeli modelljére. A virtuális térbeli modellt létrehozhatjuk CAD rendszer 

segítségével, de CT és MRI felvételekből, vagy 3D szkennelés útján is. Ahhoz, hogy a 

virtuális modellből elő tudjuk állítani a fizikai modellt, szükséges a virtuális modell szeletekre 

bontása. Erre szolgálnak a prototípus berendezések saját programjai, amelyek szabványos 

bemenete az STL fájl lett [15-16]. A CAD rendszerek és az additív gyártórendszerek között 

kapcsolatot teremtő STL fájl háromszögek segítségével írja le a modell felületét. Minden 

egyes háromszög esetén definiáltak a csúcsponti koordináták, valamint az egyes 

háromszögekhez tartozó felületi normálisok. A felületi normálisok iránya adja meg, hogy a 

modell felületének melyik oldala van kívül, vagyis hova kell a gyártóberendezésnek anyagot 

elhelyezni. Az STL fájl alapvetően lehet bináris vagy ASCII szöveges formátumú. Mindkét 

formátum tulajdonképpen egy lista a számítógéppel tervezett testmodellt leíró 

háromszögekről. Mivel az STL fájl alkalmazása egy közelítéses módszer, ezért 100%-an 

sosem fogja tudni visszaadni az eredeti 3D modellt. További gond, hogy egyes CAD 

rendszerek nem képesek megfelelően generálni az STL fájlt, így előfordulhatnak helyi 

problémák, hibák a generált fájlban. Ilyen hibák lehetnek a hálón keletkező rések, illetve 

hiányos felületek, felülettorzulások, átlapolódott felületek, valamint alul vagy túlhatározott 

pontok, vonalak, illetve felületek. Az előbbiekben felsorolt hibák javítása azonban ma már 

nem jelent nagy gondot, mivel számos célszoftver létezik. Az STL fájlok előnyei között 

érdemes megemlíteni, hogy ez az egyik legegyszerűbb mód a 3D CAD modellek 
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ábrázolására. A legtöbb RPT berendezés a bemeneti fájl formátumaként ezt fogadja el, 

valamint ennek a fájlformátumnak az alkalmazásával a legkönnyebb a geometriai alakokat 

adatfájlba transzformálni. Hátrányai közé sorolható, hogy a fájl mérete esetenként nagyobb 

lehet, mint maga a CAD fájl, ami a leírás módjából adódik [17-20]. 

Az RPT technológiák széles anyagválasztékból kiindulva valósítják meg a 3D 

modellek gyártását, amely anyagválaszték az idővel egyre csak bővül és bővülni fog [13]. 

Napjainkban elterjedtnek mondható a folyadék alapú prototípuskészítés, amely technológia 

tipikusan polimer anyagok, egyrészről térhálósítható anyagok (SLA, PolyJet, DLP), 

másrészről egyszerűbb termoplasztikus anyagok (FDM, Arburg Freeformer) alkalmazásával 

működik. Ez utóbbi az anyag megolvasztását, majd újra megszilárdítását jelenti, amely 

lehetővé teszi a fémek alkalmazását is. További technológiák por alakú alapanyagból az 

egymás melletti részecskék összeolvasztásával (SLS), esetleg valamilyen ragasztóanyaggal 

való egyesítésével (3D Printing) építik fel a modellt. Léteznek ezen kívül olyan technológiák, 

amelyek lapok rétegezésével hozzák létre a prototípust. Ezek közül a legegyszerűbb a 

papírlapokból való kivágás és összeragasztás (LOM) [3-10]. 

Az additív gyártástechnológiával előállított modelleket a szakirodalmak alapvetően 

három fő csoportba sorolják. Az első csoport az úgy nevezett vizualizációs modellek 

csoportja, amelyeknek a szerepe kizárólag a termék megjelenítése. Mechanikai terhelések 

felvételére nem alkalmasak. A második csoportot alkotják a funkcionális modellek, amelyek 

szerepe a termék vizuális megjelenítése mellett egyes funkciók tesztelése. Ebben az esetben a 

modelleknek már mechanikai terheléseket is el kell viselniük. A harmadik egyben utolsó 

csoportot alkotják a szerszám modellek, amelyeket a gyors szerszámozás technológiája 

használ fel ősmintaként szerszám előállításra, vagy közvetlenül gyártószerszámként [6, 8]. 

Természetesen, mint minden gyártási eljárásnak, ezeknek az eljárásoknak is 

megvannak a maguk pontossági korlátai, hibái. A felmerülő hibákat alapvetően három 

csoportra oszthatjuk. Az első a felbontási hiba, amely a gyártóberendezés korlátjából adódik, 

vagyis abból, hogy minden RPT berendezés csak véges számú címezhető x,y,z koordinátával 

rendelkezik. A második az úgynevezett pontossági hiba, amely többnyire a felhasznált modell 

hibáira vezethető vissza. A harmadik pedig a felületi hiba, amely a berendezések felbontási 

képességére vezethető vissza. A rétegező technológiák sajátossága, hogy az elérhető felbontás 

egyes gyártási irányokban eltérő. A legjelentősebb eltérések az egyes technológiák között 

úgynevezett építési (Z) irányban vannak (0,256 – 0,016 mm). Az így létrejövő hibák 

utókezelésekkel, illetve speciális felületkezelésekkel javíthatók [13]. 
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Amennyiben szeretnénk az egyes gyártórendszereket összevetni az elérhető pontosság 

tekintetében, szembe kerülünk azzal a problémával, hogy minden gyártó más-más módon 

értelmezi a pontosságot. Vannak, akik az elérhető legkisebb rétegvastagságot adják meg, 

mások a felhasznált por átlagos szemcseméretével jellemzik a pontosságot. Ficzere doktori 

munkájában a könnyebb áttekinthetőség céljából a főbb technológiák esetén átszámolta a 

különböző gyári adatokat egységes dpi-be [21]. 

Technológia 
X-Y irányú felbontás 

[dpi] 

Z irányú felbontás 

[dpi] 

SLA 1000 150 

SLS 600 800 

3DP 600 250 

FDM 250-600 250 

PolyJet 600 1600 

1. táblázat Különböző AM technológiák felbontása gyártási irányonként [21] 

Azonban ez sem jelent maradéktalan megoldást, ugyanis az utóbbi években a gyártók a dpi 

érték növelését több esetben úgy érték el, hogy ugyanazon a felületen a nyomtató fejeket 

többször is átjáratják. Ezzel ugyan a dpi értékek sokkal kedvezőbbek lettek, azonban a 

tényleges pontosság csak kismértékben javult [21]. 

Problémát jelenthet még, hogy ezek az értékek a gyártási irányok tekintetében 

jelentősen eltérhetnek egymástól. Belátható, hogy a rétegről-rétegre történő építési mód során 

az építési síkra merőleges felületen sokkal jobb felületi minőséget lehet elérni, mint a ferde 

felületek esetén [22, 23]. Amennyiben nagyobb pontosságot szeretnénk elérni, alaposan át 

kell gondolni a termék munkatérben történő pozicionálását. 

Az RPT technológiák minőségét továbbra is inkább az úgynevezett Benchmark 

modellek segítségével lehet objektíven összevetni. A vizsgálat lényege, hogy a különböző 

technológiákkal legyártják ugyanazt a kiválasztott geometriai sajátosságokkal rendelkező 

modellt, majd az így készült termékeket különböző szempontok alapján vizsgálják, minősítik. 

Ippolito és munkatársai [24] különböző gyors prototípusgyártó eljárásokkal (SLA, LOM, 

FDM, SLS) gyártották le modelljüket, és vizsgálták a kész prototípusuk CAD modelltől való 

eltérését. Az így kapott eredményeket nemzetközi tűrésértékekkel is kifejezték, majd 

összevetették az eddigi megmunkálási módokkal, és megállapították, hogy az RPT 

technológiák IT pontossága a homoköntés pontosságának felel meg. Az IT minőségosztályok 

meghatározása mellett elvégezték az összehasonlítást a felületi érdességre vonatkozóan is. 

Ebben az esetben kedvezőbb eredményre jutottak, a felületi érdesség szempontjából ugyanis 
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az anyageltávolító eljárásokkal elérhető felületi minőség kapható az RPT technológiákkal is. 

Azonban mindkét esetben igen széles határok között változnak a vizsgált értékek.  

Az utóbbi években a fenti IT pontosság és felületi érdesség is javult, az újabb 

alapanyagok piacra kerülésével azonban a kutatási eredmények azt mutatják, hogy nem 

minden esetben érdemes a legjobb felületi minőségre törekedni, mert az gyakran a gyártási 

sebesség és ebből adódóan a gyártási költség rovására megy [25]. 

Todd G. [26] munkája során különböző technológiákkal állított elő összehasonlításra 

szánt modelleket. Ezeket összevetve bevezetett egy technológiai indexet (Rapid Prototyping 

Index), amellyel minősíti az egyes RPT technológiákat, ezáltal objektívebb képet kaphatunk 

az egyes technológiák pontosságáról. 

2.2. Additív gyártástechnológiák technológiák csoportosítása 

Az additív gyártástechnológiákat a szakirodalom többféle szempont szerint 

csoportosítja [13, 27, 28]. A legelfogadottabbnak a felhasznált alapanyagok szerinti 

csoportosítás tekinthető (1. ábra). Az anyagok alapján három fő csoportot különböztethetünk 

meg: részecskékből, folyadékból, illetve lapokból építkező technológiákat. Az RPT 

technológiák során felhasznált anyagok száma ugyan korlátozott és függ az alkalmazott 

eljárástól, de a választék folyamatosan és gyorsan bővül [13, 27, 28]. 

 

1. ábra Az additív gyártástechnológiák csoportosítása [13] 

Számos konkurens technológia létezik a piacon. Mivel mindegyikük anyaghozzáadás 

elvén működik, így a fő különbség közöttük a rétegek egymáshoz kapcsolásának módjában 

rejlik. Néhány közülük megolvasztja vagy meglágyítja az anyagot a formázáshoz (SLS, 

FDM), míg mások folyékony gyanta térhálósításával létrehozott, hőre nem lágyuló 
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polimerekből építik fel a kívánt geometriát (SLA, Polyjet), de például a LOM esetében 

vékony papír rétegeket vágnak formára és ragasztanak össze [27-29]. 

A sztereolitográfia (SLA) az egyik legrégebbi technológia, 1987-ben mutatták be az 

első berendezést. Ez az eljárás a modelleket úgy építi fel, hogy lézersugárral világítja meg a 

munkadarab egyes rétegeit, amelynek következtében az alapanyag (fotopolimer) térhálósodik. 

Jó felületi minőség, nagy pontosság, de korlátozott fizikai tulajdonságok jellemzik. 

Hátrányként lehet megemlíteni a költséges üzemeltetés mellett az utólagos térhálósítást, 

valamint a saját anyagból készülő támaszanyag rendszert és az oligomer gyanta lemosásához 

használatos vegyszerek miatti viszonylag nagy környezetterhelést [27-29]. 

A szelektív lézer szinterezés (SLS) abban különbözik az SLA technológiától, hogy 

ebben az esetben nem folyadékot szilárdítunk meg a lézer segítségével, hanem porszemcséket 

olvasztunk össze. Az alkalmazott alapanyag ennek megfelelően szinte bármi lehet, csupán 

megolvasztható kell legyen. Ennek megfelelően nagyon széles a felhasználható anyagok 

skálája a fémektől a polimereken át egészen a kerámiáig. Nagy előnye, hogy nem igényel 

támaszanyagot, valamint, hogy a fel nem használt por újrahasznosítható [27-29].  

Az ömledékrétegezés technológiája (FDM) hőre lágyuló – többnyire polimer – szálból 

hozza létre a valós 3 dimenziós modellt (prototípust). Működésének a lényege, hogy a 

polimer szálat egy előre felfűtött fúvókán keresztül vezetve megolvasztja, majd a megolvadt 

szál a munkatérbe helyezve megszilárdul. Mivel a kinyomott polimer szál forró, így az anyag 

mindig hozzátapad az azt megelőző réteghez. Nagy előnynek számít a kedvező ár/érték arány, 

valamint az, hogy az így készült termékek jól viselik a dinamikus igénybevételt, azonban a 

felületi minőség nem kielégítő [27-29].  

A LOM az egyik leggazdaságosabb eljárása volt a nagyméretű, de egyszerű 

geometriájú alkatrészek gyártásának. Leggyakrabban öntészeti szerszámok ősmintájának 

előállítására alkalmazták. Működésének a lényege, hogy az adagoló henger egy réteg, 

0,15 mm vastag, egyik oldalán ragasztóval bevont anyagot (papír, esetleg kompozit lap) juttat 

az alaplemezre. A ragasztót egy fűtött vasaló henger segítségével aktiválja a berendezés. Ezek 

után a lézersugár megrajzolja a modell egy szeletének körvonalát, közben keresztülvágja a 

réteget, majd a felesleges anyagot „felkockázza” annak érdekében, hogy könnyebben el 

lehessen távolítani az utómunkálatok során. Ezt a folyamatot mindaddig ismétli a gép, 

ameddig a termék el nem készül. A gyártás befejeztével, a szilárd anyagtömb eltávolítható az 

alaplemezről, eltávolíthatók továbbá a felesleges részek is (óvatosan letörjük és lecsiszoljuk), 

hogy felfedjük a modell végső formáját [27-29].  
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A 3D nyomtatáshoz szinte bármilyen anyag (polimerek, kerámiák, fémek) 

felhasználható, a tetszőleges alakú, akár több színű (anyagában színezett) prototípusok, 

modellek előállítására. A 3D nyomtatók gyors térhódításukat kedvező ár/érték arányuknak 

köszönhetik. A 3D nyomtatást prototípus modellek készítésére, valós termékek rugalmas 

gyártására, direkt szerszámkészítésre és precíziós öntőformák előállítására alkalmazzák. 

Részletesebb bemutatására a későbbi 2.3.1. fejezetben térek ki [30, 31]. 

A PolyJet technológia működési elve nagyon hasonlít a 3 dimenziós nyomtatáshoz, de 

óriási előnye, hogy sokkal bonyolultabb és precízebb modelleket lehet vele előállítani. A 

munkadarabok átlagos tűrése 0,1 mm, de kisebb daraboknál akár 0,05 mm is lehet, így 

felhasználható az alkatrészek illeszkedésének vizsgálatához már a tervezés korai fázisában is. 

A finom rétegvastagság (16/30 μm) és pontos modellépítés miatt az egyes alkatrészeket nem 

kell csiszolni, így jelentős idő takarítható meg más eljárásokhoz képest. A megfelelő 

geometria létrehozásához támasztóanyagra van szükség, de ez a folyamat végeztével 

egyszerűen, vízzel lemosható [6, 27-29]. 

2.3. Inkjet technológiák részletes bemutatása 

Az alapanyag szerinti csoportosítás mellett a működési mód szerinti csoportosítás is 

elterjedt. Ebben a fejezetben a doktori disszertációm szerves részét képező inkjet 

technológiákat mutatom be. 

2.3.1. 3D nyomtatás technológia 

A 3D nyomtatás technológiáját a Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

fejlesztette ki. Mint minden más RPT berendezésnél, itt is rétegről-rétegre történik a modell 

építése, amely során a porszemcsék közötti kapcsolatot az erre a célra kifejlesztett kötő- 

ragasztó anyag (binder) biztosítja. A technológia sajátossága, hogy az elkészült modelleket 

minden esetben utókezelésnek kell alávetni, hogy a mechanikai tulajdonságai, illetve a felületi 

minősége alkalmassá váljon feladata betöltésére. 

Az egyik első 3D-s nyomtató, amelyik 1994-ben a Soligen cég által került forgalomba, 

közvetlen kerámia héj gyártására (DSPC) volt alkalmas. Ezt követte az ExtrudeHone 

fémporos, már fröccsöntő szerszámkészítésre alkalmas berendezése. A legelterjedtebbek a 

3D-s nyomtatók közül mégis a Z Corp. által forgalmazott, kerámia, keményítő és gipsz 

alapanyaggal működő, tipikusan látvány (vizualizációs) modellek készítésre alkalmas gépek. 
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Ezek a 3D-s nyomtatók a gyors prototípus gépek piacán egyre nagyobb szerephez jutnak a 

modellek készítésének gyorsasága és kedvező ára miatt [29]. 

Gyártási folyamat 

A 3D nyomtatás folyamán a modell vízbázisú ragasztóanyag (binder) felhasználásával 

por alapanyagból készül. A 2. ábra a 3D-s nyomtató fő szerkezeti egységeit mutatja. 

  

2. ábra 3DP berendezés elvi vázlata [28] 

Első lépésben 30-40 rétegvastagságnyi por munkaasztalra való terítése történik meg 

(3. ábra). Így garantálható egy teljesen sík felület képződése a munkatérben. Ezután 

kezdődhet el maga a gyártási folyamat, amely során a nyomtatófejek a modell adott 

keresztmetszetében elvégzik a porszemcsék összeragasztását.  

 

3. ábra 3D nyomtatás folyamata [28] 

A munkaasztal ezután egy rétegvastagságnyit lesüllyed, majd az alapanyagtartályból a terítő 

henger segítségével megtörténik a következő porréteg felvitele. A kötőanyag felvitelének, 

valamint a porréteg kiterítésének periodikus ismétlése (3. ábra) addig folytatódik, ameddig a 
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modell el nem készül. A kötőanyaggal el nem látott port csak a gyártás végén távolítják el, 

addig az épülő modell támaszaként szolgál [28]. 

Utókezelés 

A nyomtatást követő utókezelés a modell felületére tapadt felesleges por 

eltávolításával kezdődik. Ezután következik a modell hőkezelése (60ºC, 2-3 óra), amellyel 

elérhető a gyártás során alkalmazott kötőanyag teljes kötése. Mivel a gyártás poralapanyag 

felhasználásával történik, az elkészült termék minden esetben porózus szerkezetű és ebből 

kifolyólag sérülékeny lesz. A porózus szerkezetnek köszönhetően azonban lehetőség van a 

modell különböző anyagokkal történő átitatására, amellyel a termék mechanikai tulajdonságai 

többnyire javíthatók, valamint a sérülésre való hajlam csökkenthető. A termék átitatása után, 

amennyiben szükséges, felületbevonó eljárásokkal (festés, lakkozás), valamint csiszolással a 

modell felületi minősége javítható. 

A 3DP megjelenésekor az elkészült porózus termékek átitatásra többféle módszert 

alkalmaztak. Az egyik esetben a próbatestet felmelegített viaszba mártották, a másik esetben 

ciánakriláttal (pillanatragasztóval), míg a harmadik esetben gyantával (epoxi, UP) itatták át a 

szerkezetet. A viasszal való átitatást követően a mechanikai tulajdonságokban nem 

tapasztaltak változást, mivel a viasz alapvetően nem rendelkezik jó mechanikai 

tulajdonságokkal. Ezzel szemben a ragasztóval, illetve gyantával történő átitatás 

eredményeként a mechanikai tulajdonságok javultak, azonban ez a javulás nagymértékben 

függött az elért átitatási mélységtől [30]. A gyártó ugyan kínál kis viszkozitású gyantát, 

amelynek az alkalmazása biztosítja a modell teljes keresztmetszetének átitatását, azonban ez 

igen drága. Kovács és Szűcs [31] munkájukban rámutattak, hogy más gyantákkal történő 

átitatással alacsonyabb költség mellett végezhetők el a mechanikai tulajdonságok javítása, 

továbbá, hogy az AH12-es epoxi gyantával jobb nyomószilárdsági értékek érhetők el, mint a 

gyártó által ajánlott Z-Max gyantával. A szerzők azonban nem foglalkoztak azzal, hogy a 

viszkozitás növekedésével az átitatási mélység csökken. Mivel az alkalmazott nyomó 

próbatestek viszonylag kisméretűek voltak teljes keresztmetszetű átitatásuk mindkét 

gyantával megtörténhetett. Nagyobb modellek esetén azonban már előfordulhat, hogy a kis 

viszkozitású (jelen esetben a Z-Max) gyanta a nagyobb átitatási mélység eredményeképp jobb 

mechanikai tulajdonságokat biztosít, mint a nagyobb viszkozitású a kisebb átitatási mélység 

miatt. Ennek a feltevésnek az igazolására vagy kizárására érdemes a különböző viszkozitású 

gyantákkal történő átitatás során a gyantafelvételi folyamat, valamint az ez által elérhető 

szilárdságnövekedés együttes vizsgálata. 
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Suwanprateeb [32] egy alternatív lehetőséget mutatott be 3D-s nyomtatással készült 

modell szilárdságának növelésére mérgező oldószer alkalmazása nélkül. Első lépésben 

80x10x4 mm befoglaló méretű próbatesteket készített Z400 3D-s nyomtatóval. 

Alapanyagként keményítő (60%), cellulóz szál (5%), zselatin (20%) és maltodexrin (15%) 

desztillált vízzel összekapcsolt keverékét használta. A próbatestek átitatását 2 órával a 

gyártást követően légköri nyomáson, szobahőmérsékleten kezdte meg. Az átitatáshoz átlátszó, 

UV fényre térhálósodó, fogászati tömőanyagot használt. A térhálósítást négy különböző 

módon végezte el. Az első esetben hagyományos fogászati UV lámpával 40 másodpercig 

világított meg minden felületet (IF-1). A második esetben fehér fénycsővel 1 órán át 

világította meg a próbatesteket (IF-2), a harmadik és a negyedik esetben pedig halogén 

fénnyel 1 órán át történő megvilágítással valósította meg a térhálósítást (IF-3), amely a 

negyedik esetben egy félórás 100ºC-on történő hőkezeléssel egészített ki (IF-4). Az így 

előállított próbatesteken hárompontos hajlítóvizsgálatot (ASTM D790), Raman 

spektroszkópiát, valamint nedvesség-felvételi és toxikológiai vizsgálatokat végzett el. A 

hajlítóvizsgálatok eredményei alapján megállapította, hogy az átitatott próbatestek hajlítással 

szembeni ellenállása (4-5. ábra) jóval kedvezőbb a kezeletlenekéhez képest, sőt a hajlító 

rugalmassági modulus értékek a referenciaként használt PMMA moduluszának a 80%-át is 

elérték. A különböző térhálósítási módok a szilárdság (5. ábra), illetve a modulus esetében 

javulást eredményeztek, a szakadási nyúlásban azonban nem volt változás. 

  

4. ábra Átitatott és a kezeletlen próbatestek hajlító 

moduluszának alakulása [32] 

5. ábra Átitatott és a kezeletlen próbatestek 

hajlítószilárdságának alakulása [32] 

Megállapította, hogy a legrosszabb eredményeket az IF-2, a legjobbat az IF-4 jelű 

próbatestekkel érte el, míg az IF-1 és az IF-3 jelűek esetében közel azonos mértékű közepes 

eredményeket kapott. Az eltérések okának felderítésére Raman méréseket végzett és 

meghatározta a minták térhálókötés sűrűségét. Kimutatta, hogy az eltérések az eltérő 

térhálósodási mértéknek köszönhetők (6. ábra). 
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6. ábra A térháló kötés sűrűség alakulása az eltérő térhálósítási módok függvényében [32] 

Az eredményekből feltételezhető, hogy a fénnyel való térhálósítás teljesen kiváltható 

lett volna a hőkezeléssel, de erre a szerző nem végzett kísérleteket. 

Suwanprateeb következő [33] cikkében 3DP-s anyagok nedvesség felvételi 

tulajdonságait és ezek mechanikai tulajdonságra gyakorolt hatását vizsgálta. Első lépésben 

80x10x4 mm-es befoglaló méretű próbatesteket készített gipsz (ZP100) és cellulóz (ZP15E) 

alapanyagokból. Ezeket akriláttal, ciánakriláttal és viasszal itatta át. A próbatesteket a tárolási 

környezet függvényében száraz (100ºC-on végzett kiszárítás után exszikkátorban tárolás), 

normál (23ºC, 55% páratartalom melletti tárolás) és nedves (23ºC-os vízben tárolás) 

környezetben tárolt csoportokra bontotta. A nedvességfelvételi képesség vizsgálatának 

eredményeit a 7. és 8. ábrák mutatják. A normál környezetben végzett kísérlet azt mutatta, 

hogy a kezelőanyagok közül a leginkább vízérzékeny a ciánakrilát, míg a legkevésbé 

érzékeny az akrilát volt. Ezt a ciánakrilátok poláros és higroszkopikus tulajdonságával 

magyarázta. A két alapanyagot összevetve azt tapasztalta, hogy a gipszporból készült minták 

vízfelvétele kisebb, mint a cellulóz porból készült mintáké (7. ábra). A nedves környezetben 

végzett vizsgálatok jellegre hasonló görbéket eredményeztek, mint a normál környezetben 

végzett vizsgálatok, de ebben az esetben a felvett vízmennyiség egy nagyságrenddel nagyobb 

volt. Alapvető különbség azonban, hogy itt a gipszporból készült minták vettek fel nagyobb 

mennyiségű vizet, holott az lett volna a várható, hogy a cellulóz alapú rendszer vesz fel több 

nedvességet. Ennek okát abban jelölte meg a szerző, hogy a cellulóz szerkezete ritkább, ezért 

több átitató anyagot tud felvenni, mint a gipsz, aminek eredményeként a cellulóz szemcsék 

jobban elszigetelődtek.  
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7. ábra Nedvességfelvétel a tárolási idő 

függvényében normál környezetben [33] 

(P-gipsz; S-cellulóz, 1-akrilát; 2-cianoakrilát; 

3-viasz) 

8. ábra Nedvességfelvétel a tárolási idő 

függvényében nedves környezetben [33] 

(P-gipsz; S-cellulóz, 1-akrilát; 2-cianoakrilát; 

3-viasz) 

A cikkben egy ellentmondás is adódott, mégpedig, hogy a nedves környezetben végzett 

vizsgálatok esetén a viasszal itatott minták vették fel a legtöbb vizet, holott korábban pont az 

akrilát és a viasz hidrofób szerkezetével magyarázta a szerző a kisebb vízfelvételt. Ennek 

magyarázata lehet talán a vízfelvételi módok közötti különbség, hiszen míg a normál 

körülmények között a vízfelvétel nagy valószínűséggel kémiai úton zajlott, addig a nedves 

környezetben a kapilláris vízfelvétel volt domináns. 

A szerző a hárompontos hajlítás eredményeit ismertetve megállapítja, hogy száraz 

környezetben a hajlító modulus értéke alapján az akrilát a legkedvezőbb utókezelő anyag, míg 

az alapanyagok közül a gipsz a kedvezőbb. Továbbá azt tapasztalta, hogy a tárolási környezet 

változtatása esetén normál körülmények között a modulus értékek csak kismértékben, nedves 

környezetben azonban jelentős mértékben csökkentek (9. ábra). 
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9. ábra A hajlító rugalmassági modulusz [33] 

alakulása (P-gipsz; S-cellulóz, 1-akrilát; 2-

ciánakrilát; 3-viasz) 

10. ábra A hajlítószilárdság [33] alakulása  

(P-gipsz; S-cellulóz, 1-akrilát; 2-ciánakrilát;  

3-viasz) 

A hajlítószilárdság értékek a hajlító moduluszhoz hasonlóan alakultak (10. ábra). Az átitatott 

gipsz alapú anyag szilárdsága nedves környezetben való tárolás hatására jelentősen csökkent, 

amíg a cellulóz alapanyag alkalmazása esetén a szilárdság kisebb mértékben esett vissza, 

főként akrilát utókezelés alkalmazásakor. 

Lee és munkatársai [34] három különböző RPT technológiával (FDM, 3D nyomtatás, 

NCDS) készített próbatesteken végeztek nyomó vizsgálatokat az ASTM D 695-ös szabvány 

szerint. A vizsgált próbatestek 12,7 mm átmérőjű és 25,4 mm magasságú hengeres testek 

voltak. Céljuk az RPT darabok anizotrop viselkedésének kimutatása volt, ugyanis a 

különböző építési irányoknak megfelelően kialakuló anizotrop szerkezet eltérő szilárdsági 

tulajdonságokat eredményez. A vizsgálat során az egyetlen változtatott paraméter az építési 

irány volt, amely szerint az FDM és NCDS minták vízszintesen és függőlegesen készültek, 

amíg a 3DP minták esetén az előbb említett két építési irány mellett egy harmadik, diagonális 

irány is megjelent (11. ábra). 

 

11. ábra Eltérő építési irányok a modell építésénél [34]  
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A szerzők megállapították, hogy az FDM és az NCDS esetén a vízszintes a 3D nyomtatás 

esetén a diagonális építési irányú minták nyomószilárdsága volt kedvezőbb (12. ábra). 

 

12. ábra Az egyes próbatestek nyomószilárdságai [34] 

A próbatestek tönkremenetelét a 13. ábra mutatja. Összességében a szerzőknek sikerült 

kimutatniuk az RPT darabok anizotrop viselkedését, amely a próbatestek építési iránytól 

függő, különböző nyomószilárdságában nyilvánult meg. 

 

13. ábra Az egyes próbatestek tönkremenetele [34] 

 (a) FDM - vízszintes, (b) FDM - függőleges, (c) 3D nyomtatás - vízszintes, (d) NCDS – vízszintes  

Alkalmazás 

A 3D nyomtatók gyors és relatív olcsó működése a termékfejlesztés során lehetővé 

teszi nagyszámú modell gyártását, ezzel támogatva a terméktervezők munkáját, valamint a 

fejlesztésben résztvevő csoportok közötti kommunikációt. Egyedülálló módon már képesek 

színárnyalatos modellek készítésre is, ezáltal az elkészült modellek nem csak a geometriáról 

hordoznak információt. Színes modellekkel hatékonyan végezhetők piackutatások adott 

termék eladhatóságának vizsgálatára, de ugyancsak alkalmasak például szimulációs 

eredmények megjelenítésére, ezzel segítve a tervezést [29]. 

A 3DP modellek többnyire gipsz, esetenként keményítő, illetve kerámia 

felhasználásával készülnek. A gyártás után a mechanikai tulajdonságaik rosszak, ezért minden 

esetben utókezelésre van szükség. Ettől függően korlátozott mértékben nem csak 

vizualizációs, hanem funkcionális tesztelésre is alkalmasak. Felhasználásra kerülnek még 
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ősmintaként, szilikon szerszámozási célokra, így reaktív fröccsöntéssel, gravitációs öntéssel 

lehetőség nyílik kissorozatú gyártásra is [29]. 

Fémpor alkalmazásával funkcionális tesztelésre alkalmas modellek, fröccsöntő 

szerszámok közvetlen gyártása is elérhetővé vált. Az erre a célra alkalmazott ProMetal eljárás 

során a jellemzően rozsdamentes acélporból elkészült modelleket egy vákuumkemencébe 

helyezik, ahol megtörténik a kötőanyag kiégetése és a fémpor szemcsék összeolvadása. 

Ezután bronzzal történő átitatás eredményeként egy 60%-ban acélt, 40%-ban bronzot 

tartalmazó terméket kapunk. Az ilyen eljárással készült szerszámok mechanikai tulajdonságai 

megfelelőek a fröccsöntésre, hővezető képességük jó, azonban kopási tulajdonságaik 

jelentősen rosszabbak a hagyományos eljárással készült szerszámokénál [35]. 

Kerámiapor felhasználásával öntőszerszámok gyártására nyílik lehetőség. Az erre a 

célra kidolgozott egyik eljárás a CAD adatokból közvetlen kerámiahéj előállítás (DSPC), 

amelyet a Soligen cég forgalmaz. Ezzel a technológiával elkerülhető a viaszmodellek 

alkalmazásával történő kerámiahéj gyártás. Az ilyen eljárással készülő szerszámok esetén 

csak a kerámia kiégetésére van szükség, utána tetszőleges fémmel végrehajtható az öntés [35].  

Homokformába való öntés esetén is megoldott a közvetlen szerszámkészítés, a Z 

Corp. által kidolgozott ZCast eljárással a szerszámfelek és a magok közvetlenül gyárthatók. 

Az alkalmazott alapanyag (ZCast 500) csak alumínium és alacsony olvadáspontú fémek 

öntését teszi lehetővé, előnye, hogy tetszőleges Z Corp. berendezésen alkalmazható, nincs 

szükség új gép beszerzésére [36]. 

Melcher és munkatársai [37] alumínium-bázisú, kerámia-fém „kompozitot” állítottak 

elő 3D-s nyomtatással. Vizsgálták az így gyártott termék porozitást, zsugorodását, valamint 

próbatesteket munkáltak ki, amelyeket kvázi statikus négypontos hajlításnak és 

törésmechanikai vizsgálatoknak vetettek alá. A fázishatárokat röntgendiffrakció segítségével 

elemezték, a mikroszerkezet vizsgálatához pedig a töretfelületekről SEM felvételeket 

készítettek. Első lépésben az alumínium port (0,8 μm átlagos szemcseátmérőjű) 

burgonyakeményítővel keverték (115 μm átlagos szemcseátmérőjű), és zagyot képeztek. Ezt a 

zagyot hűtve szárították, őrölték, majd egy 150 μm lyukméretű szitán átszitálták. Az így 

kapott porral töltötték fel a Z310 nyomtató poradagolóját, majd kinyomtatták az 

előgyártmányt. Ezt követte a szigorú hőmérsékletszabályozás melletti szinterelés légköri 

nyomáson, amely során a keményítő kiégetésre került. Az így nyert porózus alumínium 

szerkezetet réz és rézoxid keverékével (72:28) itatták át vákuum térben. 

A zsugorodási vizsgálatok eredményeként 17,7%-os lineáris és 44,2% térfogati 

zsugort állapítottak meg. Röntgendiffrakciós mérésekkel kimutatták az α-Al2O3, a Cu és a 
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CuO jelenlétét, de CuAlO2-t nem tudtak kimutatni, amit Gonzalez és Trumble [38] korábbi 

vizsgálatukban bizonyítottak/kimutattak. Anyagvizsgálatok alapján megállapították, hogy 

sikerült közel teljesen tömör, alumínium-oxid és réz ötvözetéből álló, homogén 

mikroszerkezetű kompozitot létrehozni. A feldolgozási adatokat és a gyártási tulajdonságokat 

egy alacsony átitatási nyomással készült Al2O3/CuO kompozit adataival vetették össze [38]. A 

mechanikai vizsgálatok valamint a keménységmérés során a referencia anyag eredményeihez 

képest minden esetben alacsonyabb értékeket kaptak. Ennek okát az eltérő porozitás és 

átlagos pórusátmérő miatti rézötvözet tartalom növekedésében látták. 

2.3.2. PolyJet technológia 

A PolyJet eljárást az Objet Geometries cég fejlesztette ki. Ez a merőben új eljárás 

magába foglalja a legtöbb RPT technológia előnyét. A tintasugaras nyomtatófejből 

kinyomtatott fényérzékeny műgyantát UV fénnyel szilárdítják meg (14. ábra).  

 

14. ábra PolyJet eljárás elve [28] 

Mivel a nyomtatás térben történik, és a 3DP eljárással ellentétben itt a modellt nem veszi 

körbe automatikusan az alapanyag pora, amely megtámasztaná azt, ezért külön támaszanyag 

alkalmazására van szükség. Nagy előny viszont, hogy az alkalmazott támaszanyag vízzel 

oldható, így könnyebb és egyszerűbb eltávolítani, mint a többi technológia esetén. További 

előny, hogy az UV fényforrásnak köszönhetően olcsóbb és gyorsabb, mint az SLA 

technológia. A berendezés pontosságát jól jellemzi a 16-30 μm-es építési rétegvastagság. A 

legvékonyabb függőlegesen elkészíthető falvastagság 0,6 mm, a teljes modell pontossága 

pedig ± 0,05 mm. Hátrányként azonban meg kell említeni a felhasználható alapanyagok 

alacsony hőállóságát, ridegségét és jelentős kúszását, amelyek miatt terhelésnek kitett 

alkatrészek gyártására nem, vagy csak korlátozások mellett alkalmazható. A felsorolt 
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problémák megoldására számos kutatás folyik főleg a felhasználható anyagok tekintetében. 

Ezeknek a kutatásoknak az eredményeként mutatták be még 2007-ben a PolyJet technológia 

Connex típusú nyomtatóját, amellyel akár különböző mechanikai és fizikai tulajdonságú 

anyagok is nyomtathatóak egy munkadarabon (munkacikluson) belül a felhasznált 

alapanyagok lineáris kombinációjával [39]. 

További széleskörű kutatások folynak az alapanyagok hőállóságának és hővezető 

képességének növelésére is. Gurr és társai [40] nanorészecskékkel erősített, akrilát bázisú 

fotopolimert fejlesztettek ki sztereolitográfia és Digital Light Processing (DLP) 

technológiához. Az erősítő anyag kalcium-foszfát és kalcium-bentonit keveréke volt, amelyet 

in-situ módszerrel oszlattak el a mátrix anyagban. 5, 10 és 15 tömegszázalék erősítőanyaggal 

töltötték az akrilát bázisú fotopolimert, az eloszlatáshoz két különböző duzzasztószert 

használtak fel, sztearil-di(metoxi-karboniletil)-amint (SAE) és sztearil-di(metakriloxietil 

karboxiletil)-amint (SAMA), majd vizsgálták a duzzasztószerek hatását. A próbatesteket 

gyártás után további egy, illetve két órán keresztül térhálósították ultraibolya (UV) fény alatt. 

Vizsgálták a kísérleti anyagok feldolgozási és optikai tulajdonságait, valamint a gyártott 

próbatestek szakítószilárdságát, törési szívósságát és vetemedését. Megállapították, hogy a 10 

és 15 m% erősítőanyaggal töltött, még térhálósítatlan fotopolimert tartalmazó mintákban, az 

erősítőanyag 90 nap elteltével sem ülepedik le, így ezek jól tárolhatók. Kimutatták, hogy az 

erősítőanyag-tartalom növelésével mindegyik erősített alapanyagban nőtt a viszkozitás (η), 

azonban annak az alapanyagnak nőtt kisebb mértékben a viszkozitása, amelyben az 

erősítőanyag eloszlatásához a SAMA duzzasztószert használták. Ennek okát a szerzők a 

SAMA duzzasztószer kisebb szervetlen koncentrációjában látták. Megállapították továbbá, 

hogy a töltőanyag tartalom sem a fény behatolási mélységét (Dp), sem a térhálósodás 

megindításához szükséges kritikus energiamennyiséget (Ec) nem befolyásolta jelentősen. A 

mechanikai vizsgálatok eredményeiből megállapították, hogy a töltőanyag mennyiségének 

növelésével nő a húzó rugalmassági modulus mind a két duzzasztószer esetében az utólagosan 

kezelt és kezeletlen próbatesteknél is (15. ábra). Látható továbbá az ábrán, hogy a húzó 

rugalmassági modulus egy óra utókezelés után nem nőtt jelentősen, ebből arra következtettek, 

hogy a térhálósodás egy óra elteltével elérhette a maximális értékét. Vizsgálták a két 

duzzasztószerrel készült próbatestek törési szívósságát is, amely az erősítőanyag-tartalom 

növelésével nőtt, azonban a különböző duzzasztószerek használata nem okozott szignifikáns 

különbséget. 
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a) b) 

15. ábra A próbatestek húzó rugalmassági modulusa az erősítőanyag-tartalom függvényében a SAE 

(a) és a SAMA (b) duzzasztószer esetében [40] 

A zsugorodási értékeket is meghatározták, amelyek az utólagosan egy órán át térhálósított 

próbatestek térfogati zsugorodását jelentették. Megállapították, hogy a zsugorodás az 

erősítőanyag-tartalom növelésével csökkent, valamint, hogy a felhasznált duzzasztószernek 

nincs jelentős hatása a zsugorodási értékekre. Megállapították továbbá, hogy az alkalmazott 

utólagos térhálósítás 1-2%-kal növelte a zsugorodást, de az erősítőanyag zsugorodást 

csökkentő hatása ebben az esetben is megfigyelhető volt. 

Sakly és társai [41] kvázikristályokkal erősített epoxi gyantát vizsgáltak. 

Al59Cu25,5Fe12,5B3, Al62Cu25,5Fe12,5 és Al65Cr5Cu20Fe10 kvázikristályokat használtak fel az 

epoxi erősítéséhez. Az előállított alapanyagot sztereolitográfiával dolgozták fel, majd ezt 

követően 90 percig utólagosan térhálósították a próbatesteket. A szerzők vizsgálták a 

különböző töltőanyag-tartalom mellett elérhető maximális térhálósodási mélységet. 

Megállapították, hogy a töltőanyag mennyiségének növelésével csökken, az energiasűrűség 

növelésével pedig nemlineárisan változik térhálósodási mélység (16. ábra).  

 

16. ábra A kvázikristályokkal erősített epoxi gyanta térhálósodási mélysége az energiasűrűség 

függvényében [41] 
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Santos és társai [42] epoxi-akrilát bázisú fotopolimert erősítettek többfalú szén 

nanocsővel. A vizsgálatokhoz a SOMOS 10220 márkanevű fotopolimert használták fel, 

amelyet 0,25 és 0,75 m% szén nanocsővel erősítettek. A kétféle alapanyagot SLA 

berendezéssel dolgozták fel, a kapott próbatesteket további 12 és 24 órán át utólagosan 

UV sugárzással kezelték, majd vizsgálták a hajlító rugalmassági modulust. Megállapították az 

eredményekből, hogy a 12 órán át utókezelt alapanyag esetén a nagyobb elmozduláshoz 

tartozó hajlító rugalmassági modulus az erősítetlen alapanyagnál mért 1,81±0,03 GPa értékről 

0,25 m% szén nanocsövet tartalmazó anyag esetén 2,20±0,09 GPa értékre, 0,75 m% szén 

nanocső erősítés esetén pedig 2,50±0,02 GPa értékre nőtt. A 24 órán át utókezelt próbatestek 

esetében a hajlító rugalmassági modulus már csak kisebb mértékben nőtt a 12 órán át 

utókezeltekhez képest. Meghatározták továbbá a próbatestek keménységét is, amely a hajlító 

rugalmassági modulushoz hasonló eredményt adott. A szerzők DSC vizsgálattal 

meghatározták a különböző alapanyagok térhálósodási fokát és üvegesedési átmeneti 

hőmérsékletét (Tg). A térhálósodási fok tekintetében egyedül a 0,75 m% erősítőanyaggal 

töltött és 12 órán át utókezelt alapanyag mutatott eltérést, ebben az esetben közel 10%-kal 

mértek kisebb értéket. A szerzők ezt a rövid utókezelési idővel magyarázták. Az üvegesedési 

átmeneti hőmérsékletek tekintetében azt tapasztalták, hogy az utókezelés idejének növelése 

növelte az alapanyag Tg-jét. Ez alól kivételt a 0,25 m% erősítőanyaggal töltött rendszer 

mutatott, ott a Tg az utókezelés idejének növelésével csökkent, amelyet a szerzők Putz és 

társai [43] magyarázatával indokolták, amely szerint kisebb térhálósodási fokhoz nagyobb Tg 

tartozik, mert a kisebb térhálósodás kisebb topológiai kényszert eredményez. A nagyobb 

térhálósodás nagyobb kényszereket jelent, emiatt megnő az aktiválási energia. 

 

17. ábra Többfalú szén nanocsővel erősített epoxi-akrilát bázisú fotopolimer transzmissziós 

elektronmikroszkópi képe[42] 
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Santos és társai vizsgálták továbbá a szén-nanocsövek eloszlatottságát is transzmissziós 

elektronmikroszkóppal. A 17. ábrán látható, hogy a kísérletek során nem alakultak ki nagyobb 

szén-nanocső aggregátumok. 

Kesy és Kotlinski [44] PolyJet technológiával gyártott húzótulajdonságait vizsgálták. 

A vizsgálatokhoz három különböző elrendezéssel gyártottak próbatesteket FC 720 

alapanyagból, Eden 260 típusú PolyJet gépen, és vizsgálták az orientációból adódó 

mechanikai különbségeket (18. ábra). 

 

18. ábra A próbatestek orientációja [44] 

Azt tapasztalták, hogy a három féle próbatestből (18. ábra) az 1. és 2. típusú 

orientációhoz tartozóak szívósan viselkedtek és nagyobb terhelést viseltek el, mint a 

3. típusúak. A 3. típusú próbatestek húzóereje kb. 700 N-nal kisebb, az előbbieknél illetve 

rideg töréssel mentek tönkre. Ezt a jelenséget a szerzők az építési rétegek terhelési iránnyal 

bezárt szögével magyarázták. Állításuk szerint a harmadik típusú orientáció rétegei 

merőlegesek voltak a terhelő erőre, amíg a másik két típusú orientációnál a rétegek 

párhuzamosak voltak vele. Ez az állítás azonban a 18. ábra jelölésével nem egyezik meg. A 

szerzők az 1. és 2. orientációval jelölt próbatestek esetén kitértek az eltérő mechanikai 

tulajdonságokra, amelyet azzal magyaráztak, hogy a 2. esetben a próbatest oldalfelületeit 

nagyobb mennyiségű UV sugárzás éri, és ennek következtében jobbak a mechanikai 

tulajdonságok. Véleményem szerint azonban a szerzőknek vizsgálniuk kellett volna, hogy az 

eltérő orientációkból adódó rétegszám növekedés miként befolyásolja az adott darab által 

elnyelt sugárzásból származó összes energiát és ebből kifolyólag az elért térhálósságot. 

2.4. Kisszériás termékgyártás 

A gyors szerszámkészítés (RT), amelynek alapját a gyors prototípusgyártás (RPT) 

képezi, világméretű fejlődését annak köszönheti, hogy egyre nagyobb az igény olyan 

prototípusokra, amelyek anyagukban és gyártási technológiájukban teljesen megegyeznek a 
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későbbi, sorozatban gyártott termékkel [8, 9]. Ehhez azonban olyan szerszámokra van 

szükség, amelyekkel a kívánt prototípusokat – esetenként a nagy sorozatban gyártott 

termékeket –hagyományos technológiákkal állíthatjuk elő. Ilyen hagyományos technológia a 

fröccsöntés, a préslég- és vákuumformázás, a nyomásos- és kokillaöntés, a PUR habosítás, a 

precíziós öntés, a fémlemez alakítás, a mélyhúzás, a sajtolás vagy a hajlítás. Ezek a 

prototípus-gyártó szerszámok funkcióikban igen, anyagukban és előállítási metódusaikban 

viszont egyáltalán nem hasonlítanak a hagyományos, forgácsolással előállított, fémből készült 

szerszámokhoz [11, 45]. 

A különféle RT technológiák csoportosítása, osztályozása a szakirodalom szerint 

[45-49] sem egyértelmű. Az egyes területek között átfedések lehetnek, sokszor nem lehet a 

szabályok alapján eldönteni, hogy az egyes technológiák hová sorolandók. Jellemzőbb, hogy 

a gyakorlati alkalmazás megfontolásai alapján történik a csoportosítás. Így a következő 

kifejezésekkel találkozhatunk: szerszámozás lágy és kemény anyagokkal (hard, soft-tooling), 

közvetlen és közvetett módon történő szerszámozás (direct, indirect-tooling), prototípus vagy 

sorozatban gyártott termék szerszámozása [36]. A szakirodalmak által preferált osztályzást a 

19. ábra mutatja. 

 

19. ábra RT technológiák csoportosítása [36] 

2.4.1. Közvetett szerszámgyártás 

Közvetett, vagy más néven indirekt szerszámozás a szakirodalom szerint azt jelenti, 

hogy a létrehozni kívánt szerszám nem egy, hanem több lépcsőben készül el. Első lépésben 

létre kell hozni az ősmintát, amely történhet valamilyen prototípusgyártó rendszer 

felhasználásával, majd ez alapján lehet elkészíteni a szerszámot. A közvetett szerszámozást 
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tovább csoportosíthatjuk még a felhasznált anyagok szerint lágy, illetve kemény anyagokkal 

történő szerszámozásra.  

Song és munkatársai [50] egy autóipari termék szerszámozását végezték el a közvetett 

szerszámgyártás módszerével. Ehhez a prototípus mintát LOM berendezéssel gyártották le, 

majd a szerszámozást hagyományos homokformázással végezték. A szerszámkészítést 

megelőzően a szerzők végeselemes analízist végeztek, amellyel a szilárdulási folyamat során 

fellépő hőtani és deformációs jelenségeket kívánták feltérképezni. A vizsgált szilárdulási 

folyamat analízise három szempontból is magas fokú nemlineáris probléma, mivel sem az 

anyag viselkedése, sem geometria sem a határfelület nem lineáris. A végeselemes vizsgálat 

során 3D-s, nem lineáris, termomechanikai analízist végeztek. A szimuláció elvégzéséhez 

szükséges CAD modellt ProE rendszerben készítették el. A Szimuláció során az öntőanyag 

alumínium (HT200), amíg a szerszám anyaga homok volt. Eredményként megkapták a 

szerszám hőmérséklet-eloszlásának és elmozdulásának, valamint az elmozdulás eloszlásának 

és a deformációnak az alakulását. Az eredmények ismeretében a modellen a szükséges 

változtatásokat elvégezték és a modellt újra legyártották. Ezután az elkészült és véglegesnek 

nevezhető modell alapján elkészítették a homokformát, azaz a szerszámot, amelybe 

alumíniumot öntve legyártották a készterméket. Az elvégzett módosítások eredményeként egy 

pontos és beszívódástól mentes készterméket kaptak. 

Shivpuri és munkatársai [51] 3D nyomtatási technológia (ProMetal) segítségével 

állítottak elő kovácsoló szerszámot. Az így előállított szerszám anyaga 60%-ban 

rozsdamentes acélt és 40%-ban bronzot tartalmazó ötvözet volt. A cikkben a szerzők 

részletesen ismertetik a gyártási folyamatot, valamint az elvégzett anyagvizsgálatok 

eredményeit. Első lépésben az általuk alkalmazott anyag mechanikai tulajdonságait vetették 

össze egy hagyományos szerszámacél (H-13) tulajdonságaival szobahőmérsékleten. 

Véleményük szerint jelentős különbség csak a szakítószilárdságban és hővezetési tényezőben 

mutatkozik (2. táblázat).  

Vizsgálták ugyanezeknek az anyagoknak a hőátadási tényezőjét és a felületi érdességét 

is. Az eredmények azt mutatták, hogy a prototípus szerszám hőátadási tényezője 

(2,84 W/m
2
K) jelentősen kisebb, mint az acél szerszámé (19,3 W/m

2
K). A szerzők a felületi 

érdesség esetében is hasonló eredményre jutottak, vagyis a prototípus szerszám felületi 

érdessége (Ra = 0,57 µm) nagyobb, mint a hagyományos acélszerszámé (Ra = 0,38 µm). A 

nyomóvizsgálatokat 25,4 mm átmérőjű, 20 mm magasságú és különböző építési irányú (0°, 

30° és 90°) hengeres próbatesteken végezték. A legnagyobb nyomószilárdságot a 90°-os 

építési irányú mintákon mérték Megállapították, hogy ehhez képest a 30°-os építési irányú 
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minták nyomószilárdsága sokkal kisebb. Ez a megállapítás azonban ellentmond Lee és 

munkatársai [34] eredményeinek, amelyek szerint 3D nyomtatás esetén a diagonális építési 

irány a legkedvezőbb. 

Megnevezés Mértékegység 
Szerszámacél 

(H-13) 

60% acél + 

40% bronz 

Keménység HRC 51-55 26-30 

Szakítószilárdság MPa 1034 683 

Folyási feszültség MPa 793 455 

Rugalmassági modulusz GPa 206 148 

Nyúlás % 9 2,3 

Hővezetési tényező W/mK 24,4 8,22 

Sűrűség g/cm
3
 7,8 8 

2. táblázat A mechanikai tulajdonságok alakulása hagyományos szerszámacél (H-13) 

és az acél-bronz ötvözet esetén [51] 

Monzon és társai [52] az általuk bemutatott többlépcsős gyors szerszámgyártási 

technológiát fröccsöntési vizsgálatokkal minősítették. Ehhez először próbatest-fröccsöntő 

szerszámot készítettek. A szerszámgyártás első lépéseként a mestermintát gyártották le 

ABS-ből FDM technológia alkalmazásával. A következő lépésben – a felületek vezetőképessé 

tétele után – a mesterminta felületén galvanizálással vékony nikkel réteget hoztak létre. Az 

utolsó lépésben az így legyártott héjat a mesterminta eltávolítását követően kiöntötték epoxi 

gyantával. Rámutattak, hogy a nikkel héj, vagyis szerszám keménysége és kopásállósága 

javítható a galvánfürdő hőmérsékletének csökkentésével és pH értékének növelésével. 

Rámutattak arra is, hogy az FDM technológiával gyártott mesterminta felületi minősége 

javítható ecet-, illetve salétromsavas maratással. A szerszám kopási tulajdonságait optikai 

úton vizsgálták. A héjrétegből kimunkált csiszolatokat különböző ideig maratták ecet- és 

salétromsavval. Azt tapasztalták, hogy a maratási idő növekedésével a kezdetben jól látható 

rétegződés, azaz felületi érdesség mértéke csökkent. A létrehozott próbatest szerszámba 

különböző anyagokat fröccsöntöttek (PP, PA, HDPE, PC). A legyártott próbatesteket 

mechanikai vizsgálatoknak vetették alá, amelyek során vizsgálták a próbatestek 

merevségének alakulását, továbbá mérték a próbatestek méretét és tömegét, valamint 

feszültségoptikai vizsgálatokat végeztek rajtuk. Megállapították, hogy a gyártott próbatestek 

megfelelnek a szigorú fröccsöntési követelményeknek (méret, mechanikai tulajdonság, 

reprodukálhatóság), és az eljárás alkalmas kisszériás fröccsöntő szerszámbetétek gyártására.  

Hasonlóan az előzőekben tárgyalt cikkhez Zhang és munkatársai [53] is egy kemény, 

kopásálló felületi réteget hoztak létre a szerszámbetét felületén, de galvanizálás helyett 

plazmaszórást alkalmaztak. Mivel a gyanta és papír alapanyagú RP technológiákkal gyártott 
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felületekre rossz hőtűrésük miatt nem lehetett plazmaszórással fémréteget felvinni, a szerzők 

több lépésben készítették el a szerszámot. Először az RP mesterminta (vagy más, természetes 

alapforma) negatívját készítették el szilikonból, majd ebben készítették el az eredeti minta 

mását kerámiapor és fémpor keverékéből, amelyet egy oldószeres ragasztóval kötöttek össze. 

A kiégetett, kiszáradt mintára felszórták a keményfém réteget, majd pedig egy alacsony 

hőtágulású fémmel (bizmut-cink ötvözet) öntötték ki megtámasztásként. Ezután a 

kerámiaformát eltávolítva a szerszámüregből megkapták a kész, keményfém felületű 

szerszámot. Megállapították, hogy nagy felszórási teljesítményt kell alkalmazni, mert 

különben a fémpor nem olvad meg, és nem alkot összefüggő köpenyt a felületen (csak apró 

golyócskák formájában tapad meg), viszont a túl nagy sebesség sem engedhető meg, mert a 

minta túlhevülhet. További következtetések, hogy a keményfém réteg megtámasztásához 

olyan anyagot kell választani, amely jó hővezető és megfelelő szilárdsággal bír, továbbá jól 

kötődik a keményfém réteghez. A jó megtapadáshoz egy közbülső rétegre is szükség volt. A 

megtámasztáshoz használt anyagok és tapadó rétegeik lehetnek bizmut ötvözetek (50%Bi-

45%Sn-5%Sb), cink és alumínium, vagy akár epoxi gyanta (lemezalakító prés-

szerszámokhoz). Megállapították továbbá, hogy a keményfém felszóráskor oxidálódik, emiatt 

az eredeti felülethez képest 0,04%-os zsugorodást tapasztaltak. Az így elkészült szerszámokat 

polírozva 0,2 µm felületi érdességet tudtak elérni, míg polírozás nélkül a szerszám alkalmas 

volt pl. bőr mintázatú borítások létrehozására. 

Gatto és Iuliano [54] RPT technológia és centrifugál öntés kombinálásával készítettek 

fröccsöntő szerszámbetéteket. Ennek fázisait szemlélteti a 20. ábra. Részletesen bemutatták a 

centrifugál öntés technológiáját, a feldolgozható anyagokat és az alkalmazhatóság korlátait. A 

centrifugál öntőszerszám anyaga többnyire szilikon gumi, amelynek tönkremenetele 

nagymértékben függ a feldolgozásra kerülő anyagtól, továbbá a termék méretétől és 

falvastagságtól, illetve az alámetszésektől. A szerzők egy számítógépes egér házának kis 

szériában történő gyártásához készítettek fröccsöntő szerszámbetéteket. A betétek 

alapanyagának alacsony olvadáspontú, alumínium tartalmú, cink ötvözetet (4% Al, 2% Cu és 

0,5% Mg) választottak. A szerszámbetétek gyártásához az ősmintát FDM technológiával 

állították elő ABS-ből, majd ezt felhasználva készítették el a szilikon szerszámot. Végül 

rotációsöntéssel a szilikon szerszámot feltöltötték az előbb említett olvadt fémötvözettel. Az 

így elkészült szerszámbetéteket kézi felületjavítást követően illesztették be a fröccsöntő 

szerszámba. Ezt követően 100 terméket fröccsöntöttek ABS alapanyagból 500 kN 

szerszámzáróerő és 25 MPa fröccsnyomás mellett. Az így előállított termék tökéletesen 

megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek, valamint a 100 termék legyártása 
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után sem tapasztaltak a szerszámbetétben kopásra utaló nyomokat. A szerszámbetétek 

gyártási ideje mindössze 60 óra volt. 

    
a) b) c) d) 

20. ábra Szerszámbetét gyártásának menete [54] 

a) FDM ősminta; b) szilikon szerszám a rotációs öntéshez, c) betét, öntés után a beömlőkkel; 

d) kész, szerszámba illeszthető betét 

Dalgarno és munkatársai [55] vizsgálták a szelektív lézer szinterezés technológiájának 

(Rapid Steel Technology) alkalmazhatóságát a közvetett fröccsszerszám-gyártás területén. A 

technológia különleges lehetősége, hogy alkalmazásával tetszőleges geometriájú hűtőcsatorna 

hozható létre. A kutatás során alapanyagként két különböző acélport, RapidSteel 1-et (P20-as 

acél 60µm szemcseméretű por) és RapidSteel 2-t (316-os rozsdamentes acél, 30 µm 

szemcseméretű por) használtak. Munkájukban vizsgálták a nem szinterelt por 

eltávolíthatóságát a csatornából, a csatorna hatását a szerkezet integritására és porozitására. 

Megállapították, hogy a por nehéz áramlása miatt a hűtőcsatorna komplexebb szakaszainak 

átmérőjét célszerű legalább 8 mm-esre kialakítani mindkét por esetében. A szerszámban 

esetleg kialakuló feszültséggyűjtő helyeket végeselemes analízissel keresték. Meghatározták 

továbbá a szerkezet maradék porozitását, amely 2-5 térfogatszázalékra adódott. A maradék 

porozitás miatt a hűtőcsatornákat úgy kell kialakítani, hogy azok legalább egy átmérőnyi 

távolságra legyenek a szerszám falától és egymástól, hogy a hűtőfolyadék a csatornából ne 

szivároghasson el. A szerszám felületeit az első fázis után, még az átitatás előtt meg kell 

munkálni. Ez ugyanúgy történhet, mint a hagyományos szerszámok esetében, mivel az 

alapanyag ugyanolyan kemény, ezért karbid megmunkáló szerszámok szükségesek. 

Összességében elmondható, hogy az eljárással könnyen gyártható szerszám, ám annak 

geometriáját illetően engedményeket kell tennünk. Ezzel az eljárással jellegzetesen sima 

felületű, nem túl bonyolult geometriájú termékek előállítására alkalmas szerszámbetétek 

készíthetők. Nagy előnye, hogy tetszőleges, a termékre optimalizált hűtőrendszer alakítható 

ki. 

A gyors szerszámozás elsősorban a kisszériás termékgyártás területén terjedt el, 

segítve a termékek fejlesztését és egyben rövidítve az ahhoz szükséges időt. Azonban az 
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orvostechnika, illetve a „Reverse Engineering” is kiveszi részét a technológia nyújtotta 

előnyökből, amint azt Falk cikke [56] is mutatja. Az egyik ismertetett feladat egy PDA 

készülék tokjának elkészítése volt kis szériában, amelyet szilikon szerszámozással és reaktív 

fröccsöntéssel valósítottak meg. Egy másik feladatban lámpabúra tömítést kellett készíteni, 

amelynek az volt a nehézsége, hogy nem volt hozzá 3D-s modell, amely pedig az RPT és az 

RT technológiák alapszükséglete. Gond volt továbbá, hogy hagyományos geometriai méréssel 

nem lehetett biztosítani a megrongálódott alkatrész pontos méretvételezését. A megoldás a 

3D-s szkennelés volt, amelynek segítségével digitalizálni lehetett a tönkrement tömítés 

alakját, majd a számítógépes szoftver segítségével el lehetett végezni a szükséges geometriai 

javításokat. Ellenőrzéshez LOM berendezés segítségével nyomtatták ki a terméket, majd 

miután megbizonyosodtak annak megfelelőségéről, elkészítették a habosító szerszámot. 

Összességében elmondható tehát, hogy a kisszériás termékgyártás mellett a reverse 

engineering is egyre szélesebb körben használja ki az RT nyújtotta előnyöket. 

Chung és munkatársai [57] egy újfajta technológiai megoldást kínálnak jó minőségű 

fröccsszerszámok gyors elkészítésére. Az eljárás során vákuum alatti öntést alkalmaznak 

porózus öntőformában, amihez az ősmintát továbbra is RPT technológiával készítik el. A 

szerszámkészítés két lépésben történik. Először az RPT-vel készített ősminta felhasználásával 

porózus kerámia öntőformákat készítenek vízben oldódó ragasztóba kevert kerámiaporból, 

majd az így nyert öntőformákba öntik ki az alumínium szerszámfeleket. A szerzők szerint az 

így gyártott szerszámbetétek előnye a hagyományos öntési eljárással készültekkel szemben, 

hogy a felületi minőség jelentős mértékben javul, tekintve, hogy az alumínium öntésekor 

keletkező gázok (elsősorban hidrogén) szabadon eltávozhatnak az öntőforma pórusain 

keresztül. Továbbá a szerszám kiöntésekor a formába előre elhelyezhetők a szerszám 

hűtéséhez szükséges rézből készült hűtőcsövek. Tekintve, hogy a porózus öntőforma jóval 

gyorsabban hűl, mint a hagyományos öntőformák, elkerülhetővé válik az alumíniumba öntött 

réz csövek tönkremenetele. A cikkben vizsgálták a vákuum alatti öntéssel előállított 

öntőforma tulajdonságait, amelyek meghatározzák a termék – jelen esetben a kész 

szerszámbetét – minőségét. Megállapították, hogy az öntőforma zsugorodása átlagosan 0,6 - 

1%, valamint, hogy a munkadarabra akár 12,5 mikrométeres felületi érdességet is képes 

átvinni. Megállapították továbbá, hogy a porózus öntőformát nem szükséges jelentősen 

előmelegíteni – mint a hagyományos öntőformákat –, így a hűlési idő lerövidül, ezáltal az 

öntött munkadarab kiváló mikroszerkezettel rendelkezik, kopási és terhelhetőségi jellemzői 

javulnak. Továbbá a szerzők megállapították, hogy az általuk ismertetett új technológia, a 
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porózus formába történő vákuum alatti öntés tovább csökkenti a költségeket, illetve a gyártási 

időt. 

2.4.2. Közvetlen szerszámgyártás 

A szakirodalom közvetlen vagy más néven direkt szerszámozáson alapvetően azt érti, 

hogy a létrehozni kívánt szerszám legyártása egy lépésben történik. Ekkor nem az ősmintát, 

hanem magát a formaadó szerszámot készítik el prototípus gyártórendszer felhasználásával. A 

közvetlen szerszámozást is szokás még tovább csoportosítani a felhasznált anyagok szerint 

lágy, illetve kemény anyagokkal történő szerszámozásra. 

Ódonnchadha és Tansey [58] áttekintést adtak a gyors szerszámozási technológiákról. 

Kiemelten foglalkoztak az SLS technológiával és az SLS technológia direkt szerszámozásban 

való alkalmazhatóságával. Bemutatták az alkalmazott szerszámanyagot, amely egy 60%-ban 

rozsdamentes acélt és 40%-ban bronzot tartalmazó ötvözet volt. Részletesen ismertették a 

szerszámkészítés lépéseit, a modell legyártásától a szinterezési folyamaton át az infiltrálásig, 

amelynek eredményeként egy tömör fémötvözetet kaptak. Mintapéldákon keresztül mutatták 

be, hogyan alkalmazták a módszert extruder szerszám, valamint fröccsöntőszerszám-elemek 

és betétek készítésére. 

King és Tansey [59] fröccsöntő szerszámbetétet készítettek SLS technológia 

alkalmazásával. A betét anyagául RapidSteel márkanevű, polimerrel bevont rozsdamentes 

acélpor szolgált, amelyet a szinterezést követően bronzzal itattak át. A szerzők vizsgálták a 

szerszámbetét alkalmazásával fröccsöntött termékek geometriai méreteinek eltérését a CAD 

modelltől. A vizsgálat eredményei igazolták, hogy a bemutatott módszerrel készített 

szerszámbetéttel megfelelő minőségű termék állítható elő. 

Hackney és Pancholi [60] 3D printer segítségével állítottak elő különböző 

komplexitású fröccsöntő szerszámbetéteket, amelyeket ciánakriláttal (ZR 10), illetve viasszal 

(ZW4) itatták át. A szerszámbetétekkel PS termékeket gyártottak, amelyek során a 

feldolgozási hőmérséklet 180-200ºC volt, amíg fröccsnyomást és az adagsúlyt a cikkben nem 

közölt paraméterek szerint változtatták. A szerzők azt tapasztalták, hogy amíg a ciánakrilátos 

kezelés esetén csupán egy elfogadható terméket sikerült előállítani, addig a viaszos kezelés 

esetén ez a helyzet kedvezőbb volt. Megmérték a ciánakriláttal kezelt betétekkel fröccsöntött 

termék és a CAD modell méretei közötti eltérést, amely az átmérő esetén 0,6%, a vastagság 

esetén azonban akár 60-70% volt. 

Hopkins és Dickens [62] SLA technológiával előállított fröccsöntő szerszámbetétet 

hasonlítottak össze a kisszériás termékgyártásban szokásos alumínium szerszámbetéttel. A 
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vizsgálatokhoz három különböző szerszámbetétet állítottak elő. Az SLA szerszámbetétet 

SL5170 típusú gyanta felhasználásával SLA250 típusú berendezésen gyártották le, 

alumíniumból pedig egy durva és egy finom felülettel rendelkező szerszámbetétet készítettek 

hagyományos megmunkálással. Az, hogy a legyártott szerszámbetétek maggal rendelkeztek, 

lehetővé tette a hűtési idő függvényében a kidobó erő mérését. Ennek érdekében a szerzők a 

kilökő tüskék mögé erőmérő cellát, a betét magjába pedig termoelemeket építettek be. Az 

SLA betét esetén a magba két helyre is – egyet a felülethez közel, egyet pedig a mag 

közepébe – helyeztek el termoelemet. Az alumínium betéteknél csak egy termoelemet 

használtak, amelyet a mag közepében helyeztek el. Szerzők mérték továbbá a szerszámbetétek 

felületi érdességét is a termékgyártást megelőzően, illetve az ötven darab termék legyártását 

követően. Megállapították, hogy mind az SLA, mind pedig az Al betétek esetén a hűtési idő 

növekedésével fokozatosan nőtt a kidobáshoz szükséges erő, mivel a termék rázsugorodott a 

magra. A hűtési idő elég széles határok között változott, mert minden ciklus megkezdése előtt 

meg kellett várni, hogy a szerszámmagban a hőmérséklet az anyag üvegesedési átmeneti 

hőmérséklete alá hűljön. Ez a hőmérséklet az SLA szerszám esetében 55°C volt. Ezzel tudták 

garantálni, hogy a betét a fröccsöntés során fellépő „hősokk” következtében ne menjen 

azonnal tönkre. Megállapították, hogy SLA betét esetén a hűtési idő egy nagyságrenddel 

nagyobb, mint Al betét esetén (21. ábra). A felületi érdességek vizsgálata alapján azt 

állapították meg, hogy az SLA betét felületi érdessége a fröccsöntés következtében nem 

változott számottevően. 

 

21. ábra A hőmérsékletek alakulása az SLA, illetve az Al szerszámbetét magjában [36] 

SLA betét esetén a mag csúcshőmérséklete a felületen közel 100°C, amíg a magbelsejében 

68-70°C volt. A két csúcsérték időbeni eltérése több mint 100 s, ami az alkalmazott alapanyag 

rossz hővezetési tulajdonságainak tulajdonítható. A nem polírozott Al betét magjában a 
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csúcsérték 50°C volt. Összességében megállapították, hogy az SLA technológiával gyártott 

szerszámbetétek alkalmasak lehetnek kisszériás fröccsszerszám-betétként való alkalmazásra. 

Rahmati és kutatótársai [63] a sztereolitográfiával készült kisszériás gyártószerszámok 

tönkremenetelét és hőtani viszonyait vizsgálták. A vizsgálatokhoz epoxi gyantából 

sztereolitográfiával egy szerszámhéjat készítettek, amelyet alumínium porral töltött epoxi 

gyantával öntöttek ki. A fröccsöntési ciklus során mérték a nyomás és a hőmérséklet 

változását. Megállapították, hogy a nyomás jelentősen kisebb, a hőmérséklet viszont nagyobb 

(110°C), mint a nagyszériás szerszámoknál mérhető értékek. Ez az eredmény jó egyezést 

mutatott Colton és Lebaut korábbi munkájával [66]. Az általuk mért nagyobb hőmérsékleteket 

az epoxi rossz hővezető képességének tulajdonították. Ezt követően mechanikai vizsgálatokat 

végeztek, amelyekkel igazolták, hogy a szerszám lehető leghosszabb élettartama érdekében 

átlaghőmérsékletét 45°C környezetében kell tartani. Ezt 2 perces fröccsöntési ciklusidővel 

sikerült elérniük, és így ~500 darab terméket gyártottak a szerszám tönkremenetele nélkül. 

Megállapították továbbá, hogy a nyírófeszültségből származó tönkremenetel nem jellemző a 

sztereolitográfiával gyártott szerszámokra, mert a fröccsöntési ciklus során fellépő feszültség 

lényegesen kisebb, mint a szerszám nyírószilárdsága. 

Nambiar és munkatársai [64] szintén szterolitográfiával állítottak elő fröccsöntő 

szerszámot, amelyet hagyományos és gázrásegítéses fröccsöntéshez használtak. Minden 

esetben mérték a termék eltávolításhoz szükséges erőt, és azt tapasztalták, hogy a 

gázrásegítéses fröccsöntés esetén sokkal kisebb erőkre volt szükség, ennek köszönhetően a 

szerszámok élettartama megkétszereződött. 

Több cikkben [65-69] is foglalkoztak SLA eljárással készült fröccsöntő szerszámok 

termikus vizsgálatával. Minden esetben arra az eredményre jutottak, hogy az élettartamot a 

szerszám hőmérsékletének az emelése jelentősen csökkenti.  

 Zhu és munkatársai [70] közvetlen módon, HTLMS (High Temperature Laser 

Manufacturing System) technológia segítségével állítottak elő fröccsszerszám betétet, 

amellyel 500 db hibátlan terméket tudtak legyártani a szerszám meghibásodása nélkül. 

Fémpor alapanyagból indultak ki, amelyet SLS eljárással szintereztek, majd az így elkészült 

előgyártmányt epoxi gyantával itatták át. Azért alkalmaztak epoxi gyantát, mert az kiválóan 

alkalmazható alacsony olvadáspontú, fémes anyagok átitatásához alacsony viszkozitásának és 

jó nedvesítő képességének köszönhetően [71]. Az alapanyag 60% (99%-os tisztaságú) réz és 

40% SCuP keveréke volt, hogy a réz erős oxidációs hajlamát lecsökkentsék. Ennek 

ellenőrzéseképpen a szerszámgyártásának minden gyártási lépését követően 

elektronmikroszkópos vizsgálatot végeztek. Azt tapasztalták, hogy a szinterezés után a 
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rézszegmenseket egy foszforban dús „háló”, mint kapcsolóanyag fogja össze. 

Megállapították, hogy az epoxi gyantával történő átitatás eredményeként a keménységi 

tulajdonságok nem változtak jelentős mértékben. Ennek okát SEM vizsgálattal igyekeztek 

felderíteni. A SEM felvételek azt mutatták, hogy a réz és az epoxi határfelülete között kisebb 

rések vannak jelen. Ebből arra következtettek, hogy az epoxi nem nedvesítette megfelelő 

mértékben a rezet. 

Masood és Song [72] FDM technológiát használt fel fröccsöntő szerszámbetét 

közvetlen előállítására. Az FDM betétekhez három különböző összetételű polimer-fém 

kompozit szálat hoztak létre egycsigás extruder segítségével. Az előállított szálakon 

szakítóvizsgálatokat végeztek, amelyek eredményei alapján megállapították, hogy a töltöttség 

mértékének növekedésével a húzószilárdság és a modulusz értéke is csökkent. Ezt a 

csökkenést nem befolyásolta a szemcseátmérő változása sem. Ezzel ellentétben a szakadási 

nyúlás a kisebb szemcseátmérő esetén jelentősen megnövekedett, amíg az azonos 

szemcseátmérőjű, de eltérő töltöttségű rendszer esetében – hasonló jelleget mutatva a 

szilárdság és modulusz értékekhez – csökkent. Bár az jól látható a cikkből, hogy a töltés 

hatására a hajlító tulajdonságok javultak, de a javulás mértéke nem állapítható meg, mert az 

erősítetlen poliamid szál hajlító tulajdonságait nem vizsgálták. A mechanikai vizsgálatokat 

követően a szálakat hagyományos FDM berendezésben dolgozták fel, és így hozták létre a 

kísérletre szánt szerszámbetéteket. Az elkészült betéteket hagyományos felépítésű 

fröccsszerszámba illesztették és két különböző anyag (LDPE és ABS) fröccsöntésével 

tesztelték. Az így legyártott termékeken a vastagság mérésével ellenőrizték a termék 

pontosságát és reprodukálhatóságát. Megállapították, hogy az LDPE-ből gyártott termékek 

esetében az első 36 db közel 72%-a belül volt a fröccsöntött termékeknél alkalmazott tűrési 

értékeken (± 0,05 mm), amíg ABS esetén az első 33 db-ból ez a szám 91% volt. A legyártott 

szerszámbetétekkel LDPE anyagból 70 db terméket tudtak előállítani, míg ABS anyagból 

mindössze 40 db-ot. Megfigyelték továbbá, hogy a szerszám tönkremenetelének első jelei 

LDPE feldolgozása esetén az első 50 db termék legyártása után, míg ABS feldolgozása esetén 

már az első 25 db után megjelentek. A szerzők megállapították, hogy az általuk létrehozott 

polimer-fém kompozit szál közvetlenül feldolgozható FDM berendezésen, és a belőle 

készített termék akár kis szériás fröccsöntő szerszámbetétként is alkalmazható. 

Mongol és társai [73] a hibrid gyors szerszámozás létjogosultságára hívják fel a 

figyelmet. Három, direkt szerszámgyártási technológiát hasonlítanak össze, a nagy sebességű 

marást (HSM), a szikraforgácsolást (EDM) és a közvetlen fémpor-szinterezést (DMLS). 

Gyakorlati példákon keresztül rávilágítottak arra, hogy bár egyenként is lehet a fent említett 
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technológiák felhasználásával szerszámokat, illetve szerszámbetéteket előállítani, de ezek 

kombinálásával, sokkal hatékonyabbá és gazdaságosabbá tehető a gyártás. Bevezettek egy új 

fogalmat, a több komponensű prototípust (MCP), amely jelen esetben nem a különböző 

anyagtípusok jelenlétére utal egy prototípuson belül, hanem az egyes részek eltérő 

gyártástechnológiájára. A szerzők összeállítottak egy táblázatot, amelyben javaslatot tettek az 

általuk vizsgált technológiák alkalmazhatósági feltételeire. Rámutattak, hogy milyen 

geometriai bonyolultsághoz milyen megmunkálás lehet célravezető. Ezután legyártottak 

néhány terméket egy adott gyártástechnológia alkalmazásával, valamint a felosztásnak 

megfelelően több gyártási technológia alkalmazásával. Megállapították, hogy a hibrid 

gyártástechnológia segítségével (több komponensű prototípus) jelentős időt (18%) valamint 

költséget (15%) lehet megtakarítani. 

2.5. Az irodalom összegzése, kritikai elemzése, célkitűzések 

Az additív gyártástechnológiák majd harminc évvel ezelőtti megjelenésük óta jelentős 

fejlődésen mentek keresztül, amelynek eredményeképpen az alkalmazási területek 

folyamatosan bővültek. Ennek az új gyártástechnológiai iránynak a megjelenése a 

termékfejlesztés és gyártás tekintetében is új dimenziókat nyitott meg. A hagyományos, 

egymást követő lépésekből álló tervezési folyamatot az úgynevezett szimultán tervezési 

folyamat váltotta fel, ami a termékfejlesztési idő csökkenését eredményezte. A szimultán 

tervezési folyamat alappillére a tervezés közbeni ellenőrzés mellett a minél hatékonyabb 

kommunikáció, amelyet a rétegről-rétegre építkező additív technológiák hatékonyan 

támogatnak. 

Irodalomkutatásomban bemutattam a piacon előforduló főbb technológiákat, amelyek 

közül a későbbi vizsgálataimat képező 3DP és PolyJet technológiákra részletesen kitértem. 

Számos szakirodalom foglalkozott nyomtatott darabok irányfüggő mechanikai 

tulajdonságainak, az elérhető gyártási pontosságnak és felületi minőségnek a vizsgálatával. 

Megállapították, hogy az additív gyártástechnológiák esetében mind a mechanikai 

tulajdonságok, mind pedig az elérhető pontosság és felületi minőség függ a gyártási iránytól. 

A mechanikai tulajdonságok irányfüggésének okát azonban fotopolimer alapanyagot használó 

rendszerek (PolyJet, DLP, SLA) esetén azonban nem magyarázták, csak kijelentették. 

A 3D nyomtatással készült modelleket porózus, rideg szerkezetük miatt többnyire csak 

vizualizációs modellként szokás alkalmazni. Több szerző is tanulmányozta a különböző 

utókezelési lehetőségeket és azoknak a nyomtatott szerkezet végső tulajdonságaira gyakorolt 
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hatását, azonban azzal, hogy milyen mélyen sikerült bejuttatni az átitatóanyagot a 

szerkezetbe, egyik szerző sem foglalkozott. Továbbá azzal sem foglalkoztak, hogy a 

gyártástechnológia során kapott porózus szerkezet hogyan befolyásolja az alkalmazott 

utókezelés hatásosságát.  

A gyors prototípusgyártási technológiákon alapuló gyors szerszámgyártási 

technológiák 10-15 éves múltra tekintenek vissza. A szakirodalom alapján megállapítható, 

hogy az SLS eljárással készült, fém alapanyagú fröccsöntő szerszámok kiválóan használhatók 

hőre lágyuló polimerek fröccsöntésére. A polimer alapanyagú szerszámoknál azonban a 

szerszám anyagának eltérő tulajdonságait figyelembe kell venni. A polimer alapanyag 

alkalmazása következtében ugyanis a ciklusidő jelentősen megnő és a szerszám temperálása 

körülményesebb, valamint az eltérő termikus viszonyok miatt az alapanyag másként hűl, 

zsugorodik, vetemedik. Polimer alapanyagú szerszámokkal kapcsolatban a szakirodalom 

SLA, illetve öntött, töltött műgyanta alapú szerszámokról számol be, illetve kezdeti 

próbálkozásokról lehet olvasni hőre lágyuló alapanyagú szerszámok alkalmazása témában. 

 

Az irodalomkutatás alapján a következő kutatási célokat tűztem ki: 

 A 3D nyomtatással előállított szerkezet, az alkalmazott gyanta viszkozitása, valamint az 

elérhető impregnálási mélység (gyanta felvevő képesség) közötti kapcsolatot feltárni, 

 A 3D nyomtatással előállított próbatestek eltérő utókezelési módszereinek a szerkezet 

végső mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatását feltérképezni, elemezni, 

 PolyJet technológia esetén az UV fény alapanyagban történő elnyelődését elemezni, 

 A PolyJet technológia esetén az egyes rétegekben elnyelt energia és a nyomtatott 

darabok irányfüggő mechanikai tulajdonságait a vizsgálni,  

 Olyan új fröccsöntő szerszámkészítési módszert kidolgozni, amelynek eredményeként a 

gyakorlatban hasznosítható fröccsöntő szerszámbetétet additív gyártórendszer 

felhasználásával közvetlenül lehetséges előállítani. 
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3. Felhasznált alapanyagok, gépek és berendezések 

Ebben a fejezetben bemutatom a kísérleteimhez használt fröccsöntő szerszámbetétek 

legyártására alkalmazott berendezéseket és a felhasznált alapanyagokat, az anyagvizsgálataim 

során használt eszközöket, valamint a fröccsöntési kísérletek során felhasznált alapanyagokat. 

3.1. Felhasznált alapanyagok 

ZP 102 gipszpor 

A 3DP nyomtatáshoz a gyártó által javasolt ZP 102 típusú gipszpor használtam 

minden esetben. A gipszpor gyártó által megadott átlagos szemcseátmérője 64 µm. 

ZB 56 ragasztó anyag 

A 3DP nyomtatás során a gipszpor szemcséinek az összekapcsolását a gyártó által 

ajánlott ZB 56 típusú vízbázisú ragasztóanyaggal valósítottam meg. 

Epoxi gyanta rendszerek 

A 3DP nyomtatással készült darabok gyantafelvételi folyamatainak vizsgálatára a 

P+M Polimer Kémia Kft. által forgalmazott epoxi gyantákat használtam. A fontosabb 

adatokat 3. táblázat tartalmazza. 

 

Megnevezés 
Keverési 

arány 

Gyanta 

viszkozitás 

[mPas] 

Keverék 

viszkozitás  

[mPas] 

Gélesedési idő 

25°C-on 

[perc] 

Epoxi 

rendszerek 

AH12-T58 100:40 180 160-200 ~ 100 

FM4 – T16 100:20 400 360 ~ 55 

AH16 – T54 100:40 1050 901 ~ 40 

FM20 – T16 100:20 2000 1170 ~ 45 

3. táblázat Az alkalmazott epoxi gyanta rendszerek fontosabb jellemzői a gyantafelszívási folyamatok 

szempontjából 

Epoxi-akrilát 

A PolyJet technológiával készült darabokat a nyomtató gyártója által forgalmazott 

FullCure 720 típusú epoxi akrilát felhasználásával állítottam elő. Az alapanyag főbb 

jellemzőit a 4. táblázat foglalja össze. 
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Jellemzők 
Mérték-

egység 
Érték 

Húzószilárdság MPa 50-65 

Húzó rugalmassági modulusz GPa 2-3 

Hajlítószilárdság MPa 80-110 

Hajlító rugalmassági modulusz GPa 2,7-3,3 

Üvegesedési hőmérséklet átmeneti 

tartomány 
°C 48-50 

Keménység Shore D 83-86 

Sűrűség g/cm
3
 1,18-1,19 

4. táblázat FullCure 720 alapanyag fontosabb jellemzői 

Polipropilén 

Kísérleteimhez a TVK Tipplen H116F típusjelű polipropilénjét használtam.  

Politejsav 

Doktori munkámban a Nature Works Ingeo 3052D típusjelű politejsavat használtam, 

amelynek főbb jellemzőit az 5. táblázat foglalja össze. 

Jellemzők 
Mérték-

egység 
Érték 

Szakítószilárdság MPa 62 

Szakadási nyúlás % 3,5 

Hajlítószilárdság MPa 108 

Hajlító rugalmassági modulusz MPa 3600 

Üvegesedési hőmérséklet átmeneti 

tartomány 
°C 55-60 

MFR (210°C, 2,16 kg) g/10 min 14 

Kristályolvadási hőmérséklet °C 145-160 

HDT °C 55 

Sűrűség g/cm
3
 1,24 

5. táblázat A nature Works Ingeo 3052D típusú politejsav főbb jellemzői [] 

Talkum 

A politejsav kristályosságának növelésére a IMI Fabi Kft. által gyártott, Talc 

HTPultra5 típusú lemezes szerkezetű talkumot használtam. A gyártó által rendelkezésemre 

bocsájtott adatlap alapján a talkum átlagos szemcseátmérője 0,65 µm, sűrűsége 2,8g/cm
3
, 

nedvesség tartalma 105°C-on 0,2%. 

Polietilén glikol 

A politejsav molekulalánc aktivitásának és ezáltal a kristályok növekedési ütemének a 

növelése érdekében Molar Chemicals Kft. által forgalmazott 1500 g/mol molekulatömegű 

polietilén glikolt használtam. 
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3.2. Felhasznált berendezések 

3D nyomtatás (3DP) 

A 3DP technológia esetén a vizsgálati próbatestek, illetve a fröccsöntő 

szerszámbetétek legyártására a Z810 típusú berendezést használtam. A berendezés sajátossága 

a 400x500x600 mm-es munkatér, 0,076 - 0,25 mm között állítható rétegvastagság. Az építési 

sebesség a beállított rétegvastagság függvényében 15 - 30 mm/óra, és az alkalmazott 

nyomtatófejek száma 6 darab. A berendezés képes egyszínű (monokróm) és színes módban is 

üzemelni. Kísérleteim során minden esetben monokróm módban üzemeltettem a berendezést, 

továbbá az általam alkalmazott rétegvastagság 0,1 mm volt. A nyomtatás során minden 

esetben Z102 típusú gipszport és a hozzá tartozó ZB53 jelű vízbázisú ragasztót alkalmaztam. 

A 3DP technológia sajátossága a nyomtatott termék egy mag-héj szerkezete (22. ábra). Ebben 

az esetben a mag-héj szerkezet azt jelenti, hogy a termék külső rétegében, azaz a héjrétegben 

a kötőanyag-tartalom duplája, mint a magban. 

 

22. ábra A 3DP berendezésen gyártott termék mag-héj szerkezetének szemléltetése 

Ennek köszönhetően az elkészült nyers darab mechanikai tulajdonságai kedvezőbbek, 

könnyebb a porfürdőből történő eltávolítása, azonban az utókezelést – amely az én esetemben 

gyantával történő átitatás – megnehezítheti. Ezért munkám során megvizsgáltam olyan 

beállításokat is, amelyek alkalmazásával a korábban említett mag-héj szerkezet nélküli 

mintákat gyártottam. A gyártást követően a darabokat minden esetben 1 órán keresztül 

pihentettem a porfürdőben azért, hogy a ragasztóanyag megfelelően megszilárduljon. Ezt 

követően eltávolítottam a felesleges port, majd az így kapott nyers darabokat a kötési 

szilárdság további növelése érdekében 2 órára 60°C-os hőkezelésnek vetettem alá. A szárító 

hőkezelés után végeztem el a 4. fejezetben ismertetett szerkezeti és gyantafelvételi 

vizsgálatokat. A gyantafelvételi vizsgálatokhoz, valamint a betétek utókezeléséhez 

alkalmazott anyagok minden esetben a P+M Polimer Kémia Kft. által forgalmazott epoxi 

gyanták voltak (3. táblázat). 
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PolyJet technológia 

Doktori munkámban vizsgált próbatesteket és fröccsöntő szerszámbetéteket a 3D 

nyomtatás mellett PolyJet technológiával is legyártottam. Ehhez minden esetben egy  

Alaris 30 típusú berendezést használtam. A felhasznált alapanyag az FullCure 720 típusú 

epoxi-akrilát volt. A berendezés 2db nyomtató fejjel rendelkezik, munkatér mérete 

300x200x150 mm. A nyomtató felbontása az X és Y irányokban 50 µm, a Z vagy más néven 

építési irányban 28 µm. 

Fröccsöntés 

Az általam tervezett lapka próbatesteket (4.4.1. fejezet) Arburg Allrounder 

370C 600-250 típusú fröccsöntőgépen (csigaátmérő: 35 mm) állítottam elő. A fröccsöntés 

technológiai paramétereit a 6. táblázat foglalja össze. Fröccsöntési kísérleteimhez a részben 

kristályos polimerek családjából két típust választottam, az egyik a fröccsöntés szempontjából 

legnagyobb mennyiségben feldolgozott alapanyag, a polipropilén (TVK Tipplen H116F), míg 

a másik az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerülő politejsav (AI 1001 eSUN) volt. A 

politejsavhoz a kristályosság fokozása érdekében 20 m% talkumot és 10 m% polietilén-glikolt 

is adagoltam gócképzőként. 

Fröccsöntési paraméterek 

Fröccstérfogat 25 cm
3
 Dekompresszió nagysága 5 cm

3
 

Befröccsöntési sebesség 20 cm
3
/s Dekompresszió sebessége 5 cm

3
/s 

Befröccsöntési nyomáskorlát 500 bar Holtidő 15 s 

Átkapcsolási pont 13,6 cm
3
 Záróerő 200 kN 

Utónyomás nagysága 200 bar 1. zóna hőmérséklete 190°C 

Utónyomási idő 10 s 2. zóna hőmérséklete 185°C 

Maradékhűtési idő 15 s 3. zóna hőmérséklete 180°C 

Csiga kerületi sebessége 15 m/perc 4. zóna hőmérséklete 175°C 

Torlónyomás 0 bar 5. zóna hőmérséklete 165°C 

6. táblázat Az alkalmazott fröccsöntési technológiai paraméterek 

3.3. Vizsgálati módszerek 

Munkám során mechanikai vizsgálatokat (szakítás, hajlítás, nyomás, 

hőmérsékletfüggő nyomás), termikus és termomechanikai analíziseket (DSC, DMA), 

gyantafelvételi vizsgálatot, porozitás mérést és zsugorodásméréseket végeztem. 

Húzóvizsgálat 

A húzóvizsgálatokat az MSZ EN ISO 527-2:1999 szabvány ajánlásait figyelembe véve 

végeztem el [74]. A vizsgálati próbatest a szabványban rögzített (5A) 75x12,5x2 mm piskóta 
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próbatest volt A méréseket Zwick BZ 005/TN2S típusú 5 kN méréshatárú erőmérő cellával 

felszerelt Zwick Z005 jelű számítógép vezérlésű szakítógépen végeztem. A vizsgálati 

sebesség 2 mm/perc volt. A méréseket szobahőmérsékleten 5 darab próbatesten hajtottam 

végre. Az erő-elmozdulás görbékből húzószilárdságot (σhúzó [MPa]), húzó rugalmassági 

moduluszt (Ehuzó [GPa]), és a maximális erőnél mért nyúlást (εhúzó [%]) határoztam meg. 

Hárompontos hajlítóvizsgálat 

A hárompontos hajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 178:2011 szabvány ajánlásait 

figyelembe véve végeztem el [75]. A vizsgálati próbatest a szabványban rögzített 

80x10x4 mm próbatest volt. A méréseket Zwick BZ 020/TN2S típusú 20kN méréshatárú 

erőmérő cellával felszerelt Zwick Z020 típusú számítógép vezérlésű szakítógépen végeztem. 

A vizsgálati sebességet 2 mm/percre választottam, az alkalmazott alátámasztási távolság 

pedig 64 mm volt. A méréseket szobahőmérsékleten, 5 darab próbatesten hajtottam végre. A 

mérés során rögzített erő-elmozdulás görbékből meghatároztam az anyagok 

hajlítószilárdságát (σhajlító [MPa]) vagy határhajlító feszültségét (σhatár [MPa]), hajlító 

rugalmassági moduluszát (Ehajlító [GPa]) és a próbatest szélső szálában a maximális erőnél 

mért relatív nyúlást (εhajlító [%]). 

Nyomóvizsgálat 

A nyomóvizsgálatokat a 3D nyomtatott darabok esetén az ASTM D 3410-A és MSZ 

EN ISO 604:2003, míg a PolyJet darabok esetén az MSZ EN ISO 604:2003 szabvány 

ajánlásainak a figyelembe vételével végeztem [76, 77]. A méréseket minden esetben 5-5 

próbatesten hajtottam végre, az eredmények kiértékelésénél 95%-os konfidencia intervallumot 

vettem alapul. A méréseket Zwick BZ 020/TN2S típusú 20kN méréshatárú erőmérő cellával 

felszerelt Zwick Z020 típusú számítógép vezérlésű szakítógépen hajtottam végre. A 

mérésekhez a 3D nyomtatással készített lapokból (150x150x4 mm) 6x100x4 mm méretű 

próbatesteket munkáltam ki, míg a PolyJet technológia esetén közvetlenül Ø12x30 mm-es 

hengeres próbatesteket gyártottam. A vizsgálati sebesség minden esetben 2 mm/perc volt. A 

mérések szobahőmérsékleten zajlottak. A regisztrált erő-elmozdulás görbékből 

nyomószilárdságot (σnyomó [MPa]), nyomó rugalmassági moduluszt (Enyomó [GPa]), és a 

maximális erőnél mért relatív nyúlást (εnyomó [%]) számoltam. 

Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC méréseimet a TA Instruments Q2000 típusú készülékén végeztem, 0-200°C-ig 

terjedő hőmérséklet tartományban. A vizsgált mintákat minden esetben a fröccsöntött 
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termékből munkáltam ki, oly módon, hogy a tömeg 3 - 4 mg közé essen. A felfűtési 

sebességet 10°C/percre választottam mind a polipropilén, mind a politejsav alapanyag esetén. 

Fajhő meghatározás 

Az FC 720 alapanyag fajhőjének a meghatározását Perkin Elmer DSC 2 típusú berendezésen 

végeztem, 320-550 K-ig terjedő hőmérséklet tartományban egy felfűtési szakaszban. A 

vizsgálataimat Ø3,5x0,5 mm-es korongon végeztem. A korong méreteit úgy választottam 

meg, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen a mintatartó felületével, a minta tömege 4,558 

mg volt. A felfűtési sebességet 10 K/percre választottam. Elsőként a mérés alapvonalát 

határoztam meg az üres mintatartón végzett méréssel, másodszor a zafíron (mint ismert 

tulajdonságú mintán), majd a FC 720 fotopolimeren végeztem méréseket. A kiértékeléshez a 

hőmérséklet függvényében ábrázoltam a minta által elnyelt energiát. Ezután a zafír és a minta 

mért görbéinek alapvonaltól mért távolságát határoztam meg. Végül a minta fajhőjét a zafír 

fajhőjéhez viszonyítottam, ahol az arányossági tényező az alapvonaltól mért távolságok és 

tömegek aránya volt (1). 

 
sm

ms

zp

mp

ym

ym

c

c






)(

)(
, (1) 

ahol cp(m) [J/kgK] az FC 720 minta fajhője, cp(z) [J/kgK] a zafir minta fajhője, mm [mg] FC 720 

minta tömege, mz [mg] zafír minta tömege, ym [mW] a FC 720 mintán mért görbének az 

alapvonaltól mért távolsága, yz [mW] a zafír mintán mért görbének az alapvonaltól mért 

távolsága. 

Dinamikus mechanikai analízis (DMA) 

A DMA méréseimet a TA Instruments Q8000 típusú készülékén végeztem. Az 

alkalmazott próbatestek mérete 10x60x2 mm volt. A vizsgálati hőmérséklet tartományt  

0 - 100°C-ra, a felfűtési sebességet 5°C/percre választottam. Minden esetben hajlító vizsgálati 

elrendezést alkalmaztam. 

Porozitás mérés 

A porozitás méréseimet egy AccuPyc 1330 típusú piknométeren végeztem, az ISO 

15901-2:2006 szabvány ajánlásait figyelembe véve [78]. A vizsgálati minta minden esetben 

egy Ø15x38 mm-es hengeres próbatest volt. A próbatesteket Z810 típusú 3D nyomtatón 

gyártottam le, négy különböző technológiai paraméter mellett. 
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Légáteresztő képesség mérés 

A légáteresztő képesség méréseimet egy fluidizációs berendezésen végeztem, 

amelynek elvi ábráját a 23. ábra mutatja. A mérés során a fojtószelep és a rotaméter 

segítségével 10 különböző térfogatáramot állítottam be 200-2000 l/h tartományban, amely 

mellett mértem a próbatest alatt ébredő nyomás és az atmoszférikus nyomás különbségét.  

 

23. ábra Légáteresztő képesség mérő berendezés elvi vázlata  

(G – kompresszor, SZ – fojtószelep, R – rotaméter, 
.

Q  – térfogatáram, E – próbatest,  

K - lebegtető (fluidizáló) készülék, ∆h – manométer kitérés) 

A légáteresztő képességet két féle módon számítottam. Az egyik esetben a molekuláris 

diffúziót elhanyagoló, lamináris áramlást feltételező Darcy összefüggést (2) használtam. 

  ab ppA

LQ






.
.




, (2) 

ahol, 
.

Q  [m
3
/s] a térfogatáram, κ [m

2
] a légáteresztő képesség, A [m

2
] az áramló közegre 

merőleges keresztmetszet, pb-pa [Pa] nyomáskülönbség a belépő felület és a kilépő felület 

között, µ [Ns/m
2
] áramló közeg viszkozitás, L [m] az átáramlás hossza. 

A másik esetben a porózus rendszer állandó nyomáson mért légáteresztő képességét a 

Hagen-Poiseuille összefüggéssel (3) számoltam, amely már az esetlegesen fellépő molekuláris 

áramlást is figyelembe veszi [79]. 

 
 atm

atm
app

PPA

LPQ
22

.

2





, (3) 

ahol κapp [m
2
] a légáteresztő képesség, 

.

Q  [m
3
/s] a térfogatáram, A [m

2
] az áramló közegre 

merőleges keresztmetszet, P [Pa] az alkalmazott állandó abszolút nyomás, Patm [Pa] 

atmoszférikus nyomás, μ  [Ns/m
2
] az áramló közeg viszkozitás, L [m] az átáramlás hossza. 
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Zsugorodásmérés 

A zsugorodásméréseket az MSZ EN ISO 294:2003 szabvány szerint, a fröccsöntést 

követően 1, 24, 48 és 168 órával, szobahőmérsékleten végeztem el. Kovács doktori értekezése 

és publikációi nyomán [80-83] a fröccsöntött próbatest különböző helyein hosszméréseket 

végeztem, amelyekből a szerszámgeometria ismeretében az (4) összefüggéssel számítottam ki 

a zsugorodást. 

 100



SZ

PSZ

L

LL
S , (4) 

ahol S [%] a próbatest adott irányban mért zsugorodása, LSZ [mm] a szerszámüreg mérete, 

LP [mm] a próbatest adott irányban mért mérete. 

A hosszméréseket minden esetben érintésmentesen végeztem el. Ennek első lépéseként a 

próbatesteket egy síklapszkenner segítségével digitalizáltam, majd az így kapott képeket egy 

célszoftver segítségével dolgoztam fel. A megfelelő mérési pontosság elérése érdekében a 

digitalizálás során a felbontást 1200 dpi-re állítottam, előzetes kalibrációs vizsgálat alapján. 

Hővezetés tényező meghatározása 

Az FC 720 fotopolimer hővezetési tényezőjét a forrólapos mérési módszerrel (Hot-

Plate method) határoztam meg [84]. A mérési módszer lényege, hogy állandósult hőáramot 

hozunk létre a vizsgálandó, vastagságához képest nagy kiterjedésű mintán, és ezért a 

kiértékeléshez a Fourier törvény egydimenziós alakját használhatjuk (5).  

 ),(),( txTtxq   , (5) 

ahol q [W] a mintán keresztülhaladó hőáram, λ [W/(mK)] a hővezetési tényező, T [K] a 

hőmérséklet.  

A hőmérsékleteket a berendezés (24. ábra) fűtött és hűtött lapjába épített termoelemek 

segítségével lehet mérni. A keretet egy külön eszközzel fűtöttem, így a hőveszteséget 

minimalizálni tudtam. 

 

24. ábra A forrólapos hővezetésmérő berendezés felépítése 
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Sűrűség mérés 

A minta sűrűségét Arkhimédész törvénye alapján határoztam meg. A minta tömegét 

analitikai mérlegen mértem meg levegőn és etanolba merítve. Ezek alapján a sűrűség a (6) 

összefüggés segítségével határozható meg. 

 EtOH

EtOHlevegő

levegő

ta
mm

m



min , (6) 

ahol ρminta [g/cm
3
] a minta sűrűsége, mlevegő [g] a minta tömege levegőn mérve, mEtOH [g] a 

minta tömege etanolba merítve, és ρEtOH [g/cm
3
] az etanol sűrűsége. 
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4. Kísérleti rész 

Munkám célja egy olyan új tervezési és méretezési módszer kidolgozása és elemzése, 

amelynek eredményeként, anyaghozzáadás útján készülő szerszámok, illetve szerszámbetétek 

kis szériás (10-50 db) fröccsöntött termékek előállítására alkalmassá válnak. Ehhez 

elengedhetetlen a direkt, illetve indirekt típusú gyors szerszámozással készült fröccsöntő 

szerszámok vizsgálata. Első lépésként kiválasztottam az általam vizsgálni kívánt 

technológiákat. A direkt technológiák közül a 3DP és a PolyJet technológiákat vizsgáltam, 

mert a piacon kapható berendezések közül az ezekkel a technológiákkal működők ár-érték 

aránya ma a legkedvezőbb, valamint a Magyarországon található összes prototípusgyártó 

berendezés közel 50%-át az ezekkel a technológiákkal működők teszik ki. Fontos szempont 

volt az is, hogy a szakirodalmakban nem, vagy csak érintőlegesen foglalkoztak azzal, hogy 

ezek a technológiák alkalmasak-e fröccsöntő szerszámok gyártására. 

Belátható, hogy egy hagyományos fém szerszám tervezése, méretezése 

nagymértékben el fog térni egy nála jelentősen rosszabb mechanikai és termikus 

tulajdonságokkal rendelkező polimer szerszám tervezésétől. Ahhoz azonban, hogy bármilyen 

számítást el lehessen végezni, szükség van az anyagok főbb mechanikai, illetve termikus 

jellemzőinek a meghatározására. Szükség van továbbá a szerszámok valós fröccsöntés 

közbeni viselkedésének a vizsgálatára is, amely alapján a későbbiekben ajánlást lehet 

megfogalmazni az ideális gyártási paramétereket illetően. A különböző technológiákkal 

készített szerszámok összehasonlításához tervezett méréseket az 7. táblázat foglalja össze.  

A direkt technológiák közül a fotopolimer alapú (PolyJet) technológia esetében a 

kereskedelmi forgalomban kapható alapanyagokat a gyártói ajánlásoknak megfelelően 

alkalmaztam. A 3DP gyártástechnológia bizonyos határok között azonban lehetőséget biztosít 

a gyártási és az utókezelési módszer változtatására, ezáltal az optimum megkeresésére. Élve 

ezzel a lehetőséggel célul tűztem ki a nyomtatott szerkezet vizsgálatát, amely során négy 

eltérő gyártástechnológiai beállítást vizsgáltam. Ezt követően az utókezelés hatását elemeztem 

az alkalmazott gyanták viszkozitása és az utókezelési technológia függvényében. Ennek során 

két eltérő gyantafelvételi módszert vizsgáltam. A 3DP gyártástechnológia esetén tervezett 

méréseimet 8. táblázat foglalja össze. 
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  direkt RT 

  3DP PolyJet 

  ZP 102 gipszpor, 

ZB 58 binder 

Full Cure 720 

(epoxi akrilát) 

    

Fröccsöntési 

kísérletek 

előkísérlet X X 

holtidő  X 

maradék hűtési idő  X 

utónyomás nagysága  X 

utónyomási idő 

 

 X 

    

Termikus és 

mechanikai 

mérések 

hőmérséklet függő nyomó vizsgálat 

 

 X 

3 pontos hajlító vizsgálat  X 

hőtágulás mérés  X 

fajhő meghatározás  X 

hővezetés mérés  X 

    

Szimuláció 

hőtani modell megalkotás  X 

hőtani teszt (gyakorlati)  X 

betétdeformáció (mech.)  X 

betétdeformáció (hőt.)  X 

fröccsöntési (összetett)  X 

7. táblázat Direkt szerszámozással kapcsolatos mérési terv 

 

3DP Kötőanyag-tartalom (szaturáció) 

21,29 30,16 40,08 N 

          
Vizsgálat porozitás X X X X 

légáteresztés X X X X 

          
Átitató 

gyanta 

típusa AH12 FM4 AH16 FM20 

viszkozitása [mPas] 180 400 1050 2000 

Gyantafel-

vételi vizs-

gálat 

bemerítéses 

 

   X    

keretes    X    

hengeres/belógatós X X X X X X X 

          
Gyantafel-

szívási 

módok 

kézi (kapilláris úton) X X X X    

vákuuminjektálás 

injektálás 

X X X X    

vákuumkamra X X X X    

          
Mechanikai 

jellemzők 

meghatáro-

zása 

nyomó X-Y irány X X X X    

Z irány X X X X    

3P hajlító X-Y irány X X X X    

Z irány X X X X    

8. táblázat 3DP vizsgálatával kapcsolatos mérési terv
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4.1. 3D nyomtatással készült termékek vizsgálata 

A terméket por alapanyagból kötőanyag segítségével építő 3D nyomtató sajátossága, 

hogy képes szabályozni a kinyomtatott kötőanyag mennyiségét. A kötőanyag mennyisége 

nagymértékben befolyásolja a nyomtatott termék szerkezetét (porozitás, légáteresztő 

képesség), és mechanikai tulajdonságait illetve az utókezelés (gyantával történő átitatás – 

infiltrálás) hatásosságát. Ennek kimutatására 21,3; 30,2 és 40,8 v% kötőanyag-tartalmú 

(szaturációjú) próbatesteket gyártottam. 

4.1.1. Szerkezetvizsgálat 

A darabok utókezelése gyantával történő átitatás, ezért a porozitás és a légáteresztő 

képesség vizsgálata iránymutató lehet. A porozitás méréshez szabványos, Ø15×38 mm-es 

hengeres különböző kötőanyag-tartalmú próbatesteket gyártottam. A méréseket AccuPyc 

pycnometer 1330 berendezésen végeztem, amelynek eredményét a 25. ábra mutatja. 
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25. ábra Eltérő kötőanyag-tartalommal készült próbatestek porozitása, ahol N a gyári beállításokkal 

készült referencia minta 

Jól látható, hogy amíg a fajlagos kötőanyag-tartalom növekedése a porozitás jelentős 

csökkenését eredményezi, addig az eltérő gyártási irányok között csak elhanyagolható 

változás mutatható ki. Megfigyelhető, hogy a mag-héj szerkezetet eredményező gyári 

beállítással készült darabok porozitása közel azonos a legkisebb szaturációval (21,3%) készült 

darabokéval. 

A légáteresztő képesség vizsgálatához a korábban már ismertetett 

kötőanyag-tartalmú Ø90,5x2 mm-es korongokat gyártottam. A különböző kötőanyag-

tartalommal legyártott korongok tömegének ellenőrzésével igazoltam, hogy a gyártási 
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technológia pontossága megfelelő, hiszen a kötőanyag-tartalom növekedésével arányban nőtt 

a korongok tömege (26. ábra). 

y = 0,121x + 9,907
R² = 0,994

11

12

13

14

15

16

20 25 30 35 40 45

K
o

ro
n

g
 t

ö
m

e
g

e
k
 [

g
]

Teljes térfogatra vonatkoztatott kötőanyag 
tartalom [%]  

26. ábra A próbatestek tömegének alakulása a telítettség függvényében 

Az ellenőrző tömegmérés után a korongok légáteresztő képességét vizsgáltam. Az ehhez 

használt fluidizációs berendezést, valamint a mérési beállításokat a 3.3. fejezetben 

ismertettem. 

Megállapítható, hogy minden egyes vizsgált kötőanyag-tartalom esetén a mért 

nyomáskülönbség és az áramlási sebesség között lineáris összefüggés áll fenn (27. ábra). 
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27. ábra A nyomáskülönbség és az áramlási sebesség viszonya különböző (21,3%, 30,2% és 40,1%) 

kötőanyag tartalmak esetén 

A növekvő áramlási sebesség hatására a nagyobb kötőanyag-tartalmú mintákon egyre 

nagyobb nyomáskülönbség lép fel. Ennek oka, hogy a vizsgálati minta gyártása során a 

kötőanyag mennyiségének növekedésével egyre kisebb méretű és egyre kevesebb kapilláris 

alakul ki. Ezáltal a minta áramlással szembeni ellenállása megnő, ez pedig az átáramló levegő 

feltorlódását eredményezi a belépési oldalon. Ez az eredmény jó összhangban van a korábban 

elvégzett porozitás vizsgálatok eredményeivel (25. ábra) is. 
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A légáteresztő képesség alakulását a kétféle számítási mód összevetésével a 28. ábra 

mutatja. A betonra vonatkozó, a molekuláris diffúziót is figyelembe vevő számítási eljárás és 

a Darcy törvény alkalmazásával kapott eredmények között szignifikáns eltérés. Ez alapján 

kijelenthető, hogy molekuláris diffúzió nem lépett fel az áramlás folyamán. 

R² = 0,9887
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28. ábra Légáteresztő képesség alakulása a kötőanyag-tartalom függvényében 

A mérési eredmények bizonyítják (28. ábra), hogy a vártnak megfelelő módon minél nagyobb 

a kötőanyag-tartalom a próbatestben, annál kisebb a légáteresztő képessége. Ez a kapcsolat az 

alábbi összefüggéssel írható le (7). 

 
sc

ec


 2

1 , (7) 

ahol κ [m
2
] a légáteresztő képesség, s [%] a teljes térfogatra vonatkoztatott 

kötőanyag-tartalom (szaturáció), c1 [m
2
] anyagra jellemző konstans, c2 [-] anyagra jellemző 

konstans. 

A vizsgált 2 mm vastag próbatestek esetében a c1 konstans értéke 4·10
-11

-re, a c2 konstans 

értéke 0,097-re adódott. 

4.1.2. Kapilláris elven történő gyantafelvétel vizsgálata 

A 3DP gyártási technológia utolsó munkafázisa az utókezelés, amely során a 

nyomtatott termékeket gyantával – jellemzően epoxi gyantával – itatják át. Az utókezelés 

hatásosságát az határozza meg, hogy a gyantával a terméket milyen mélyen, azaz a 

vastagságának hányad részéig lehetséges átitatni. Ez az átitatási mélység függ a termék 

porozitásától, valamint a gyanta viszkozitásától. Ennek elemzésére a szálas szerkezetek 

gyantafelvételi vizsgálatainál használatos mikrotenzióméteres mérési módszert alkalmaztam 

[88-90]. Méréseimet a Zwick Z005 típusú szakítógép segítségével végeztem oly módon, hogy 

a próbatestek által felvett gyanta súlyát és az eltelt időt rögzítettem. A mérés során a 
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próbatesteket a keresztfejhez rögzítettem, majd az ekkor mért erőértéket nulláztam, ezzel 

biztosítottam, hogy a mérés során csak a felvett gyanta súlya legyen rögzítve. A mérés során a 

próbatestek alsó lapját 0,5 mm mélyen gyantába merítettem, majd ott tartottam 2 órán 

keresztül, miközben rögzítettem az erő változását. A mérési elrendezést a 29. ábra mutatja. 

 

29. ábra Mérési elrendezés 

Vizsgálataimat négy, különböző viszkozitású epoxi gyanta komponenssel (AH12, 

FM4, AH16, FM20) végeztem el oly módon, hogy egyik esetben sem alkalmaztam 

térhálósítót. Ezzel a térhálósodási folyamat során fellépő hőmérséklet növekedés miatti 

viszkozitás-változás hatását kívántam kiküszöbölni. A mérésekhez hengeres (Ø12x30 mm) 

próbatesteket használtam, amelyeket a korábban ismertetett (3.2. fejezet) gépbeállítási 

paraméterekkel gyártottam le.  

Első lépésként a gyanták viszkozitásának mérését végeztem el, sík-sík viszkoziméter 

segítségével szobahőmérsékleten (T=25°C). A különböző nyírósebességek mellett mért 

viszkozitás értékeket a 9. táblázat foglalja össze. Megállapítható, hogy a nagyobb nyírási 

sebesség (10 1/s) esetén az eredmények jó egyezést mutatnak a gyártó által megadott 

viszkozitási adatokkal, azonban az általam vizsgálni kívánt kapilláris gyantafelvételi folyamat 

során kisebb, jellemzően 0,01 1/s - 0,1 1/s nyírási sebességek lépnek fel. Ennek megfelelően a 

gyantafelvételi folyamatok kiértékelése során a 0,02 1/s nyírósebesség mellett mért 

viszkozitási értékeket vettem figyelembe. 

Nyírósebesség 

[1/s] 

Mért viszkozitás [mPas] 

AH12 FM4 AH16 FM20 

0,02 418 

 

1740 1883 3011 

1 81 367 949 1941 

10 136 405 960 1851 

9. táblázat A felhasznált epoxi komponensek viszkozitása az adott nyírósebességek esetén 
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Az epoxi komponensek viszkozitásának meghatározását követőn a gyantafelszívási méréseket 

végeztem el. Elsőként a 3D nyomtató alap beállításával készített mag-héj szerkezetű (N) 

próbatestek gyantafelvételi folyamatait vizsgáltam a különböző (9. táblázat) viszkozitású 

gyanták mellett. A méréseket minden gyanta esetében 5 különböző mintán végeztem el, a 

30. ábrán látható görbék ezek átlagát mutatják. Jól látható, hogy a gyanta komponensek 

viszkozitása nagy hatással volt a felvett gyantatömegre. Amennyiben a szórásmezőket is 

figyelembe veszem, úgy kijelenthető, hogy az FM4 és AH16 jelű epoxi gyanta komponensek 

esetén mért telítési görbék között különbség csak a mérési bizonytalanságból adódik (szórás 

mezőik átfedésben vannak). Ez az eredmény összhangban van a korábbi viszkozitásmérési 

eredményekkel, ugyanis a kapilláris gyantafelvétel során fellépő nyírósebesség a 0,01-0,1 1/s 

tartományba esik, amelynél a két epoxi gyanta komponens viszkozitása közel azonosra 

adódott (9. táblázat).  
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30. ábra Alapbeállítással nyomtatott (mag-héj szerkezetű) darabok által felvett gyantatömeg alakulása az 

idő függvényében eltérő viszkozitású gyanták esetén 

Az elvégzett kísérleteim során arra a megállapításra jutottam, hogy az alkalmazott mérési 

elrendezés és a próbatest mérete nem teszi lehetővé, hogy a kapilláris gyantafelvételi 

folyamatokat megfelelően kontrollált módon a telítődésig tudjam vizsgálni. Ezért a 

próbatestek által azonos időpillanatig felvett relatív gyantatömeget hasonlítottam össze a 

gyanták viszkozitásának a függvényében. A viszkozitás függvényében a 7400. másodpercig 

felvett gyantatömeget a 31. ábra szemlélteti. 
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31. ábra A 7400. másodpercig felvett gyantatömeg a gyanta viszkozitása függvényében 

A különböző szaturációkkal (S1-S3), készült próbatestek gyantafelvételi vizsgálatát a korábbi 

méréseim alapján legjobban teljesítő AH12 gyanta komponens esetére végeztem el. A kapott 

eredményeket az alapbeállítással (N) készült próbatest eredményével összevetve a 32. ábra 

mutatja. A méréseket beállításonként 5-5 próbatesten végeztem. A kapott telítés jellegű 

görbék ezek átlagát mutatják. 
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32. ábra Eltérő kötőanyag tartalmú próbatestek által felvett gyanta tömegének időbeli változása 

Jól látható, hogy a kötőanyag-tartalom növekedésével (S1-S3) a felvett relatív gyantatömeg 

csökken. Ennek oka, hogy a felhasznált kötőanyag mennyiségének növekedésével 

párhuzamosan fokozatosan csökken a levegővel töltött térfogatrészek aránya, ami a felvett 

relatív gyantatömeg csökkenésben nyilvánul meg. Megállapítható továbbá, hogy az 

alapbeállítással (N), valamint a legkisebb kötőanyag-tartalommal (S1) (ebben az esetben 

nincs mag-héj szerkezet) készült darabok által felvett relatív gyantatömege közel azonos. 

Ennek oka, hogy bár az alapbeállítás esetén a nyomtatott darabok nagyobb kötőanyag 

tartalmú héj réteggel rendelkeznek, de ennek a felszívási folyamatokra nincs hatása. Ezt a 

korábbi szerkezet vizsgálatok során kapott porozitás értékek is alátámasztják. 
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Annak érdekében, hogy a gyantafelvételi folyamatokat a telítési állapotig nagy biztonsággal 

tudjam vizsgálni, a korábbi mérési elrendezésemet egy párhuzamos tömegméréssel is 

kiegészítettem (33. ábra), azaz a gyantát tartalmazó edény alá mérleget helyeztem. 

 

33. ábra Gyantafelvételi folyamat mérésének mérleggel történő kiegészítése 

A mérési idő csökkentése céljából kisebb magasságú próbatesteket terveztem a 

vizsgálatokhoz (10x4x20 mm), amelyeket a korábban ismertetett beállítások mellett 

gyártottam le. A gyantafelvételi vizsgálat lépéseit 34. ábra mutatja. 

 

34. ábra Gyantafelvételi folyamat mérésének sematikus ábrája  

a) mérést megelőző állapot, b) mérés folyamata, c) végállapot 

Első lépésként meghatároztam a próbatest (m0), valamint a gyantafürdő (mft0) kiindulási 

tömegét (33/a ábra). Ezután a mintát a gyantafürdőbe merítettem 0,5 mm mélyen  

(33/b ábra), majd mértem a gyantafürdő tömegének időbeli változását (35. ábra). A próbatest 

telítődését követően eltávolítottam a gyantafürdőből (33/c ábra) és mértem a gyantafürdő 

visszamaradt tömegét, valamint a próbatest gyantával megnövekedett tömegét (mtn), ügyelve 

arra, hogy a felületre tapadt gyanta ne eredményezzen mérési hibát (mhiba).  
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A gyantafelvételi vizsgálatokkal párhuzamosan ellenőrző méréseket végeztem annak 

bizonyítására, hogy a vizsgálat időtartama alatt a gyanta tömege nem változik sem párolgás 

sem egyéb nem várt folyamatok hatására. 

 

35. ábra Gyantafürdő tömegének időbeli változása  

(mft0 [g] a gyantafürdő tömege a mérés kezdetén, mm [g] a mérés során kialakuló meniszkusz tömege, 

mhiba [g] a minta felületére feltapadó gyanta tömege) 

A próbatest és a gyantafürdő kezdeti tömegének az összege megegyezik a mérés végén 

mért próbatest és visszamaradó gyanta tömegének összegével, amely a (8)-(10) 

összefüggésekkel írható le. 

 ftntnft mmmm  '00 , (8) 

 hibatntn mmm ' , (9) 

 mftnftn mmm  ' , (10) 

ahol m0 [g] a próbatest kezdeti tömege, mft0 [g] a gyantafürdő kezdeti tömege, mtn [g] a 

próbatest felszívás utáni tömege, m’tn [g] a próbatest gyantafelvételi folyamata során adott 

időpillanatban mért tömege, mftn [g] a felszívás után visszamaradt gyantafürdő tömege, 

m’ftn [g] a gyantafelszívási folyamat adott időpillanatában mért gyantafürdő tömege, mm [g] a 

felszívás során kialakuló meniszkusz tömege, mhiba [g] a felszívás után a próbatest felületére 

tapadt gyanta tömege. 

A (8)-(10) összefüggések felhasználásával a próbatest által felvett gyanta tömegének 

meghatározása az (11) összefüggéssel írható fel. 

 )'(00 hibaftnmfttn mmmmmm  , (11) 

ahol mtn [g] a próbatest felszívás utáni tömege, m0 [g] a próbatest kezdeti tömege, mft0 [g] a 

gyantafürdő kezdeti tömege, mm [g] a felszívás során kialakuló meniszkusz tömege, m’ftn [g] a 
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gyantafelszívási folyamat adott időpillanatában mért gyantafürdő tömege, mhiba [g] a felszívás 

után a próbatest felületére tapadt gyanta tömege. 

Amennyiben a próbatest által felvett gyanta tömegét fajlagosítjuk a próbatest kezdeti 

tömegére, akkor a felvett relatív gyanta mennyiségét (mtnrel) kapjuk (12), amely az idő 

függvényében ábrázolva jól jellemzi a telítődési folyamatot (36. ábra). 

 
0m

m
m tn

tnrel  , (12) 

ahol mtnrel [-] felvett relatív gyanta mennyiség, mtn [g] a próbatest felszívás utáni tömege, 

m0 [g] a próbatest kezdeti tömege. 
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36. ábra A felvett gyanta mennyiségének fajlagos alakulása az idő függvényében, S2-es (30,2 v% 

kötőanyag tartalmú) minta esetében 

Feltételezve, hogy a prototípus termék szerkezetét csak nyitott kapillárisok alkotják, a 

porozitás mérések alapján számíthatóvá válik a szerkezet által felvehető elméleti maximális 

gyantatömeg (37. ábra, „elméleti”). Kétmintás T próbával igazoltam, hogy a gyantafelvételi 

folyamat (37. ábra, „mért”) ehhez az elméleti értékhez tart, ezzel bizonyítva azt, hogy a 

kapillárisok teljes térfogatát a gyanta töltötte fel. 
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37. ábra A prototípus szerkezet által felvehető elméleti maximális gyantatömeg és a felvett (mért) gyanta 

mennyiségének alakulása az idő függvényében 

4.1.3. Eltérő utókezelési módok és hatásuk a mechanikai tulajdonságokra 

A szerszámbetétek a fröccsöntés során elsősorban nyomó igénybevételnek vannak 

kitéve ezért a mechanikai tulajdonságok közül a nyomóvizsgálatok eredményei kiemelt 

fontosságúak a fejlesztés során. A vizsgálatokhoz 21,3%, 30,2% és 40,8% kötőanyag-

tartalmú, 150x150x4 mm-es lapokat Z810-s 3D nyomtatón fekvő és álló elrendezésben 

gyártottam le. Korábbi mérések alapján (4.2.1. fejezet) az ezekkel a beállításokkal készült 

darabok porozitása 52,34%, 48,03 és 42,54%. A nyomtatást követően a lapokat 2 órán át 

60°C-on hőkezeltem. A hőkezelés után a lapok egyik részénél hagyományos kapilláris úton, a 

másik esetben vákuummal segített nyomás alatti injektálás (VARTM) útján végeztem a 

gyantával (AH12-T58) való átitatást. Z irányban az alacsony kötőanyag-tartalmak (21,3% és 

30,2%) esetén csak kézi átitatással tudtam mérhető próbatesteket gyártani ugyanis 

injektáláskor a vákuum hatására a kisebb kötőanyag-tartalmú lapok összetörtek. Ennek egyik 

oka, maga a kisebb kötőanyag-tartalom, és az ezzel együtt járó kisebb mechanikai 

tulajdonság, másik a berendezés felbontásbeli különbsége a Z és az X, Y irányok között. 

Amíg a nyomtatófej az X-Y síkban a kötőanyag cseppeket egymástól képest 

hozzávetőlegesen 0,01 mm távolságra helyezi el, addig ez az érték a Z irányban az 

alkalmazott porszemcsék átlagos szemcseátmérőjével egyezik meg, amely jelen esetben 0,06 

mm. A gyantával való átitatást követte a szobahőmérsékleten, 24 órán át tartó térhálósodás, 

majd a 80°C-on, két órán át tartó utótérhálósítás. Az így elkészült lapokból Mutronic 
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DIADISC 4200 típusú vágógép segítségével 6 mm széles és 100 mm próbatesteket 

munkáltam ki. A próbatestek elhelyezését a nyomtató térben az 38. ábra mutatja.  

 

38. ábra A nyomtató munkatere és a koordináta irányok 

 x – nyomtatófej gyors mozgás (nyomtatási irány), y – lassú mozgás, z – munkaasztal mozgása, 

1. próbatest x-y síkban nyomtatva, 2. próbatest y-z-síkban nyomtatva a z irányú tulajdonságok 

vizsgálatához 

Nyomóvizsgálat 

A kapilláris úton történő kézi és vákuummal elősegített (VARTM) átitatással utókezelt 

próbatestek vizsgálatának eredményeit a 39-42. ábrák mutatják. 

Megállapítható, hogy az X és Y gyártási irányok esetén csak szórásmezőn belüli 

eltérések tapasztalhatók a szilárdsági értékekben, továbbá, hogy a kötőanyag-tartalomnak a 

növekedése fokozatosan csökkenő szilárdsági értékeket von maga után. A nyomó 

rugalmassági modulusz értékek ugyan nem változnak jelentősen a telítettség függvényében, 

azonban a kötőanyag-tartalom növekedésének kedvezőtlen hatása itt is megfigyelhető.  
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39. ábra Nyomószilárdság alakulása az eltérő 

kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében kézi átitatás esetén  

40. ábra Nyomó rugalmassági modulusz alakulása az 

eltérő kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében kézi átitatás esetén 
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41. ábra Nyomószilárdság alakulása az eltérő 

kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében VARTM esetén 

42. ábra Nyomó rugalmassági modulusz alakulása az 

eltérő kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében VARTM esetén 

Megállapítható továbbá, hogy a kézi átitatással készült minták esetén Z irányban a 

mechanikai tulajdonságok kedvezőtlenebbül alakultak, amelyek a kisebb kötőanyag-tartalom 

estén akár 60-80%-kal is kisebbek lehetnek az X és az Y irányúakhoz viszonyítva. 

A 43. és 44. ábrák a két eltérő utókezelési technológiának az X irányú próbatesteik 

szilárdsági tulajdonságaira gyakorolt hatását mutatják.  
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43. ábra X gyártási irányú és kézi, illetve VARTM 

utókezelésű minták nyomószilárdságának 

összevetése 

44. ábra X gyártási irányú és kézi, illetve VARTM 

utókezelésű minták nyomó rugalmassági 

moduluszának összevetése 

Látható, hogy a két eltérő gyantabeviteli mód között szignifikáns különbség. Ennek 

oka, hogy amíg a kézi átitatás során a gyanta kizárólag a kapilláris hatásból kifolyólag jut be a 

szerkezetbe, addig az injektálás során ezt a hatást még egy nyomáskülönbségből származó 

kényszerítő erő is segíti. Kijelenthető tehát, hogy kézi átitatás esetén a szilárdsági 

tulajdonságok szempontjából előnyösebb a minél nagyobb porozitású és kapilláris méretű 

minta, vagyis a kisebb kötőanyag-tartalom alkalmazása. Ezzel ellentétben az injektálásos 

technológia esetén kerülni kell a kis kötőanyag tartalmat. 
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Hárompontos hajlítóvizsgálat 

A korábban ismertetett módon létrehozott próbatestek kompozit szerkezeteknek 

tekinthetők. Ezért fontos kérdés a határfelületi kapcsolódás ismerete, amelynek feltérképezése 

céljából hárompontos hajlítóvizsgálatokat végeztem. Az eredményeket a 45-48. ábrák 

mutatják. 
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45. ábra Hajlítószilárdság alakulása az eltérő 

kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében, kézi átitatás esetén  

46. ábra Hajlító rugalmassági modulusz alakulása az 

eltérő kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében, kézi átitatás esetén  
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47. ábra Hajlítószilárdság alakulása az eltérő 

kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében, VARTM esetén 

48. ábra Hajlító rugalmassági modulusz alakulása az 

eltérő kötőanyag-tartalom és gyártási irányok 

függvényében, VARTM esetén 

Megállapítható, hogy az X és Y gyártási irányok esetén, a nyomóvizsgálatokhoz 

hasonlóan csak szórásmezőn belüli eltérések tapasztalhatók a szilárdsági értékekben. Továbbá 

a kötőanyag-tartalomnak szilárdság csökkentő hatása ebben az esetben is kimutatható volt. A 

hajlító rugalmassági modulus értéke azonban nem változott szignifikánsan kötőanyag-

tartalom függvényében. Ez alapján kijelenthető, hogy injektálásos átitatással készült minták 

hajlító moduluszára a kötőanyag-tartalom változása nincs szignifikáns hatással. 
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Megállapítható még, hogy a Z irányban mért hajlító tulajdonságok sokkal kedvezőbben 

alakultak, mint a nyomóvizsgálatoknál. 

A 49-50. ábrák a két eltérő utókezelési technológiának az X irányú próbatestek hajlító 

tulajdonságaira gyakorolt hatását mutatják. Megállapítható, hogy a kötőanyag-tartalom 

növekedésével – hasonlóan a nyomóvizsgálatok során tapasztaltakkal – egyre jelentősebb 

eltérés mutatkozik a két technológiával készített próbatestek tulajdonságai között a VARTM 

technológiával készítettek javára. Ennek oka már korábban – a nyomóvizsgálati résznél – 

említett a két technológia közötti különbségre vezethető vissza. 
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49. ábra X gyártási irányú és kézi, illetve VARTM 

utókezelésű minták hajlítószilárdságának összevetése 

50. ábra X gyártási irányú és kézi, illetve VARTM 

utókezelésű minták hajlító rugalmassági 

moduluszának összevetése 

4.1.4. Eltérő hőmérsékleteken végzett nyomóvizsgálatok  

A nyomóvizsgálatokat 30,16% kötőanyag-tartalmú, majd VARTM technológia 

segítségével átitatott próbatesteken végeztem szobahőmérséklettől eltérő hőmérsékleteken is. 

A méréseket 30-80ºC hőmérséklet tartományban 10ºC-onként végeztem el, majd, 

meghatároztam a nyomószilárdság és nyomó rugalmassági modulusz adatokat. Az 

eredményeket az 51. ábra mutatja. Megállapítható, hogy a hőmérséklet növekedése 

kedvezőtlenül hatott a vizsgálati minták szilárdsági és modulusz értékeire. Jól kivehető egy 

nagyobb töréspont az 50-60°C-os hőmérséklet tartományban, amely felett a szilárdsági és 

modulusz értékek az alap szilárdsági és modulusz értékek 10-20%-ára estek vissza. Ennek oka 

valószínűleg az alkalmazott epoxi gyanta alacsony üvegesedési átmenet hőmérséklete.  

Az alkalmazott epoxigyantán DMA méréseket végeztem a Tg meghatározására. A 

mérés eredményeit az 52. és az 53. ábrák mutatják. Megállapítható, hogy a tárolási modulusz 

(E’) 40°C-ig közel állandónak tekinthető, 40-80°C között („Tg tartomány”) azonban jelentős 

csökkenést szenved el (52. ábra). Amennyiben a veszteségi moduluszt is ábrázoljuk 
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(53. ábra), azt tapasztaljuk, hogy a csúcs, azaz a Tg 59°C-ra adódik. Ez az eredmény jó 

egyezést mutat a hőkamrában végzett nyomóvizsgálataimmal, szemben a tgδ által mutatott, 

közel 20°C-kal magasabb Tg értékkel. 
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51. ábra Különböző hőmérsékleteken végzett nyomóvizsgálatok eredményei (MSZ EN ISO 604:2003), 

alap (mag-héj) beállításokkal készült VARTM technológiával átitatott próbatestek esetén 
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52. ábra A tárolási modulusz (E’) és a veszteségi tényező 

(tgδ) alakulása a hőmérséklet függvényében  

AH12-T58 (100:40) epoxi gyanta esetén  

53. ábra A tárolási (E’) és a veszteségi (E”) modulusz 

alakulása a hőmérséklet függvényében  

AH12-T58 (100:40) epoxi gyanta esetén 

4.2. PolyJet technológiával készült termékek vizsgálata 

A PolyJet és a 3D nyomtatás technológiája közötti alapvető különbség, hogy a PolyJet 

eljárás esetén a gyártott termék homogén szerkezetű, a darabok a gyártást követően 

közvetlenül felhasználhatók, nincs szükség utólagos átitatásra és térhálósításra, a nyomtatás 

során az anyag teljes mértékben térhálósodik.  

Már több szakirodalom is foglalkozott a PolyJet technológia irányfüggő mechanikai 

tulajdonságaival [21, 25, 44], azonban a dolgozat teljessége érdekében szükségesnek tartottam 
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ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzését az általam alkalmazott FC 720 (FullCure 720) 

alapanyagra. Arra vonatkozóan viszont nem találtam információt a szakirodalomban, hogy 

FullCure 720 alapanyag esetén a terméket érő hőhatás okoz-e anyagszerkezeti változást. 

Mivel a terméket fröccsszerszámként szeretném használni ennek ellenőrzését fontosnak 

tartom, ugyanis a fröccsöntési ciklusok során, ha rövid ideig is, de jelentős hőhatás éri a 

szerszámot. 

4.2.1. A nyomtatott termékek kvázistatikus mechanikai tulajdonságainak 

irányfüggése 

Első lépésben a gyártási iránynak (orientáció) a termék húzó, hajlító és nyomó 

tulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgáltam. A vizsgálatokat minden esetben a szabvány által 

előírt módon és próbatesteken végeztem el. A próbatestek nyomtatótérben történő 

elrendezését az 54. ábra mutatja. Ahogy az látható a húzó- és a hajlítóvizsgálatok esetén 

három (állított, fektetett, illetve oldalélre állított). Amíg a nyomóvizsgálat esetén a próbatest 

geometriájából adódóan két irányt (állított és fektetett) vizsgáltam. A próbatestek gyártása 

minden esetben oly módon történt, hogy támaszanyag az építés során csupán a szükséges 

helyekre kerüljön. Ez minden esetben a próbatest tálcával érintkező síkja volt. Ez alól kivételt 

képez a hengeres próbatest fektetett, illetve a szakító próbatest álló elrendezése, ahol is a 

próbatestek támaszanyaggal burkolva készültek. 

 

54. ábra Próbatestek gyártási elrendezése (orientációja) Alaris 30 típusú nyomtatóban 

a) álló, b) oldalélre állított, c) fekvő 

Húzóvizsgálat 

A húzószilárdság és a húzórugalmassági modulusz alakulását a gyártási irány 

függvényében az 55. ábra mutatja. Megállapítható, hogy a gyártási iránynak jelentős hatása 
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van a húzó tulajdonságokra. A legjobb eredményeket az oldalélre állított építési mód esetében 

kaptam, míg a legrosszabbat az álló elrendezés esetén. Az álló elrendezéssel gyártott 

próbatestek húzószilárdsága 70%-kal, míg moduluszuk 40%-kal volt rosszabb az oldalra 

állított építési módhoz képest. Megfigyelhető, hogy az álló, illetve oldalára állított építési 

móddal gyártott próbatestek húzószilárdsági adatai nagyobb szórással terheltek, mint a fekvő 

elrendezésűek eredményei. Ennek oka abból a gyártástechnológiai sajátosságból adódik, hogy 

a darab egyik fele minden esetben érintkezik támaszanyaggal. A támaszanyaggal történő 

érintkezés hatására annak felületi érdessége megnő, így a vizsgálatkor feszültséggyűjtő 

helyként működik. 
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55. ábra A gyártási elrendezés hatása az FC 720 alapanyag húzó tulajdonságára 

Hárompontos hajlítóvizsgálat 

A hajlítószilárdság és a hajlító rugalmassági modulus alakulását a gyártási elrendezés 

függvényében az 56. ábra mutatja. 
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56. ábra A gyártási elrendezés hatása az FC 720 alapanyag hajlító tulajdonságára  

A hajlítószilárdság alakulása hasonló tendenciát mutat, mint a húzószilárdságé, itt is az 

oldalélre állított gyártási elrendezés mutatkozott a legjobbnak. Az egyes irányok közötti 
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különbség azonban itt nem annyira markáns, mint a húzóvizsgálatoknál. A modulus 

tekintetében az eredmények csak szórásmezőn belüli különbségeket mutatnak.  

Nyomóvizsgálat 

A nyomószilárdság és a nyomó rugalmassági modulus alakulását a gyártási elrendezés 

függvényében az 57. ábra mutatja. 
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57. ábra A gyártási elrendezés hatása az FC 720 alapanyag nyomó tulajdonságára 

Megállapítható, hogy a gyártási iránynak a nyomó tulajdonságokra nincs jelentős hatása. A 

jobb eredményeket ebben az esetben az állított építési mód esetében kaptam. Az állított és a 

fektetett építési mód közötti különbség a szilárdság tekintetében csupán 6%, a modulusz 

szempontjából a különbség nagyobb, közel 15%. Az erő maximumához tartozó nyúlások 

szempontjából, az elvártaknak megfelelően, a fektetett építési mód teljesített jobban 

(58. ábra). 
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58. ábra A gyártási elrendezés hatása az nyomóerő maximumához tartozó deformációra FC 720 

alapanyag esetén 
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Eltérő hőmérsékleteken végzett nyomóvizsgálat 

A továbbiakban vizsgáltam az FC 720 alapanyag nyomó tulajdonságainak a változását 

a hőmérséklet függvényében. A vizsgálati hőmérsékletet a 30ºC-tól 80ºC-ig 10ºC-os 

lépésközzel változtattam, a kiértékelést a szobahőmérsékleten elvégzett mérések 

kiértékelésével megegyező módon, az MSZ EN ISO 604:2002 szabvány alapján végeztem 

[77]. A mérés eredményeit 59. ábra mutatja. 
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59. ábra PolyJet technológia FC 720 alapanyagának hőmérsékletfüggő nyomótulajdonságainak alakulása 

Látható, hogy a hőmérséklet növelésével a nyomószilárdság és a nyomó rugalmassági 

modulusz értékek csökkenő tendenciát mutatnak. A csökkenés mértéke a mérések alapján 40-

60°C hőmérséklet tartományban a legjelentősebb. Ennek oka, hogy az alapanyag üvegesedési 

hőmérséklet tartománya igen alacsony, az elvégzett DMA méréseim alapján 46-63°C. 

(60. ábra). 
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60. ábra FC 720 alapanyag tárolási moduluszának (E’) és veszteségi tényezőjének (tgδ) alakulása a 

hőmérséklet függvényében   

Megállapítható továbbá, hogy az alapanyag nyomószilárdsága és modulusza 70°C-on a 

szobahőmérsékleten mért értékek 4-5%-ra estek vissza. 
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4.2.2. Az utólagos besugárzás hatása a nyomtatott termék szerkezetére 

A PolyJet eljárás sajátossága, hogy a folyadék halmazállapotú alapanyagot  

(epoxi-akrilát oligomer) egy nagyteljesítményű nyomtatófejen keresztül cseppek formájában 

juttatjuk a munkatérbe, ahol a nyomtatófej mellett található UV lámpa által kibocsátott 

sugárzás hatására térhálósodik. Az UV fény, mint a térhálósodás iniciátora vesz részt a 

gyártási folyamatban, amely során az alapanyagba kevert inhibitort semlegesíti, majd elindítja 

a térhálósodás reakcióját. Amennyiben megvizsgáljuk a térhálósításhoz használt UV fény 

anyagban történő elnyelődését, akkor következtetni tudunk az egyes rétegeket ért sugárzási 

energiára. Az UV lámpa által kibocsátott sugárzás alapanyagban történő elnyelődésének 

meghatározásához 0,25, 0,5, 1 és 2 mm vastagságú Ø20 mm-es korongokat állítottam elő 

FC 720 alapanyagból. Ezt követően sugárzásmérő segítségével meghatároztam a gép UV 

lámpája által kibocsájtott intenzitást, oly módon, hogy az UV lámpát valós gyártási 

folyamatnak megfelelően, azt utánozva minden egyenletes sebességgel 50-szer mozgattam el 

a korong és az alatta elhelyezett sugárzásmérő szenzor felett. Az 50 pásztázás után kapott 

összesített intenzitás értéket a pasztázások számával elosztottam, így megkaptam az egy 

pásztázásra eső fajlagos intenzitás értéket az eltérő anyagvastagságok esetén (61. ábra). 

y = 14,615e-2,227x

R² = 0,9434
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61. ábra Az átbocsájtott energia, különböző vastagságú FC720 alapanyagú korongok esetén 50 db 

pásztázást követően 

Megállapítható, hogy a vastagság növekedésével az átbocsájtott intenzitás érték Lambert-Beer 

törvénynek megfelelően exponenciális jellegű csökkenést mutat. Az elvégzett adatillesztés 

eredményeként az általam használt FC 720 alapanyag esetén az 0I  értéke 14,65 mJ/mm
2
-re, a 

c abszorpciós tényező értéke pedig 2,054 1/s-ra adódott. 

Az egyes rétegeket érő sugárterhelés meghatározásához az alábbi feltevésekkel éltem. 

A PolyJet eljárás során a termék rétegenként készül, amíg a besugárzásról feltételeztem, hogy 
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egyenletesen hat az elkészült rétegre (nem kap nagyobb dózist a réteg előbb elkészülő része, 

mint a későbbi). 

Egy v vastagságú réteg egyik felületére érkező I0 [mJ/mm
2
] intenzitású UV 

sugárzásnak a rétegen áthaladó részének intenzitása a Lambert-Beer törvény szerint (13): 

 
cv

v eII  0 , (13) 

ahol Iv [mJ/mm
2
] a v vastagságú rétegen áthaladó intenzitás, I0 [mJ/mm

2
] a termék felületére 

közvetlenül az UV fényforrásból jutó intenzitás, c [1/mm] a réteg anyagának abszorpciós 

tényezője, v [mm] a minta vastagsága. 

Az elsőnek elkészülő rétegen, a ráépülő rétegen át, újra és újra UV sugárzás hat és 

halad át, amely egyre gyengül a felette lévő rétegek növekvő összvastagsága miatt. A k számú 

rétegen áthaladó egyszeri besugárzás intenzitása egy k∙v vastagságú anyag hatásaként adódik, 

ahogy ezt a 62. ábra mutatja. Ez alapján a k-adik rétegen áthaladó intenzitás értékét a (14) 

összefüggés segítségével tudom meghatározni: 
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ahol Ik [mJ/mm
2
] a k-adik rétegen átmenő intenzitás, I0 [mJ/mm

2
] a termék felületére 

közvetlenül az UV fényforrásból jutó intenzitás, c [1/mm] a réteg anyagának abszorpciós 

tényezője, v [mm] egy réteg vastagsága, k [-] rétegek száma. 
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62. ábra Rétegeken átbocsájtott intenzitás 

A k-adik rétegben elnyeltnek feltételezhető intenzitás csökkenést a (15) összefüggés 

segítségével határozhatom meg: 
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kkk eeIeIeIIII , (15) 

ahol kI  [mJ/mm
2
] a k-adik ciklusban a k-adik réteg által elnyelt intenzitás, Ik-1 [mJ/mm

2
] a 

k-adik ciklusban a k-1-edik rétegen áthatoló intenzitás, Ik [mJ/mm
2
] a k-adik ciklusban a 

k-adik rétegen áthatoló intenzitás, I0 [mJ/mm
2
] a termék felületére közvetlenül az UV 

fényforrásból jutó intenzitás, c [1/mm] a réteg anyagának abszorpciós tényezője, v [mm] egy 

réteg vastagsága, k [-] rétegek száma.  
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A réteg által elnyelt energia egy része térhálókötést hoz létre, más része degradációt okozhat, 

növeli az egyes atomok/elektronok energiáját, vagy egyszerűen hővé alakul. A k-adik 

lépésben az adott k-adik rétegben elnyelt, térfogategységre eső energia értékét az alábbi (16) 

összefüggéssel határozható meg: 

 
v

I
u

k

k  , (16) 

ahol uk [mJ/mm
3
] a k-adik rétegben, a k-adik ciklusban elnyelt térfogategységre eső energia, 

kI  [mJ/mm
2
] a k-adik ciklusban a k-adik réteg által elnyelt intenzitás, v [mm] egy réteg 

vastagsága. 

Ha a termék összesen n számú rétegből áll, akkor a legalsó – elsőként elkészülő réteg – a 

gyártás során n-szeri, egyre csökkenő intenzitású besugárzást nyel el, amelynek 

térfogategységre eső értéke a (17) összefüggéssel határozható meg:  
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ahol Un [mJ/mm
3
] a n-edik rétegben elnyelt térfogategységre eső összes energia, kI  [mJ/mm

2
] 

a k-adik ciklusban a k-adik réteg által elnyelt intenzitás, v [mm] egy réteg vastagsága. 

A (16) összefüggés alapján meghatározott az egyes rétegek által elnyelt fajlagos sugárzási 

energiát ábrázolva a legyártott rétegek számának a függvényében egy telítés jellegű görbét 

kapunk, amelynek a határértéke (u0) Alaris 30-as berendezés, FC 720 alapanyag és 28 µm-es 

rétegvastagság esetén 522,14 mJ/mm
3
. 
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63. ábra Alaris 30 berendezésen gyártott FC720 alapanyagú termék egyes rétegei által elnyelt fajlagos 

sugárzási energia 

Az (17) megegyezik az n∙v vastagságú anyag egyszeri besugárzásakor elnyelt fajlagos 

energiával. Az (17) alapján meghatározható az a rétegszám, amelyek alatti rétegekbe jutó 

fajlagos sugárzási energia – a belépőhöz viszonyítva – egy adott >0 részaránynál kisebb: 
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  . (18) 

Az n-rétegű termékben elnyelt sugárzási energia tehát a legfelső, utolsónak elkészült 

rétegtől kezdve folyamatosan nő, következésképpen a térhálósság foka is nő, eloszlása 

egyenlőtlen. Az elnyelt fajlagos energiakülönbség a legfelső és legalsó réteg között azonban 

nem kicsi, hiszen maximális – a végtelen sok réteghez tartozó – értéke megegyezik az egy 

rétegen áthaladó fajlagos energiával: 

   1
00

1 ue
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v

I
uu cvcnvcv

n   . (19) 

A térhálósság különbség azonban ettől függetlenül lehet kicsi, ha az egy réteg 

elkészülte alatti (egyszeri) besugárzás alatt a lehetséges térhálókötések jelentős (közel 100%-

os) hányada létrejön. Itt természetesen a besugárzási idő is szerepet játszik a rétegek által 

felvett sugárdózisokat illetően. A térhálókötések kialakulását pl. egy sztochasztikus 

részecske-beütési folyamat-modellel lehetne pontosabban vizsgálni, ahol az is szerepet 

játszhat, hogy a besugárzott felület felől a távolabbi rétegekben lévő potenciális térhálókötés-

helyeket az előbb lévő rétegek árnyékolják. 

Annak érdekében, hogy a darab vastagsága mentén a rétegek által elnyelt fajlagos sugárzási 

energia azonos legyen, vagyis minden egyes réteget azonos sugárterhelés érjen a gyártást 

követően további sugárzásnak kell kitenni a terméket. A (17) segítségével meghatároztam 

eltérő utólagos pásztázások esetére az egyes rétegek által elnyelt fajlagos sugárzási energia 

értékeket (64. ábra). Jól látható, hogy a további UV lámpával történő pásztázás (besugárzás, 

amely során további rétegek már nem készülnek), eredményeként az egyes rétegekben elnyelt 

energia nő, amely növekedés a rétegek számnak növekedésével exponenciálisan csökken. 

Amennyiben az utólagos pásztázások által az egyes rétegekbe juttatott energiákat összegzem a 

gyártást követő energia értékekkel, akkor azt tapasztalom, hogy létezik egy olyan optimális 

eset, amely során az egyes rétegek által elnyelt fajlagos sugárzási energia azonos lesz 

(65. ábra). Alaris 30, FC720 alapanyag és 28 µm-es rétegvastagság esetén 17 ciklusnyi 

utólagos pásztázásnál következik be. Ennek az optimumnak a túllépése a termék egyes 

rétegeibe többlet energiát juttat, amely kedvezőtlen esetben akár degradációs folyamatokat is 

elindíthat.  
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64. ábra A nyomtatást követő, valamint a további pásztázások (6,12, 17, illetve 25 pásztázás) 

eredményeként ez egyes rétegekben elnyelődött fajlagos sugárzásos energia 
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65. ábra Az utólagos pásztázások (6,12, 17, illetve 25 pásztázás) hatására bekövetkező elnyelt fajlagos 

sugárzási energia növekedések ez egyes rétegekben 

Ahogy azt már korábban kifejtettem, az egyes rétegek által elnyelt fajlagos 

energiáknál tapasztalt nagymértékű különbségek a szerkezet térhálóságában nem feltétlenül 

mutatkozik meg. Annak vizsgálatára, hogy a nyomtatott termék gyártását követően 

alkalmazott utólagos besugárzásnak volt-e hatása a szerkezet tulajdonságára DMA és 

húzóvizsgálatot végeztem. Négy különböző, a nyomtatást követő utólagos besugárzást 

alkalmazva készítettem el a próbatesteket. Az általam alkalmazott utólagos besugárzás 

mértékét, vagyis a nyomatást követően a darab felett az UV lámpával végzett pásztázások 

számát a korábbi, az egyes rétegekben elnyelődő energiák alapján határoztam meg. Így az 

alkalmazott pásztázások száma rendre a következők voltak, 3 (gép alapbeállítása), 12, 17, és 

50. A vizsgálat eredményeként kapott üvegesedési átmenet hőmérsékletet (tangens delta 

csúcs) a 66. ábra mutatja. 
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66. ábra Az üvegesedési átmenet hőmérséklet változás a utólagos besugárzás függvényében FC 720 

alapanyag esetén 

Az utólagosan alkalmazott besugárzás eredményeként a tgδ csúcs értéke a nagyobb 

hőmérséklet irányába tolódott. A Tg maximumát (76,27°C-ot) a 17 db pásztázás követően 

tapasztaltam, amely a berendezés alapbeállításával készült termék Tg-nél 6°C-kal nagyobb. 

Megállapítottam továbbá, hogy a pásztázás számának emelése (összesen 50 pásztázási ciklus) 

nem okozott további változást az alapanyag Tg-ben, tehát nem okozott alapanyag degradációt 

a túlzott energiabevitel. 

A szobahőmérsékletű húzóvizsgálatok eredményeit a 67. ábra mutatja. 

Megállapítottam, hogy az alkalmazott utólagos besugárzás kedvezően hatott a szilárdsági és 

modulusz értékekre, 30%-kal növelte azokat. 
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67. ábra Az utólagosan alkalmazott pásztázás hatása az FC720 alapanyag húzó tulajdonságaira 
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4.3. Prototípusgyártás alapú fröccsöntő szerszámbetét tervezése és 

gyártása 

Fröccsöntési kísérleteimhez egy univerzális, cserélhető betétes fröccsöntő szerszámot 

terveztem és gyártottam. 

4.3.1. Szerszámblokk és szerszámbetétek tervezése 

Ahhoz, hogy a különböző RT eljárásokkal készített fröccsszerszám-betéteket vizsgálni 

lehessen egy cserélhető betétes fröccsöntő szerszámot terveztem. A 3D-s modelleket 

(68. ábra) SolidWorks tervezőprogram segítségével készítettem el.  

  

a) b) 

68. ábra Fröccsöntő szerszám 3D-s modellje az RT betétekkel (a) és az univerzális szerszámkeret (b) 

A megtervezett szerszám gyorsan és egyszerűen cserélhető betétje egy univerzális 

szerszámrendszer része (68. ábra), így a szerszámcserék akár percek alatt elvégezhetők. A 

fröccsöntőgép felfogó lapjain van rögzítve a szerszámkeret, amelyhez lehet a megtervezett 

szerszámot csatlakoztatni. A megtervezett szerszám egyszerű felépítésű, csak a 

legszükségesebb elemeket tartalmazza, úgymint a mozgó formalapot, a kidobó mechanizmust 

(kidobó- és visszatérítő csapok stb.), illetve a hűtőrendszert. Az elosztócsatornát a mozgó 

formalapban alakítottam ki és mindkét szerszámlapban négy-négy formabetétet helyeztem el. 

A formabetétek helyének mérete 40x50x10 mm. A formabetétek rögzítését a szerszám 

oldallapján lévő menetes furatokba helyezett csavarokkal oldottam meg.  

Azért, hogy a fröccsöntött termék zsugorodási vizsgálatokra is felhasználható legyen, 

20x30x2 mm méretű lapka-próbatestet terveztem és a cserélhető formabetétek formaüregét 

ennek megfelelően alakítottam ki (69. ábra).  
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a) b) 

69. ábra Szerszámbetét izometrikus rajza (a) és műhelyrajza (b) 

4.3.2. Fröccsöntő szerszámbetétek gyártása 

A megtervezett szerszámbetéteket az általam vizsgált additív gyártástechnológiák 

(3DP, PolyJet) mellett hagyományos anyageltávolító technológiával is legyártottam acél és 

alumínium alapanyagból (10. táblázat).  

Módszer Eljárás Alapanyagok 

Additív 

gyártástechnológia   

3DP 
modell anyag: ZP 102 gipszpor és ZB 58 Binder. 

átitató anyag: AH12-T58 (100:40) epoxi 

PolyJet 
modell anyag: FullCure 720 

támaszanyag: FullCure 705 

Hagyományos 

megmunkálási 

technológia 

Marás 
alapanyag: acél, 

alapanyag: alumínium 

10. táblázat A betétek gyártástechnológiájának táblázatos összefoglalása 

A 3DP-s betéteket Z810 típusú additív gyártórendszer segítségével gyártottam le 

gipszpor és a gyártó cég által előírt, speciális, vízbázisú ragasztóanyag felhasználásával. A 

modell gyártását a berendezés optimalizált beállításai mellett végeztem el, amely során az 

építési rétegvastagság 0,1 mm volt, a mag-héj kötőanyag-tartalom arány pedig 1:2. Ez utóbbi 

azt jelenti, hogy a termék héjrétegébe kétszer annyi kötőanyag került, mint a magrészébe. A 

modellt úgy helyeztem el a munkatérben, hogy a formafészek minden esetben felül volt. Az 

elkészült mintákat a gyártás végeztével fél óráig a gép munkaterében hagytam, ezzel 

elősegítve a ragasztóanyag száradását és így az elkészült termék mechanikai tulajdonságainak 

a javulását. A pihentetést követően a felesleges port eltávolítottam, majd a betéteket két órán 

át 60°C-os szárítókemencében hőkezeltem. A hőkezelést követően elvégeztem a szükséges 

utókezelést, amely AH12–T58-as epoxigyantával, VARTM technológia segítségével történő 
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átitatást jelentett. Az átitatás első lépéseként a legyártott és előhőkezelt betéteket 

vákuumzsákba helyeztem, ahol az infúzió belépési (betét alja) és kilépési (betét teteje, 

formaüreg oldal) pontjait kialakítottam. Ez követte maga az átitatás, melyet a gyantának az 

elszívási pontban történő megjelenéséig végeztem. Az átitatást követően a betétet 

eltávolítottam a zsákból és a felesleges gyantát eltávolítottam, majd 24 óráig hagytam a 

szabad levegőn térhálósodni. A 24 óra letelte után egy 80°C-os 2 órás hőkezelést alkalmaztam 

az epoxi komponens utólagos térhálósodása érdekében (70. ábra/a). 

    

a) b) c) d) 

70. ábra Vizsgálati szerszámbetétek: a) 3DP, b) PolyJet, c) acél, illetve d) alumínium 

(d)  

A PolyJet betéteket Alaris 30 típusú berendezésen gyártottam le FC 720 típusú epoxi-

akrilát alapanyagból. A modell építése során az építési rétegvastagság 28 μm volt. A modellt 

a munkatérben a 3DP technológiánál alkalmazottal megegyezően helyeztem el (70. ábra/b). 

Hagyományos gyártástechnológia szerint a szerszámokat nagysorozatú gyártás – több 

milliós darabszám – esetében szerszámacélból, amíg a kisebb sorozatok – 100-1000 

darabszám – esetén többnyire alumíniumból készítik. Ennek megfelelően a referencia 

betéteket NC maró gépen, 1.1730-as acélból is, és AlMgSi1 alumínium ötvözetből is 

legyártottam (70. ábra/c-d). 

4.3.3. Fröccsöntési előkísérlet 

A legyártott szerszámbetétekkel próbafröccsöntéseket végeztem polipropilén 

alapanyag felhasználásával. Ezt megelőzően végeztem el a szerszámbetétek acél blokkba 

illesztését. Ez a betétek magasságának a beállítását jelentette, vagyis, hogy a betét felülete az 

acélblokk síkfelületéhez képest, kismértékben kilógjon, vagy egy síkban legyen. Ez azért 

fontos kérdés, mert a szerszám zárásakor azt akartam elérni, hogy a záróerő a betét felületén 

lépjen fel ne pedig az acélblokk felületén. Amennyiben a zárás során elsőként az acélblokkok 

feküdnének fel egymáson, akkor a szerszámbetétek között rés alakulhat ki, amelyet a 

fröccsöntés során a műanyag ömledék feltölt, ezáltal sorjás, selejt terméket eredményezve, 

jelentősen csökkentve a betét élettartamát is. A megfelelő zárás elérése érdekében különböző 

vastagságú hézagoló lemezekkel úgy illesztettem a betéteket, hogy az acél blokk felületétől 0, 
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0,025, 0,05 és 0,1 mm-re lógjon túl a betét felülete (71. ábra/a). A betétek túllógását minden 

esetében mérőórával is ellenőriztem. Ahogy azt a 71. ábra/b mutatja a legjobb eredményt a 4-

es jelű formafészek esetén kaptam, ebben az esetben a betétem felülete 0,1 mm-re lógott túl az 

acélblokk felületétől. 

 

71. ábra A szerszámbetét az acélblokkba illesztést követően (a) és a fröccsöntést követően (b) 

A betétek illesztését követő próbafröccsöntések során a 4.2.1 fejezetben megadott 

fröccsöntési beállításokat alkalmaztam. Előzetesen szimulációt is futattam Autodesk 

Moldflow szimulációs szoftver segítségével a kitöltési folyamat előzetes ellenőrzése céljából. 

A 72. ábra a különböző kitöltéshez tartozó képet mutatja. 

 

72. ábra A szerszámbetét kitöltési képei a) 55%-os, b) 70%-os és c) 95%-os kitöltések esetén 

A PolyJet eljárással készült szerszámbetétek esetén sikerült több ízben is teljesen 

kitöltött terméket gyártanom, s termék eltávolítás nem jelentett problémát. A 

gyártástechnológia által biztosított felületi minőség megfelelő a fröccsöntési technológiához. 

Végeztem részleges kitöltési teszteket is (73. ábra), amelyeket összevetettem a korábbi 



Prototípus fröccsöntő szerszámozás technológiájának fejlesztése Kísérleti rész 

 82 

szimulációs eredményeimmel. Megállapítottam, hogy a szimuláció és a valós folyamtok jó 

egyezést mutatnak. 

 

73. ábra PolyJet technológiával készült szerszámbetétbe fröccsöntött polipropilén (PP) lapka részleges 

kitöltési képe a) 10%-os, b) 55%-os, c) 70%-os és d) 99%-os kitöltöttség esetén 

A 3D nyomtatás technológiájával készült szerszámbetétek esetén azonban nem voltak 

kedvezőek az eredmények. A betétek szerszámblokkba illesztését követő fröccsöntések során 

azt tapasztaltam, hogy a fröccsöntött termék eltávolítása nem, (74. ábra) vagy csak a betét 

roncsolása által megoldható. 

 

74. ábra 3D nyomtatással készült fröccsöntő szerszámbetét a fröccsöntött PP lapkával 

Ennek oka, hogy a 3D nyomtatás során létrejövő mikro üregeket az alkalmazott átitató 

gyanta nem töltötte ki tökéletesen, így a polimer ömledék a fröccsöntés során ezeket kitöltve, 

számos alámetszést hozott létre, amely a termék eltávolítását lehetetlenné tette.  

Összességében megállapítható, hogy mind a PolyJet, mind a 3D printing 

gyártástechnológiával gyártott szerszámbetét a záróerőből és az ömledék áramlásából 

származó igénybevételeknek megfelelően ellenállt, azonban a 3D nyomtatott betétek utólagos 

felületjavítások (csiszolás, bevonatolás, stb.) nélkül nem alkalmazhatók kisszériás fröccsöntő 

szerszámként, ezért a továbbiakban csak a PolyJet technológiával készült betétek elemzését 

végeztem el. 
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4.4. PolyJet technológiával készült fröccsöntő szerszámbetétek vizsgálata 

A korábban elvégzett anyagszerkezeti vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a 

gyártástechnológiai paramétereket úgy kell megválasztatni, hogy a szerszámbetét 

hőmérséklete ne emelkedjen a kritikusnak tekinthető 40°C fölé, mert az az élettartamot 

jelentősen csökkenti. Ezért elsőként megvizsgáltam, hogyan befolyásolják a fröccsöntés 

technológiai paraméterei a szerszámbetét hőmérsékletének az alakulását. Méréseket végeztem 

továbbá az optimálisnak tartott technológiai paraméterek mellett a fröccsöntött darabok 

tömegének és zsugorodásának, valamint ezek utónyomástól való függésének 

meghatározására. Az eredményeket összevetettem azonos beállítások mellett acél, illetve 

alumínium betétekben gyártott minták mérési eredményeivel. Az alkalmazott fröccsöntési 

paramétereket a 3. fejezetben a 6. táblázata foglalja össze. 

4.4.1. Fröccsöntő szerszámbetétek tönkremeneteli vizsgálata 

Munkám során vizsgáltam az FC 720 alapanyagból készült fröccsöntő 

szerszámbetéteknek a fröccsöntési ciklusok során mutatott viselkedését. Mértem a 

fröccsöntött termékek tömegét, valamint Testo 875 típusú infra hőkamera segítségével a 

betétek formaüregének felületi hőmérsékletét közvetlenül a termék eltávolítás után. A 

fröccsöntést Arburg 370S 700-290 típusú fröccsöntőgépen végeztem. 

A kutatás során elvégzett fröccsöntések alapján megállapítható, hogy folyamatos 

üzemmódban 100 db termék állítható elő a betét tönkremenetele nélkül. A ciklusszám 

függvényében a termékek tömege folyamatosan csökken (75. ábra), aminek oka a betétek 

gyártás közbeni felmelegedése.  
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75. ábra Próbatestek tömegének változása a ciklusok során PolyJet szerszámbetét esetén 
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A polimer anyagok hővezetési tényezője két nagyságrenddel kisebb, hőtágulása pedig 

egy nagyságrenddel nagyobb a fémekénél. Mivel a PolyJet eljárással készült betétek nem 

tudják olyan gyorsan elvezetni a hőt, mint hagyományos acél, vagy alumínium társaik, a 

ciklusok számának emelkedésével a szerszám hőmérséklete nő. Ennek igazolására 

végeselemes vizsgálatokat (Moldflow) is végeztem. 

A Moldflow programmal végzett szimuláció eredményét, amely acél - acél és  

acél - PolyJet betét pár alkalmazása esetén a fröccsöntött darab hőmérsékletének eloszlását 

mutatja a szerszám kitöltésének végén, a 76. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy a rosszabb 

hővezető képességű acél – PolyJet betét pár esetén közel 100°C-kal magasabb hőmérséklet 

alakul ki a fröccsöntött darabban, mint acél – acél betét pár esetén. Ez egyúttal az  

acél - PolyJet szerszámbetét hőmérsékletét is növeli. A nagy hőtágulás és a formaüregben 

fellépő belső nyomás hatására a betétek torzulnak, amely torzulás szinte minden esetben 

csökkenti az üreg térfogatát, ezáltal az előállított termék tömegét. 

 

76. ábra A fröccsöntött termék hőmérséklet eloszlása acél-acél (a), illetve acél-PolyJet (b) betétek esetén 

Moldflow-s végeselemes vizsgálat alapján 

A fröccsöntött termékek (75. ábra) tömegét ábrázoló diagrammon két kiugró érték 

látható a 37. és a 46. ciklus környékén. A 46. ciklusban bekövetkező hirtelen tömegnövekedés 

oka a termék beszorulásából adódó leállás volt. A leállás miatt a betét kismértékben 

visszahűlt, ezáltal a formaüreg térfogata megnőtt, így a következő fröccsöntési ciklusban 

nagyobb anyagmennyiséget lehetett az üregbe juttatni. A fröccsöntött termék tömegének 

37. ciklusban hirtelen bekövetkező tömegcsökkenése, majd ciklusonkénti fokozatos 

növekedése feltételezésem szerint a gát tönkremenetelével van kapcsolatban. Ennek 

igazolására a fröccsöntést követően a gáttal és a beömlő csatornával együtt kiemelt 

termékekről fényképeket készítettem, amelyeken jól megfigyelhető a folyamat (77. ábra). 
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77. ábra PolyJet betét gátjának tönkremenetele a ciklusok folyamán 

a) 35. ciklus, b) 37. ciklus, c) 38. ciklus, d) 39. ciklus 

A képek jól mutatják, hogy a 35. ciklustól kezdődően a gátból kisebb darabok szakadtak ki, 

aminek következtében a gát keresztmetszete megnőtt és több anyag jutott be a formaüregbe. 

Ez okozta azt, hogy a termék tömege hirtelen kismértékben megnövekedett (75. ábra). A gát 

tönkremenetelét az okozta, hogy a gátnál igen nagy nyíróerők és ezzel párhuzamosan nagy 

nyírósebességek lépnek fel. Ezt támasztja alá a Moldflow-val végzett szimuláció eredménye 

is, amely a 78. ábrán látható. 

 

78. ábra Fröccsöntés során kialakuló nyírósebességek alakulása 

Vizsgáltam továbbá a betét hőterhelését, azaz a betétek felmelegedését és lehűlését is. 

Mivel nem alkalmaztam szerszámhűtést, a fröccsöntési folyamat során a szerszámüregbe 

beáramló, nagy hőmérsékletű polimerömledék folyamatosan melegítette a szerszámot. A betét 

felülete az anyag rossz hővezető képessége miatt gyorsan felmelegedett, ami azért probléma 

mert, nagyobb hőmérsékleten rosszabbak a betét anyagának mechanikai tulajdonságai. Így, ha 

a betétet nem tudjuk az anyag kritikus hőmérséklete (Tg-je) alatt tartani, azaz a ciklusok 

között visszahűteni, akkor a betét rövid időn belül tönkremegy. Ezért méréseket végeztem a 

szükséges holtidő meghatározására. Érintésmentes hőmérsékletmérővel (infra hőkamera) 30 

másodpercenként mértem a befröccsöntés során felmelegedett, szabad levegőn hűlő 

szerszámbetét felületi hőmérsékletét (79. ábra). Megállapítható, hogy a PolyJet technológiával 
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készült betét csak lassan hűl vissza a Tg alatti hőmérsékletre (42°C), ahol már alakadásra 

alkalmas, illetve megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Szabad levegőn hűlve 

ez akár 2-3 percet is igénybe vehet. Ez alapján kijelenthető, hogy a ciklusok közötti holtidő 

nagymértékben befolyásolja a betétek élettartamát, valamint a gyártási folyamat gyorsaságát. 

A PolyJet eljárással készült szerszám alapanyagának hőmérsékletfüggő mechanikai 

tulajdonságai, valamint a lehűlési folyamat az ismeretében maximalizálható a betétek 

élettartama. 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200

H
ő

m
é
rs

é
k
le

t 
[°

C
]

Hűlési idő [s]
 

79. ábra Szerszámbetétek lehűlése 

4.4.2. A technológiai paraméterek hatása a szerszámbetét hőállapotára 

A hosszú távú fröccsöntési vizsgálataim során megállapítottam, hogy a betét 

élettartama a legjelentősebben az alkalmazott gáttól, valamint a betét hőmérsékletétől függ. 

Ezért vizsgáltam a fröccsöntés technológiai paramétereinek hatását a betét hőállapotára. A 

betétek hőmérsékletének alakulását T190-1 típusú NiCr-Ni hőelemekkel mértem Ahlborn 

Almemo 8990-6-V5 jelű, soros (RS 232) porton számítógéphez illeszthető feldolgozó 

berendezés és Ahlborn AMR-Control (verziószám: 5.8.1.3) szoftver segítségével. A 

hőelemeket a betétben előre elkészített furatokban, a formaüreg aljától 2, illetve 4 mm-re 

helyeztem el. A mérendő felületek és a szenzorok közötti teret hővezető pasztával töltöttem ki 

a megfelelő hőátadás biztosítása érdekében. A mérések során a korábban alkalmazott 

fröccsöntési beállításokat használtam (6. táblázat). 

Elsőként a maradék hűtési idő változásának a hatását vizsgáltam. A maradék hűtési 

idő alatt definíciószerűen a tényleges hűlési idő és az utónyomási idő különbségét értem. 

Vizsgálataim során 0, 10 és 20 másodperces maradék hűtési időknek a hatását vizsgáltam, a 

többi fröccsöntési paraméter változatlanul hagyásával. A 80-81. ábrák alapján megállapítható, 

hogy a maradék hűtési idő növekedésével a szerszámbetét hőmérséklete a formaüregtől 2 mm 
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mélységben kb. 60°C-on, amíg 4 mm mélységben kb. 50°C-on állandósul. Ez a közel 10°C-os 

eltérés a betét kicsi hővezetési tényezőjével magyarázható. Megállapítható még, hogy ugyan 

kis mértékben, de a maximális hőmérséklet a betét felületétől 2 és 4 mm mélységben a 

maradék hűtési idő növelésével csökkent, azonban a csökkenés nem volt szignifikáns.  
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80. ábra A betét formaüregtől 2 mm-re, mért 

hőmérséklete az idő függvényében, különböző 

maradék hűtési idők esetében  

81. ábra A betét formaüregtől 4 mm-re, mért 

hőmérséklete az idő függvényében, különböző 

maradék hűtési idők esetében 

Második lépésben az eltérő holtidőknek a betét hőmérsékletére gyakorolt hatását vizsgáltam. 

Holtidő alatt a fröccsöntési ciklus vége és a következő ciklus kezdete között eltelt időt értem. 

Ez idő alatt a szerszám nyitott állapotban van, és a környezeti levegő hűti a betéteket. 

Vizsgálataim során 0, 10, 30 és 150 másodperces holtidők a hatását vizsgáltam. A környezeti 

levegő hőmérséklete 25-26°C között változott a vizsgálat alatt. A 82-83. ábrákból jól látható, 

hogy a holtidő növelésével a maximális hőmérséklet szignifikáns csökkenést mutat.  
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82. ábra A betét formaüregtől 2 mm-re, mért 

hőmérséklete az idő függvényében, különböző 

holtidők mellett 

83. ábra A betét formaüregtől 4 mm-re, mért 

hőmérséklete az idő függvényében, különböző 

holtidők mellett 

A betét maximális hőmérséklete a felülettől 2 mm-re 0 másodperces holtidőnél 60°C volt, 

amíg 150 másodperces holtidőnél 42°C, 4 mm-nél ugyan ezen holtidők mellett a hőmérséklet 

48 és 39°C volt. 
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Harmadik lépésben az utónyomási idő hatását vizsgáltam. Az általam alkalmazott 

utónyomási idők 10 és 30 s voltak, a fröccsöntés további paramétereit változatlanul hagytam. 

A 84-85. ábrák alapján látható, hogy az utónyomás idejének növelése a szerszámbetétben 

kialakuló maximális hőmérsékletet kedvezően befolyásolja, azaz csökkenti. A betét 

maximális hőmérséklete a felülettől 2 mm-re mérve 10 másodperces utónyomás esetén 64°C, 

30 másodperces utónyomásnál 58°C, 4 mm mélységben mérve 50 és 47°C volt.  
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84. ábra A betét formaüregtől 2 mm-re, mért 

hőmérséklete az idő függvényében, különböző 

utónyomási idők esetén 

85. ábra A betét formaüregtől 4 mm-re, mért 

hőmérséklete az idő függvényében, különböző 

utónyomási idők esetén 

Végül a technológiai paraméterek közül az utónyomás nagyságának a hatását 

vizsgáltam. Az alkalmazott utónyomás értékek 0, 100, 200 és 250 bar voltak. A fröccsöntés 

további paramétereit továbbra sem változtattam (6. táblázat). 

Referenciaként a méréseket először elvégeztem acél- és alumíniumbetétek esetén is. 

Az acélbetétnél mért hőmérsékletváltozást a 86. ábra mutatja. 
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86. ábra Mozgó oldali acél szerszám hőmérséklete az idő függvényében különböző nagyságú utónyomás 

értékek mellett 

Látható, hogy acél szerszám esetében a hőmérsékletgörbék fűrészfog alakot vesznek fel, 

amelyeken a fröccsöntési ciklusok és azok egyes szakaszai jól megfigyelhetők. Egy fűrészfog 
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egy befröccsöntési ciklusnak felel meg, ahol a hirtelen hőmérséklet emelkedés a 

befröccsöntés szakaszát jelzi. A befröccsöntés végeztével és az átkapcsolás után a 

hőmérséklet csökkenni kezd, a csökkenés mértéke azaz a maximum és minimum hőmérséklet 

értékek közötti eltérés hozzávetőlegesen 5-6°C minden esetben. Az ábráról leolvasható a 

ciklusidő is, amely ~47 másodperc. Megállapítható továbbá, hogy a görbék közelítőleg együtt 

haladnak, tehát az acél betét hőmérséklete nem függött jelentősen az utónyomás nagyságától. 

A betét az állandósult hőmérsékleti állapotot a 42°C-os állandó, maximális hőmérsékletet igen 

hamar, alig 400 másodperc alatt elérte, ami az acél jó hővezetésének tulajdonítható. A PolyJet 

és acél betétek 250 bar utónyomás esetén mért hőmérsékletét a 87. ábra mutatja. Állandósult 

állapotban az acélhoz képest a PolyJet betét hőmérséklete a kezdeti értékhez képest 

jelentősen, 30°C-kal magasabb. 
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87. ábra A mozgó oldali PolyJet és acél szerszámbetét hőmérsékletének alakulása 250 bar utónyomás 

mellett 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a PolyJet betétek hőmérsékleti görbéinek a 

jellege jól láthatóan eltért a fémbetéteknél tapasztalt fűrészfog jellegtől. A görbe fel- és 

lefutása, valamint az egyensúlyi hőmérsékletre történő beállása sokkal lassabban történik 

meg, valamint a mért maximális hőmérséklet is magasabb. Amíg a fémbetéteknél egységesen 

42°C körüli az elért maximális szerszámhőmérséklet, addig a PolyJet betétek esetében ez 

60°C a mozgóoldal és 75°C az álló oldal esetében. Ez a mozgó oldal esetén 50%-os, álló oldal 

esetén majd 80%-os eltérés az FC 720 alapanyag sokkal rosszabb hővezetési tulajdonságának 

tulajdonítható. A két oldal között tapasztalható jelentős különbség a betéteket magukba 

foglaló acélblokkok hőkapacitás különbségének, valamit a technológia sajátosságának 

köszönhető. Megállapítható, hogy a technológiai paraméterek közül a betét hőállapotára a 

holtidőnek van a legjelentősebb hatása, ezért az egyes ciklusok között hosszabb holtidőt kell 
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tartani, hogy a szerszámbetét hőmérséklete alacsonyabb és ezáltal élettartama hosszabb 

legyen. 

4.4.3. Szerszámhőmérséklet hatása a fröccsöntött termékre 

A fröccsöntési technológia paraméterei közül a betét élettartamát legjobban a holtidő 

befolyásolta, ezért ennek megfelelő megválasztása a gyártástechnológia stabilitása 

szempontjából fontos. Ebben a fejezetben eltérő kezdeti felületi hőmérsékletű (30, 40, 50 és 

60°C) szerszámbetétek fröccsöntési vizsgálatát és annak eredményeit ismertetem.  

A fröccsöntési ciklusok között holtidő nagyságát úgy választottam meg, hogy a betét 

kezdeti hőmérséklete a felületen minden fröccsöntési ciklust megelőzően 30, 40, 50 illetve 

60°C legyen. Ezt leszámítva a fröccsöntés technológiai paraméterei megegyeztek a korábbi 

vizsgálataimnál alkalmazottakkal. A betétbe a korábban ismertetett módon a felülettől 2, 

illetve 4 mm mélységben beépített hőelemekkel nyomon tudtam követni a betét 

hőmérsékletének alakulását a teljes gyártási folyamat során. A betét felületi hőmérsékletét a 

hőkamera segítségével ellenőriztem. A fröccsöntött lapkákon minden esetben tömeg, illetve 

zsugorodásméréseket is végeztem. 

Amennyiben megfigyeljük az egyes ciklusok során készült lapkák tömegének a 

változását (88. ábra), látható, hogy egy induló beállási szakaszt követően az azonos kezdeti 

hőmérsékletű szerszám betétekben gyártott termékek tömege azonos. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 5 10 15 20 25 30

T
e
rm

é
k
e
k
 t

ö
m

e
g

[g
]

Fröccsöntési ciklusok száma [db]

30°C kezdeti szerszámbetét hőmérséklet

40°C kezdeti szerszámbetét hőmérséklet

50°C kezdeti szerszámbetét hőmérséklet

60°C kezdeti szerszámbetét hőmérséklet

 

88. ábra A termékek tömegei a különböző sorozatok ciklusainak során 

A beállási szakasz hossza minden esetben a betét kezdeti felületi hőmérsékletétől függött, 

ugyanis minél nagyobb a kezdeti hőmérséklet, a ciklusidő annál rövidebb, és az alapanyag 

rossz hővezető képessége miatt több ciklusra van szükség ahhoz, hogy a betét egyensúlyi 

hőmérsékleti állapota kialakuljon. Megfigyelhető még, hogy a szerszámbetét felületének 30, 

40 és 50°C kezdeti hőmérséklete esetén a fröccsöntött termékek tömegei között nincs 



Prototípus fröccsöntő szerszámozás technológiájának fejlesztése Kísérleti rész 

 91 

szignifikáns eltérés, amíg a 60°C kezdeti hőmérsékletű betét esetén a termék tömege közel 

10%-kal kisebb. A 30 darab fröccsöntött lapka tömegének az átlaga rendre a következő: 

0,7634±0,007, 0,7541±0,014, 0,7543±0,015 és 0,6703±0,025 gramm. Amennyiben 

megnézzük a fröccsnyomás alakulását (89. ábra), akkor azt látjuk, hogy az független a betét 

kezdeti hőmérsékletétől. Egységesen minden esetben a kezdeti beállást követően 400-450 bar 

értékre állt be. 
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89. ábra A fröccsnyomás a fröccsöntési ciklusok számának függvényében, a szerszámbetét 

különböző kezdeti hőmérsékletei mellett 

A hőkamerával a szerszámnyitást és termékeltávolítást követően mért felületi hőmérsékletek 

alakulását a 90. ábra mutatja. Megállapítható, hogy a felületeken mért hőmérséklet értékek 

akkor voltak a legkedvezőbbek, azaz a legalacsonyabbak (60-65°C), amikor a szerszámbetét 

felületének kezdeti hőmérséklete 30°C volt. Amikor a szerszámbetét felületének kezdeti 

hőmérséklete 60°C volt, ugyanez a hőmérséklet a 80°C-t is elérte. 
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b) 
90. ábra A fröccsöntő szerszámbetétek felületi hőmérséklete a kidobást követően  

a) álló szerszámoldal, b) mozgó szerszámoldal 

Látható még, hogy az álló és a mozgó szerszám oldal hőmérséklete között közel 3-4°C-os 

eltérés van, amely eltérés azonban csak látszólagos. Mivel a mérésekhez csak egy hőkamera 
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állt rendelkezésemre, az álló és a mozgó oldali betétek felületéről csak egymás után tudtam az 

infraképeket elkészíteni. A mérés során következetesen először mindig az álló majd a mozgó 

oldalról készítettem a képet. Ez a néhány másodperces eltérés véleményem szerint elegendő 

volt ahhoz, hogy a mozgó oldalon a felületi hőmérséklet 3-4°C-al csökkenjen. Továbbá azt is 

meg kell említeni, hogy ezek a hőmérséklet értékek a korábban bemutatott probléma miatt 

valószínűleg alacsonyabbak a valóságban ott fellépő fröccsöntés utáni hőmérsékletnél, 

azonban a felületeken kialakult hőmérsékletek jellegét jól mutatják. A hőkamerával végzett 

mérések mellett a hőelemek segítségével a betétek belsejében kialakuló hőmérsékleteket is 

nyomon követtem. A 91. ábra a szerszámbetétek felületén és felületétől 2 illetve 4 mm-re 

mért maximális hőmérsékleteket szemlélteti 60 és 30°C kezdeti felületi hőmérsékletű betétek 

esetén. 
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b) 

91. ábra Kezdeti felületi hőmérséklet hatása a kialakuló hőállapotra 

a) kezdeti felületi hőmérséklet 60°C, b) kezdeti felületi hőmérséklet 30°C 

Megállapítható, hogy a betétek rossz hővezetőképessége miatt a felületen mért hőmérsékletek 

minden esetben 20-30°C-kal magasabbak, mint a felülettől 2 mm távolságban mértek. 

Továbbá az is megállapítható, hogy a kisebb kezdeti felületi hőmérséklet (nagyobb holtidő) 

alkalmazása a kialakuló hőállapotot és ebből kifolyólag a betét élettartamát kedvezően 

befolyásolja.  

Tömeg és hőmérséklet mérések mellett a fröccsöntött darabok zsugorodását is mértem 

(92. ábra). A zsugorodás meghatározásához nem a betét kiindulási méreteit használtam, 

hanem figyelembe vettem, hogy a betétekben kialakított formaüregek mérete a használatuk 

során elszenvedett hő és mechanikai igénybevétel (szerszámzárás, befröccsöntés) 

következtében változik. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a kezdeti felületi 

hőmérséklet növekedése kedvezőtlenül hat a zsugorodásra, növeli azt.  
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92. ábra Átlagos zsugorodási értékek eltérő kezdeti hőmérsékletű betétek esetén  

4.4.4. Szerszámanyag hőtani elemzése 

A korábban elvégzett kísérleteim alapján kijelenthető, hogy a PolyJet technológiával 

gyártott fröccsöntő szerszámbetét élettartamát és a fröccsöntött termék minőségét a betét 

termikus állapota befolyásolja a legjobban. Ezért ebben a fejezetben az általam tervezett betét 

vastagság menti hőállapotának alakulását vizsgálom, valamint ennek a hőállapotnak 

szimulációval történő előrejelzésével foglalkozom. 

Referenciamérés 

A végeselemes hőtani vizsgálatok és a meghatározott hőtani paraméterek 

helyességének bizonyítására egy egyszerű mérési összeállítást alkalmaztam (93. ábra). Hét 

termoelemet építettem be egy FullCure 720 anyagból nyomtatott mintába, különböző 

pozíciókba. A hőveszteség elkerülése érdekében a mintát bazaltgyapottal szigeteltem le. Az 

elkészített összeállítást egy prés (Collin P200 E) fűthető lapjára helyeztem. Miközben a prés 

lapját felfűtöttem, majd lehűtöttem, másodpercenként rögzítettem a hőmérsékleti értékeket. 

 

93. ábra Mérési elrendezés és a furatok elhelyezkedése a szenzorok számára 

Végeselemes szimuláció és matematikai módszer 

 Azért, hogy ellenőrizzem a hőtani paraméterek helyességét, tranziens végeselemes 

hőtani szimulációt készítettem. Mivel a termék szimmetrikus, így a számítási igény 
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csökkentése érdekében csak a termék felét modelleztem le. A valós szenzorhelyeknek 

megfelelően a szimulációs modellben virtuális szenzorokat helyeztem el. Következő lépésben 

a modell hálózását végeztem el és az időlépéseket állítottam be. A megfelelő hálózás a 

szimuláció előkészítésének egy fontos lépése. A számítási hibák minimalizálása érdekében 

konvergencia analízist futtattam. Az eredményekből megállapítottam, hogy a modellt felépítő 

3D tetraelemek átlagos méretének 1 mm-nek és az időlépéseknek 2 másodperceseknek kell 

lenniük. Így egy 2000 másodperc hosszú folyamat modellezéséhez 1000 végeselemes 

szimulációs lépést kell végrehajtani a modell 87903 csomópontján. A számításokat 

SolidWorks/Simulation 2010 szoftverben végeztem el. 

Az egyik lehetséges módszer, hogy a hővezetés differenciálegyenletét véges 

differencia egyenletté alakítsuk, az úgynevezett explicit differencia módszer. Egydimenziós, 

belső hőforrás nélküli esetben a (20) összefüggés írja le a mintában lejátszódó hőtani 

folyamatokat. 
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ahol T [K] hőmérséklet, x [mm] pozíció, t [s] adott időpillanat, Δx [mm] lépésköz, Δt [s] 

időlépés, a [m
2
/s] hőmérséklet-vezetési tényező. 

A mért, a szimulációból és a számításokból kapott eredmények közötti eltérést a (21) 

összefüggéssel határoztam meg. Y egy relatív szám, amely figyelembe veszi az időlépéseket 

(Δt) és a mérési pontok hőforrástól mért távolságát (x). Az összehasonlított értékek közötti 

különbség annál kisebb, minél kisebb Y értéke. 
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ahol Y [-] arányossági tényező, t [s] a vizsgálat teljes ideje, x  [mm] a minta vastagsága, T
szim

 

[K] a szimulációval meghatározott hőmérséklet, T
mért

 [K] a mért hőmérséklet, x [mm] pozíció, 

t [s] adott időpillanat, Δx [mm] lépésköz, Δt [s] időlépés, T
ref

 [K] a fűtött lap hőmérséklete. 

Hőtani elemzések eredménye 

A FC 720 anyagú minta (mérete 150x150x4 mm) hővezetési tényezőjét négy 

hőmérsékleti szinten, 26,5; 44,5; 61,1 és 80.5°C-on határoztam meg (94. ábra). Az 

eredményekből látható, hogy a hővezetési tényező 0,178 és 0,187 W/(mK) között változik a 

hőmérséklet függvényében. A mérés bizonytalansága 12% körüli, tehát az értékek 

szórásmezőn belül vannak. Így a szimulációkhoz az átlagértékeket használtam fel.  
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94. ábra Hővezető képesség a hőmérséklet függvényében 

A fajhőmérés eredményéből (95. ábra) látható, hogy az értéke 2000 és 3250 J/(kgK) 

között változik. A hőmérséklet növelésével a fajhő is növekszik. Az alapanyag sűrűsége a 

mérések alapján 1,18 g/cm
3
-re adódott. 

 

95. ábra Az FC 720 alapanyag fajhője a hőmérséklet függvényében 

A méréssel meghatározott fajhőt és hővezetési tényezőt használtam fel a szimulációs 

számításokhoz. A szimulációból kapott hőmérsékleti értékek jó egyezést mutatnak a mért 

értékekkel a fűtött felülethez közel, de attól távolodva az eltérések nőnek. Ezért az eltérések 

csökkentése érdekében módosítottam a hővezetési tényezőt (0,18 és 0,33 W/(mK) között). Így 

a számításokhoz és a szimulációkhoz állandó anyagi paramétereket használtam fel. A 

hővezetési tényező értékét 0,18; 0,26; 0,28 és 0,33 W/(mK)-re választottam, amíg a fajhőt a 

mérés középértékeként 2740 J/(kgK)-re. A szimulációs és a számítási eredményeket a valós 

felfűtési tesztek (96. ábra) során kapott eredményekhez hasonlítottam.  
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96. ábra A mintában mért hőmérsékleti értékek különböző, felülettől mért távolságok mellett 

Az eredmények közti eltérések meghatározására a (21) összefüggést alkalmaztam. A 

különböző hőtani paraméterek esetén kapott arányossági tényezőket a 11. táblázat mutatja. Az 

arányossági tényezőket a hővezetési tényező függvényében ábrázolva a diagramon egy 

minimumérték figyelhető meg (97. ábra). Az eredményekre másodfokú trendvonalat illesztve 

az explicit differencia módszer esetében 0,287 W/(mK), szimuláció esetében 0,273 W/(mK) 

hővezetési ényezőnél adódott az arányossági tényező minimumértéke. Ezek alapján az 

anyagra jellemző hővezetési tényezőt 0,28 W/(mK)-re választottam. 

 

 Hővezetési tényező 

[W/(mK)] 

Fajhő 

[J/(kgK)] 

Y 

[-] 

sz
ám

ít
ás

 0,18 2740 0,776 

0,26 2740 0,446 

0,28 2740 0,447 

0,33 2740 0,560 

sz
im

u
-

lá
ci

ó
 0,18 2740 0,823 

0,26 2740 0,214 

0,28 2740 0,144 

11. táblázat A különböző hőtani paraméterek esetén kapott Y arányossági tényező 

 

97. ábra Az arányossági tényező a hővezetési tényező függvényében 
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A hővezetés tényező mellett a fajhőt is változtatva a 98. ábrán látható Y arányossági 

tényező értékeket kaptam az explicit differencia módszer alkalmazása esetében. Az explicit 

differencia módszer alkalmazásával a hibaértéket nem lehet 0,14 alá csökkenteni. Ez tehát azt 

jelenti, hogy konstans anyagi paraméterek használatával ez a hibaérték mindig fennáll. Így a 

valós folyamat megfelelő modellezéséhez elengedhetetlen hőmérsékletfüggő paramétereket 

alkalmazni. 

 

98. ábra Arányossági tényező a hővezetési tényező és a fajhő függvényében 

A 99. ábra két mérési pontban (felülettől mérve 4 és 9 mm távolságra) mutatja a mért, 

a számított és a szimulációval meghatározott hőmérsékleti értékeket. Látható, hogy a 

számított értékek jól közelítik a valós folyamatot. A szimulációs és a számítási eredményeket 

összehasonlítva látszik, hogy az explicit számításos módszerrel kapott értékek jobban leírják a 

valós hőmérséklet lefutásokat. Másrészről a szimulációs számításoknál hőmérsékletfüggő 

paraméterek alkalmazásával tovább csökkenthető az eltérés. 

  
a) b) 

99. ábra A mért, a szimulációs és az explicit számításos módszerrel kapott hőmérséklet lefutások 

összehasonlítása (hővezetési tényező: 0,28 W/(mK)) 

a) távolság a felülettől: 4 mm; b) távolság a felülettől: 9 mm 
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4.4.5. Különböző szerszámanyagok hatása a fröccsöntött termékekre 

Ebben a fejezetben a PolyJet technológiával FC720 alapanyagból, továbbá a 

konvencionális eljárással acél és alumínium alapanyagból gyártott szerszámbetétekbe 

fröccsöntött polipropilén (PP) és politejsav (PLA) termékeket vizsgáltam. A fröccsöntés 

technológiai paraméterein nem változtattam (6. táblázat) és minden betét esetén ugyanazt a 

beállítást használtam. Szakirodalmakból ismert, hogy részben kristályos polimerek 

fröccsöntése során a hűtési sebesség hatással van a kialakuló kristályszerkezetre, és közvetett 

módon befolyásolhatja az anyag mechanikai, termikus, valamint zsugorodási tulajdonságait. 

Célom ezeknek a hatásoknak a feltárása az általam vizsgált eltérő termikus tulajdonságokkal 

rendelkező szerszámanyagok esetén. 

H116F típusú polipropilén vizsgálata 

A különböző alapanyagú betétekben gyártott termékek tömegének az alakulását a 

100. ábra mutatja. Látható, hogy a PolyJet betét esetén a fröccsöntött termékek tömege a 

névleges értékhez azaz a gyártás utáni formaüreg térfogata és a polipropilén sűrűsége alapján 

meghatározott 1,08 grammhoz képest jelentősen (30%-al) kisebb. Ez az eltérés az acél, illetve 

alumínium betétek esetében kevesebb, mint 5%. 
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100. ábra Eltérő anyagú betétekben gyártott termékek tömegeinek alakulása 

A PolyJet betét esetében tapasztalható nagymértékű tömegcsökkenés oka a szerszámzárás 

során fellépő nagymértékű deformációra vezethető vissza. Ugyanis a megfelelő zárás 

érdekében mind az álló, mind pedig a mozgó oldali betét 0,1 mm-t kilóg a blokk síkjából. Ez 

a 0,2 mm a szerszámzárásakor deformálódik, és ez mivel a betét csak a formaüreg irányába 

tud deformálódni az acél blokk és a betét szilárdsága közötti nagyságrendnyi különbség miatt 

a formaüreg méretének a csökkenését okozza. Ezt a hatást a betét hőmérsékletének a 

növekedése tovább fokozza. Mivel a polimerek hőtágulása egy nagyságrenddel nagyobb mint 
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az acéloké, a polimer betét hőmérsékletének emelkedése a hőtágulásból adódóan a formaüreg 

térfogatának további csökkenését eredményezi. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen 

előállhat egy olyan állapot, amikor az álló és mozgó oldali betétek bizonyos részeken 

összeérnek, ezáltal hiányos terméket eredményezve (101. ábra). 

 

101. ábra FC 720 alapanyagú szerszámbetétbe fröccsöntött PP lapkáknak a változása a betét 

deformációinak következtében, holtidő alkalmazása nélkül 

a) 1; b) 4; c) 6; d) 7; e) 8; f) 14 fröccsöntési ciklus után 

A tömegmérésekkel párhuzamosan elvégeztem a fröccsöntött lapkák zsugorodásának a 

mérését is [80]. A mért zsugorodások átlagértékét a 102. ábra mutatja. 
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102. ábra Eltérő szerszámanyagok hatása a fröccsöntött PP lapkák zsugorodására 

Az acél és alumínium szerszámbetétek esetében a zsugorodási értékek közel azonosak, 

szignifikáns különbség nem volt kimutatható közöttük. Ezzel szemben a PolyJet betét esetén 

mért zsugorodás értékek közel 50%-kal nagyobbak. Ennek oka a PolyJet betét rosszabb 

mechanikai tulajdonságai és rosszabb hővezetőképessége. 

A továbbiakban az vizsgáltam, hogy a tapasztalt nagy zsugorodásbeli eltérés 

ténylegesen csak a fent említett okokra vezethető vissza, vagy az eltérő 

szerszámhőmérsékletből adódóan fellépő anyagszerkezeti változásra is (például kristályosság 
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változás). Feltételezésem szerint rosszabb hővezetőképességű betét esetén az alapanyagnak 

több ideje marad a kristályosodásra, aminek eredményeként nagyobb kristályos hányad 

alakulhat ki. Amennyiben ez így van, akkor ennek a termék zsugorodására gyakorolt hatását 

is figyelembe kell venni. A különböző hővezető képességű szerszámokban gyártott termékek 

kristályosságának meghatározására DSC vizsgálatokat végeztem. A DSC vizsgálatokhoz 

minden esetben a fröccsöntött lapkákból munkáltam ki a mintákat a 103. ábra szerinti 

helyekről. 

 

103. ábra A DSC minták kimunkálásának helye a fröccsöntött lapon 

A DSC méréseket 0-200°C között 10°C/perces felfűtési sebesség mellett végeztem el. 

Az alapanyagra vonatkozó paramétereket a második felfűtés alapján, az egyes mérési pontok 

átlagaként határoztam meg. Az átlagos olvadási hőmérséklet 157±0,3°C, az olvadási 

csúcshőmérséklet 161,1±0,8°C, amíg az olvadáshő 105,1±2,1 J/g-ra adódott. Az elvégzett 

mérések eredményét a 12. táblázat foglalja össze. 

Szerszám-

betét 

anyaga 

Minta 

pozicíója 

1 felfűtés 

Ton 

[°C] 

Tmp 

[°C] 

ΔHm 

[J/g] 

χ 

[%] 

Alumínium 

1 154,42 165,79 94,95 57,55 

2 154,67 165,85 93,29 56,54 

3 152,50 167,81 88,57 53,68 

Acél 

1 153,99 164,47 94,32 57,16 

2 156,45 165,80 89,78 54,41 

3 155,95 167,15 87,59 53,08 

PolyJet - 

FC 720 

1 153,52 165,51 94,54 57,30 

2 150,79 165,41 103,00 62,42 

3 150,07 165,15 100,20 60,73 

12. táblázat DSC mérések eredményei 

Megállapítható, hogy a jó hővezetési tulajdonságokkal rendelkező acél és alumínium 

betétek esetén a különböző helyekről kimunkált minták tulajdonságaiban nem mutatható ki 

szignifikáns különbség egyik jellemző vonatkozásában sem. A PolyJet betétbe fröccsöntött 

lapkánál az 1-es pozíció esetén kaptam a legkisebb olvadáshőt, mivel az anyag itt hűlt a 
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leggyorsabban. A legnagyobb olvadáshőt a 2-es pozíció esetében regisztráltam, aminek oka 

véleményem szerint egyrészt a lassabb hűlés, másrészt az, hogy az utónyomás ebben a 

pontban tudta legtovább kifejteni a hatását. Ezek együttese pedig kedvezően hatott az anyag 

kristályosságára. 

A továbbiakban a fröccsöntött lapkák mag-héj szerkezetét a vizsgáltam. A lapkák 

felületéről (héj), illetve belsejéből (mag) hántolással munkáltam ki a DSC mérésekhez 

szükséges mintákat. A méréseket 0-200°C között 10°C/perces felfűtési sebesség mellett 

végeztem el. A mérések eredményeit a 13. táblázat foglalja össze. 

Fröccsöntött PP lapkák kialakult kristályos hányada [%] 

Minta pozíciója Alumínium Acél PolyJet – FC 720 

Héj 59,12 58,30 61,33 

Mag 58,75 57,96 62,48 

13. táblázat Eltérő anyagú szerszámbetétekbe fröccsöntött lapkák mag-héj szerkezetének kristályos 

hányada 

 

A kapott eredmények azt mutatják, hogy az általam használt H116F típusú 

polipropilén esetén a szerszámbetét anyagából adódó eltérő hővezető képességnek, azaz az 

eltérő hűtési sebességnek nincs szignifikáns hatása a fröccsöntés után kialakuló kristályos 

hányadra. Ennek eredményeként kijelenthető, hogy a PolyJet betétben gyártott PP lapka 

nagyobb mértékű zsugorodása kizárólag a betét deformációjára vezethető vissza.  

Politejsav 

A korábbi, H116F típusú polipropilénnel végzett kísérleteim során azt tapasztaltam, 

hogy a fröccsöntéskor kialakuló kristályszerkezetre a hűtési sebességnek nem volt hatása. 

Ennek oka, hogy a polipropilén feldolgozása során alkalmazott hűtési sebesség nem, vagy 

csak kismértékben befolyásolja a kialakuló kristályszerkezetet. 

Számos szakirodalomban [85-87] megemlítik, hogy a politejsav (PLA) feldolgozása 

során viszont a kialakuló szerkezetet nagymértékben befolyásolja a hűtési sebesség. Ömledék 

állapotban történő feldolgozás során az eredetileg részben kristályos, de lassan kristályosodó 

alapanyag a feldolgozási technológiák többségénél főleg a fröccsöntésnél teljesen amorf 

állapotban marad. Gócképzők (pl. talkum) hozzáadásával ugyan elérhető kristályos állapot, 

azonban a kristályosság mértékét az alkalmazott hűtési sebesség nagymértékben befolyásolja 

[86, 87]. A gyakorlatban a kristályos PLA jelentősége jóval nagyobb, mint amorf változaté, 

mert sokkal nagyobb hőállóság jellemzi [85]. Ezek alapján úgy ítéltem meg, hogy a PLA 

alkalmas lehet az eltérő termikus tulajdonságú szerszámanyagok anyagszerkezetre gyakorolt 

hatásának a kimutatására. 
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Az AI 1001 eSUN típusú politejsav, 20 m% talkum és 10 m% polietilén-glikol 

összetételű alapanyagból a korábban ismertetett beállítások mellett, az acél és az FC 720 

alapanyagú szerszámbetétek használatával gyártottam le a fröccsöntött lapka próbatesteket, 

majd ezekből munkáltam ki a DSC mérésekhez szükséges mintákat. DSC vizsgálataimat fűt-

hűt-fűt program mellett végeztem el 0-180°C között, 10°C/perc sebességgel. A mérési 

eredményeket a 104. ábra mutatja. 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

H
ő

á
ra

m
[m

W
]

Hőmérséklet [°C]

acél

PolyJet - FC 720

 

104. ábra PolyJet  és acél szerszámba fröccsöntött PLA alapanyag DSC görbéje 

Az acélszerszámban készült termék esetén 80°C-nál egy exoterm 

(hidegkristályosodási) csúcs figyelhető meg, amely a rosszabb hővezetőképességű, PolyJet 

technológiával gyártott szerszám esetén nem jelentkezik. A kristályos részarányok 

összevetéséből megállapítható, hogy az acél szerszámbetét esetén a kialakult kristályos 

részarány közel fele akkora (33,5%), mint a PolyJet technológiával készült szerszámbetét 

esetén (58,7%). Továbbá megfigyelhető még az acél szerszámbetétbe fröccsöntött darab 

görbéjén egy endoterm csúcs 40°C környékén. Ez az üvegesedési átmeneti hőmérséklethez és 

az a fölött található entalpia relaxációhoz köthető, amely abban az esetben jelentkezik, ha az 

anyag sokáig a Tg közelében tartózkodik. A PLA Tg-je 55-65°C. Mindezekből az következik, 

hogy a fröccsöntés során a PolyJet technológiával gyártott betét esetén a hőmérséklet 

mindvégig az anyag Tg hőmérséklete felett van, amíg acél betét esetében annak közelében. 
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5. Összefoglalás 

Dolgozatom irodalomkutatási részében részletesen bemutattam az additív 

gyártástechnológiákat, kiemelten foglalkoztam a 3D nyomtatással és a PolyJet technológiával. 

Röviden áttekintettem a gyors szerszámozási eljárásokat, azon belül külön foglalkoztam a 

direkt és az indirekt technológiákkal. Az irodalom kritikai elemzését követően meghatároztam 

kutatásom célkitűzéseit.  

Doktori kutatásomban két elterjed additív gyártástechnológiával (3DP és PolyJet) és 

azok közvetlen műanyag alakító szerszámként történő alkalmazhatóságával foglalkoztam. 

Elsőként a 3D nyomtatással létrehozott szerkezet vizsgálatát végeztem el. A nyomtatott 

szerkezet átitathatóságát a kialakult porozitás – amely az alkalmazott kötőanyag-tartalomtól 

függ – és a 3D nyomtatásra jellemező mag-héj szerkezet nagymértékben befolyásolja. Ezért 

dolgozatomban az alapbeállítás (mag-héj) mellett eltérő kötőanyag-tartalmú, mag-héj 

szerkezetet nem tartalmazó próbatesteket is készítettem. A próbatesteken porozitás méréseket 

és légáteresztő képesség vizsgálatokat végeztem. Megállapítottam, hogy az alapbeállítással 

készült mag-héj szerkezetet tartalmazó termék porozitása a legkisebb kötőanyag-tartalommal 

készült minta porozitásával egyezik meg. Rámutattam, hogy a kötőanyag-tartalom növelése 

mind a porozitás mind a légáteresztő képesség csökkenését eredményezi. 

A szerkezet vizsgálatokat követően a gyantafelvételi folyamatok elemzését végeztem 

el. A különböző viszkozitású gyanták esetén vizsgáltam a felvett gyanta tömegének 

változását. Azt tapasztaltam, hogy a viszkozitás csökkenése kedvezően hatott a szerkezet által 

felvett gyanta tömegére. Ezt követően az eltérő kötőanyag-tartalommal készült minták 

gyantafelvételi folyamatát elemeztem AH12 gyanta komponens alkalmazásával. Az 

eredmények – hasonlóan a viszkozitás vizsgálati eredményekhez – azt mutatták, hogy a 

kötőanyag-tartalom csökkenése a felvett gyanta tömegét növeli. Elvégeztem a gyantafelvételi 

folyamat matematikai leírását, a porozitás mérés eredményei alapján pedig sikerült becsülnöm 

a szerkezetbe maximálisan bejuttatható gyanta tömegét.  

A gyantafelvételi vizsgálataim után két eltérő utókezelési módszert hasonlítottam 

össze. Az egyik esetben az ecsettel felvitt gyantát csak a kapilláris hatás kihasználásával 

jutattam a termékbe, míg a másik esetben vákuum rásegítéses infiltrálást végeztem, amely 

során a nyomtatott darabokat vákuumzsákba helyeztem és a gyantát a terméken átszívattam. 

A 3D nyomtatás esetén alkalmazott utókezelés hatékonyságát, vagyis az átitatási mélységet 

adott viszkozitású gyanta esetén nagymértékben sikerült javítani vákuum alkalmazásával, 
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amely az átitatott darabok mechanikai (nyomó és hajlító) tulajdonságainak növekedését 

eredményezte. 

A 3DP technológia vizsgálatát követően PolyJet technológiával készült termékek 

mechanikai vizsgálatát végeztem el. Mértem az eltérő gyártási irányokban készült darabok 

húzó, hajlító és nyomó tulajdonságait. Megállapítottam, hogy minden esetben a mért 

mechanikai jellemzők függnek a gyártási irányoktól. A húzó és hajlító vizsgálatok esetén az 

oldalélen álló, amíg nyomóvizsgálatnál az álló elrendezés volt a legjobb. Az egyes gyártási 

irányokban mért eltérő jellemzők oka a gyártási idők jelentős eltérése, ami a terméket érő 

sugárzás mértékét befolyásolva módosíthatja a térhálósságot. A térhálóság különbség pedig a 

termék mechanikai tulajdonságára gyakorol hatást. Ennek feltárására az UV fénynek a 

nyomtatott darabon való áthaladását mértem, amelyből a Lambert-Beer összefüggés 

átalakításával meghatároztam az FC 720 alapanyag esetére a nyomtatási folyamat során az 

egyes rétegek által elnyelt energia nagyságát. Kimutattam, hogy PolyJet technológia esetén a 

gyártás során az egyes rétegek által elnyelt UV besugárzási energia értéke nem azonos. 

Ahhoz, hogy az egyes rétegek által elnyelt energia értékeket egyenletessé tegyük a nyomtatást 

követően utólagos besugárzás, azaz pásztázás szükséges. FC 720 alapanyag esetében az 

utólagos pásztázások számát 17 db ciklusban határoztam meg. DMA és húzóvizsgálatokkal 

igazoltam, hogy az alkalmazott utólagos besugárzással az FC 720 alapanyag Tg-jét 6°C-al, 

míg a húzószilárdságát 30%-kal sikerült növelnem. 

A 3DP és PolyJet technológiával készült darabok szerkezet és mechanikai vizsgálatait 

megterveztem és legyártottam egy kísérleti lapka szerszámbetétet, valamint a hozzá tartozó 

befogó szerszámblokkot. A szerszámbetéteket 3DP, PolyJet valamint hagyományos 

megmunkálási móddal is legyártottam. A gyártást követően elvégeztem a betéteknek a 

blokkba illesztését, majd fröccsöntési előkísérletket végeztem. Igazoltam, hogy 3D 

nyomtatással közvetlenül nem lehetséges fröccsöntő szerszámot készíteni, mert a felületi 

minőség nem megfelelő, a termék a szerszám rongálódása nélkül nem volt eltávolítható. 

PolyJet technológiával készült betétek esetén ilyen probléma nem lépett fel, ezért a 

továbbiakban a részletesebb vizsgálataimat erre a technológiára koncentráltam. 

Vizsgáltam a PolyJet technológiával készített betétek fröccsöntés közbeni termikus 

állapotát és annak változását az alkalmazott fröccsöntési paraméterek (utónyomás, 

utónyomási idő stb.) függvényében. Ehhez minden esetben a formaüregtől számítva 2 és 4 

mm-re termoelemeket helyeztem el a betétekben. Mértem és elemeztem a fröccsöntött 

termékek minőségi paramétereit, többek között azok alaktartósságát. Megállapítottam, hogy 

PolyJet technológiával készített fröccsöntő szerszámbetét élettartamát a fröccsöntés 



Prototípus fröccsöntő szerszámozás technológiájának fejlesztése Összefoglalás 

 105 

technológiai paraméterei közül a holtidő befolyásolja a legjobban, amelyet minden esetben 

úgy kell megválasztani, hogy a betét hőmérséklete az alapanyag üvegesedési átmeneti 

hőmérséklete alatt maradjon. 

A fröccsöntött alapanyagok tekintetében két típust vizsgáltam, polipropilént és 

politejsavat, annak feltárására, hogy a rosszabb hővezetési képességekkel rendelkező PolyJet 

betétek esetén fellépő lassabb hűtési sebességek okoznak-e anyagszerkezeti, főleg 

kristályossági változásokat. DSC és DMA mérésekkel igazoltam, hogy amíg PP esetén ilyen 

hatás nem volt kimutatható, addig PLA esetében jelentős változás lépett fel. Acél szerszámba 

fröccsöntött referencia mérésekkel összevetve igazoltam, hogy a PolyJet technológiával 

készült betétbe fröccsöntött PLA alapanyag esetén a hideg kristályossági csúcs eltűnt. 

5.1. Eredmények hasznosulása 

Doktori munkám során, több ipari feladatban alkalmaztunk prototípus szerszámozást 

igénylő kisszériás gyártást. Kezdetben vákuumformázáshoz készítetünk alakító szerszámot, 

majd fröccsöntő szerszámokat is gyártottunk. Az általam fejlesztett módszereket használva 

számos kisszériás fröccsöntési feladatot oldottunk meg autóipari, elektronikai és egyéb ipari 

partnerek számára (105. ábra). 

  
a) b) 

105. ábra PolyJet szerszámba fröccsöntött ipari termékek  

a)Autóipari alkalmazás, 6 fészkes szerszámban POM alapanyagból;  

b) Elektronikai csatlakozó féminzerttel, 12 fészkes szerszámban POM alapanyagból 

A Stratasys cég – aki a PolyJet berendezéseket fejleszti és gyártja – felfigyelt 

munkámra, aminek eredményeképpen szoros együttműködés alakult ki a cég és a tanszékünk 

között. A céggel alkalmazási tréning keretében ismertettük eredményeinket, amit felhasználva 

alkalmazási területeiket kibővítették a kisszériás fröccsöntés irányába is.  
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5.2. Tovább megoldásra váró feladatok 

A legfontosabb fejlesztési irány a fotopolimer anyagok fejlesztése, kiemelten azok 

hőalaktartósságának növelése. Ennek keretében sikeresen elnyertünk egy EU7-es pályázatot, 

amelyben a fröccsöntő szerszámbetétek PolyJet technológiával való előállításához szükséges 

nano-töltésű alapanyagokat fejlesztjük. Cél a nagyobb üvegesedési átmeneti hőmérséklet 

elérése, nagyobb merevség és jobb hővezetést biztosítása. Ez hosszabb élettartamot biztosíthat 

a fröccsöntési felhasználások esetében, viszont a nyomtatási folyamatot megnehezíti. Kiemelt 

cél lehet a töltőanyagok megfelelő eloszlatása, valamint a töltőanyagok térhálósodási 

folyamatra gyakorolt hatásának elemzése. 

A Stratasys céggel közösen további európai uniós (H2020) pályázat írása van 

folyamatban, amelyben a cél a PolyJet technológia továbbfejlesztése, anyagainak célirányos 

fejlesztése a kisszériás fröccsöntéshez való alkalmazás érdekében. A fejlesztés célja a 

többkomponensű anyagok gyártás közbeni kombinálásával (Digital Material, © Stratasys) a 

hőalaktartósság és az alkalmazhatósági hőmérséklet jelentős növelése. 

A kisszériás szerszámok jobb alkalmazhatósága érdekében a nagyszériás 

szerszámokban is fellépő hibák elemzése és kiküszöbölése fontos feladat [96], mivel azok itt 

gyorsan a szerszám tönkremeneteléhez vezethetnek. A prototípus szerszámok hűtése 

elsődlegesen nem a ciklusidő csökkentése érdekében fontos feladat, hanem a szerszámok 

hőterhelésének csökkentése miatt, ami szintén jelentősen meghosszabbíthatja azok 

élettartalmát [97]. 
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6. Tézisek 

Kutatómunkám eredményeit az alábbi tézispontokban foglalom össze: 

 

1. Tézis: 

Porozitás méréssel és gyantafelvételi vizsgálatokkal igazoltam, hogy különböző 

kötőanyag-tartalommal, háromdimenziós nyomtatással készített termékek csak nyitott 

kapillárisokat tartalmaznak. Mérésekkel bizonyítottam, hogy a termékek maximális 

gyantafelvételi képessége egyértelműen számítható a szerkezet porozitásából. Állításomat 

Z810 típusú 3D nyomtató berendezésen, ZP 102 típusú 65 µm átlagos szemcseátmérőjű 

gipszpor és ZB 58 típusú kötőanyag esetére igazoltam [98, 99]. 

 

2. Tézis: 

Igazoltam, hogy különböző kötőanyag-tartalommal, háromdimenziós nyomtatással 

készített termékek esetén az X és Y gyártási irányokban vizsgált próbatestek mechanikai 

tulajdonságai között nincs kimutatható különbség, ezzel szemben a Z gyártási irányban 

vizsgált próbatestek szignifikáns eltérést mutatnak. Állításomat szabványos nyomó és 

hárompontos hajlító vizsgálatokkal, Z810 típusú 3D nyomtató berendezésen, ZP 102 típusú 

65 µm átlagos szemcseátmérőjű gipszpor és ZB 58 típusú kötőanyag esetére igazoltam. 

Igazoltam továbbá, hogy a fajlagos kötőanyag-tartalomnak a 21-40 v% tartományban 

történő változtatása a gyantával történő átitatás eredményeként várható nyomó és 

hajlítószilárdság értékek csökkenését eredményezi. Ez a hatás vákuuminjektálás 

alkalmazásával nagymértékben (50-80%) javítható [98, 101, 102]. 

 

3. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a PolyJet technológia esetében, a rétegről-rétegre való 

építkezésből adódóan számítható az elnyelt energia: 
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] a n-edik rétegben elnyelt térfogategységre eső összes energia, kI  [mJ/mm

2
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a k-adik ciklusban a k-adik réteg által elnyelt intenzitás, v [mm] egy réteg vastagsága. 

Az egyes rétegek által elnyelt fajlagos sugárzási energiát ábrázolva a legyártott rétegek 

számának függvényében egy telítés jellegű görbét kapunk, amelynek a határértéke U0. 
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Állításomat Alaris 30-as berendezésen igazoltam, FullCure 720 alapanyag használata 

esetében, 28 µm-es gyártási rétegvastagság alkalmazásakor, ahol az U0 522,14 mJ/mm
3
 

értékre adódott. 

 

4. Tézis 

Bizonyítottam, hogy az UV fényforrást a termék felett In/I0 számban végigpásztázva – 

azaz a nyomtatási folyamatot anyag nyomtatása nélkül ismételve – elérhető, hogy a termék 

teljes keresztmetszetében azonos legyen a gyártási rétegekbe jutó fajlagos energia. 

Állításaimat Alaris 30-as Polyjet berendezésen FullCure 720 alapanyag alkalmazásával 

igazoltam, ahol az utólagosan szükséges pásztázási szám 17-re adódott. 

 

5. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a PolyJet szerszámbetétek alkalmazási korlátját az alkalmazott 

alapanyag üvegesedési átmeneti hőmérséklete befolyásolja legjobban. Igazoltam, hogy a 

betétek élettartalmának növelése érdekében a ciklusok során fellépő betéthőmérsékletet az 

alapanyag üvegesedési átmeneti hőmérséklete alatt kell tartani. Igazoltam, hogy ezt a 

fröccsöntési technológiai paraméterek közül a maradékhűtési idő nem, ezzel ellenben a 

ciklusok közti holtidő jelentősen befolyásolta [100, 103-105]. 

 

6. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a gyors prototípus (PolyJet) szerszámbetétek alkalmazása 

esetében a fröccsöntött termékek nagyobb zsugorodását nem a szerszámbetét jelentősen 

kisebb hővezetési tényezője – ezáltal a termékben eltérő módon kialakuló kristályosság –, 

hanem a betétek fröccsöntés közbeni deformációja okozza [103, 105, 108]. 
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