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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. 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. 

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). 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. 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. 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. 

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. Ismert, hogy a 

polimer termékek közel 1/3-a fröccsöntéssel készül, amely technológiának a legköltségesebb 

része magának az alakadó szerszámnak az előállítása. Ahhoz tehát, hogy a prototípust 
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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. 

2.  Szakirodalmi elemzés, az értekezés célja 

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 
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utókezelési lehetőségeket és azoknak a nyomtatott szerkezet végső tulajdonságaira gyakorolt 

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 anyagok és módszerek áttekintése 

3.1. 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 1. 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 

1. 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.  

Polipropilén 

Kísérleteimhez a TVK Tipplen H116F típusjelű polipropilénjét használtam. 

Politejsav 

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

amelynek a doktori munkám szempontjából fontos anyagjellemzői gyártó által megadott 

adatok alapján a következők: sűrűség 1,24 g/cm
3
, szakítószilárdság 62 MPa, üvegesedési 

hőmérséklet átmeneti tartomány 55-60°C, valamint a HDT 55°C. 
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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 2,8 g/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. 

3.2. Próbatestek előállítása 

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 (1. 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. 

 

1. 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 – gyantával történő 

átitatás – megnehezítheti. Ezért munkám során megvizsgáltam olyan beállításokat is, amelyek 
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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. 

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 2. 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 

2. táblázat Az alkalmazott fröccsöntési technológiai paraméterek 
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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. A vizsgálati próbatest a szabványban rögzített (5A) 75x12,5x2 mm piskóta 

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. 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. 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 



Kovács Norbert Krisztián  Tézisfüzet 

9 

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 

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 zafír 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. 
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Porozitás mérés 

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

15901-2:2006 szabvány ajánlásait figyelembe véve. 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. 

Légáteresztő képesség mérés 

A légáteresztő képesség méréseimet egy fluidizációs berendezésen végeztem, 

amelynek elvi ábráját a 2. 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.  

 

2. 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. 
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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. 

Zsugorodásmérés 

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

követően 1, 24, 48 és 168 órával, szobahőmérsékleten végeztem el. Ennek során a 

fröccsöntött próbatest különböző helyein, érintésmentes módon hosszméréseket végeztem, 

amelyekből a szerszámgeometria ismeretében a (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. 

Hővezetés tényező meghatározása 

Az FC 720 fotopolimer hővezetési tényezőjét a forrólapos mérési módszerrel  

(Hot-Plate method) határoztam meg. 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.  

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. Tézisek 

Kutatómunkám eredményeit [1-12] 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 [1, 2]. 

 

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 [1, 4, 5]. 

 

3. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a PolyJet technológia esetében, a rétegről-rétegre való 

építkezésből adódóan számítható az elnyelt energia: 
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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. 

Az egyes rétegek által elnyelt fajlagos sugárzási energiát ábrázolva a legyártott rétegek 

számának függvényében egy telítés jellegű görbét kapunk, amelynek a határértéke U0. 



Kovács Norbert Krisztián  Tézisfüzet 

13 

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 [3, 6-8]. 

 

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 [6, 8, 10]. 
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