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A 3D nyomtatás alkalmazása a termelésben 

 
Az egész világon rohamosan (28%/év) terjedt a 3D nyomtatás néven közismert additív 

gyártástechnológia különböző eljárásainak használata. Folyamatosan bővül az alkal-

mazható alapanyagok köre, nő az előállítás sebessége és a legyártható darabok mérete, 

továbbá új működési elveken alapuló eljárásokat dolgoznak ki. A legnagyobb változás 

az, hogy 2016-ban a 3D nyomtatással legyártott funkcionális alkatrészek darabszáma 

már meghaladta a prototípus készítését. A 3D nyomtatáshoz használatos szinterporok 

felhasználásának növekedése 2017-2025 között évente várhatóan 20% felett lesz. 

 

Tárgyszavak: műanyag- feldolgozás; 3D nyomtatás; PE; PP; PA6; PA613; PA1; 

PA12; PEEK; TPE; PBT; PET; PPS; PEKK; PEI; PC; ABS; 

PEEK; PPSU; PMMA; szinterpor. 

 

A cikkben használt rövidítések jelentése: 

 HIP: meleg izosztatikus sajtolás, 

 MIM: fém fröccsöntés, 

 PS: hagyományos por szinterezés, 

 MJF: több sugaras megömlesztés, 

 FDM: megömlesztett csepprétegelés, 

 SHS: szelektív hőszinterezés, 

 FFF: megömlesztett huzal eljárás, 

 SLA: lézer sztereolitográfia, 

 DLS: digitális fény szinterezés, 

 STEP: szelektív elektro-fotográfiás eljárás, 

 HSS: nagy sebességű szinterezés. 
 

 

Az általában 3D nyomtatásnak nevezett additív gyártástechnológia különböző el-

járásainak alkalmazása világszerte rohamosan bővül. Az általában mértékadónak te-

kintett Wohlers Report felmérése szerint a növekedés az utóbbi hét évben átlagosan 

évi 28 % felett volt. A 3D nyomtatás egyre inkább kinövi korábbi, prototípus-készítő 

szerepét és termelési eljárássá is válik. A felmérés szerint 2016-ban a 3D nyomtatással 

előállított darabok több, mint 60%-a már gyártási termék volt. A jövőben várhatóan 

egyre több nagy mechanikai szilárdságú alkatrészt is fognak készíteni 3D nyomtatás-

sal. 
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Májusban az európai műanyag -feldolgozók ernyőszervezete, az EuPC egy jelen-

tést publikált a 3D nyomtatás jövőképéről és arról, hogyan fogja ez érinteni a mű-

anyag-feldolgozó iparágat. Mint ismeretes, a 3D nyomtatáshoz sokféle anyagot (mű-

anyagokat, fémeket, üveget, sőt élelmiszereket is) használnak, de ezek közül messze a 

műanyagok a legfontosabbak. 2016-ban a 3D nyomtatáshoz eladott alapanyagok több 

mint 84%-a volt valamilyen polimer. Az EuPC publikáció négy fő alkalmazási terüle-

tet jelölt meg: 

– gyógyászati alkalmazások (implantátumok, egyszer használatos operációs és 

kezelési kellékek), 

– gépek és berendezések karbantartása (pótalkatrészek, időleges megoldások 

helyben történő előállítása), 

– testreszabott háztartási és szórakoztató eszközök, 

– ipari kellékek és kiegészítők, mint pl. robotkarok markoló végződései. 

Elméletileg bármely alkatrész, amelyet a hagyományos műanyag-feldolgozó 

technológiákkal – pl. a fröccsöntés, extrúzió, üreges test fúvás, vagy hőformázás – elő 

lehet állítani, 3D nyomtatással is legyártható. A 3D alkalmazhatósága szempontjából 

releváns kérdések a következők: 

– Kínál-e a 3D nyomtatás előnyöket a többi feldolgozási móddal szemben, 

vagyis javítja-e a termék funkcionalitását, biztosít-e gyorsabb/olcsóbb gyár-

tást? 

– A termék funkciós tulajdonságai azonosak, vagy legalább elérik az elfogadha-

tó szintet? 

– A termék esztétikai jellemzői azonosak, vagy legalább elérik az elfogadható 

szintet? 

– Gazdasági szempontból megfelelő? 

– Logisztikai szempontból megfelelő? 

Megállapították, hogy a jelenleg a 3D nyomtatás gazdaságossági okokból nem je-

lent fenyegetést a hagyományos nagy darabszámú termelési eljárásokra. Ugyanakkor 

megoldást kínál az egy darab előállítása és a nagy sorozatok közé eső területen. A 

jövőt illetően figyelembe veendő azonban, hogy a 3D nyomtatás fejlődése nagyon di-

namikus. 

Általánosan elterjedt fenntartás a 3D nyomtatással szemben, hogy az így készült 

alkatrészek anyagi tulajdonságai és/vagy felületi minősége gyengébb, mint a hagyo-

mányos eljárásokkal gyártottaké. A műanyagiparban talán a legnagyobb akadályt a 

3D nyomtatáshoz használt berendezések és anyagok magas ára jelenti. A jövőben ez 

várhatóan jelentősen mérséklődni fog, részben a kereslet növekedése okozta nagyobb 

forgalom, részben pedig a globális szereplők által megkezdett anyagfejlesztések kö-

vetkeztében. 

Ugyanakkor a tervező mérnökök körében paradigmaváltásra van szükség, mivel 

pl. a műanyag gépkocsi-alkatrészek legtöbbjét még ma is úgy tervezik, hogy azokat 

fröccsöntéssel lehessen legyártani és nem veszik tekintetbe azt a formaszabadságot, 

ami a 3D nyomtatásra jellemző. A 3D nyomtatás lehetővé teszi az autóipari kis soroza-

tok gazdaságos legyártását is, elkerülve a fröccsöntés nagy szerszámköltség igényét. 
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3D nyomtatás szinterporokkal 

A Transparency Market Research előrejelzése szerint a 3D nyomtatáshoz haszná-

latos szinterporok globális felhasználásának mértéke 2017–2025 között évente 20,3%-

kal fog növekedni, és a 2016. évi 313,7 millió USD érték 2025-ben már eléri a 1,56 

milliárd USD-t. E technológia felhasználása különösen erősen növekszik majd a kato-

nai, egészségügyi, energiaipari, háztartási eszközök, elektronikai termékek, repülőgép- 

és gépkocsi-alkatrészek területén. Az utóbbi időszakban folyamatosan javult a termé-

kek felületi minősége, megbízhatósága és általános minősége. Miután a szinterporok 

gyártásánál nincsenek nagy, multinacionális vállalatok, a piacon sorra jelennek meg az 

új szereplők. Ezek gyakran a meleg izosztatikus sajtolás (HIP), a fém fröccsöntés 

(MIM) és a hagyományos por szinterezés (PS) területén alkalmazott porok gyártói kö-

zül kerülnek ki, de jelentős a kezdő vállalkozások részaránya is. A jelenlegi piacvezető 

cégek: 

– Arcam AB, 

– Advanced Powders and Coatings Inc., 

– GKN plc, 

– Carpenter Technology Corp., 

– Hoganas AB, 

– Arkema LPW Technology Ltd., 

– Sandvik AB Ltd., 

– Metalysis. 

Jelenleg Észak-Amerika a legnagyobb felvevő piac (2017-ben 38%), és várható-

an továbbra is megőrzi vezető helyzetét mivel fejlett technológiával, erős infrastruktú-

rával és növekvő gazdasági helyzettel rendelkezik. Az alapanyagok között itt is a mű-

anyagok dominálnak, mivel a többi anyaghoz képest az egyes polimerek és adalék-

anyagaik rugalmasan kombinálhatók, olcsók és könnyen hozzáférhetők. 

A 3D nyomtatási technológiák továbbfejlesztésének egyik legérdekesebb új fej-

leménye a korábban a normál nyomtatók egyik legnagyobb gyártójának, az amerikai 

Hewlett Packard több sugaras megömlesztési (MJF) eljárásának piacra dobása volt. A 

HP cég 3D nyomatási platformja másodpercenként 340 millió „voxel”-t (a voxel a 

kétdimenziós fotóknál ismert pixel, azaz a képpont 3D megfelelője) képes kezelni, 

ellentétben a korábbi, „egyszerre csak egy pont” eljárásokkal, ami az eljárás gazdasá-

gosságát jelentősen megnöveli. 

A HP cég két modellt dobott piacra. A Jet Fusion 3D 3200 típust a prototípusok 

elkészítéséhez ajánlják, míg a Jet Fusion 3D 4200 típus már gyártási célokra is alkal-

mas. A Jet Fusion 3D 3200 típus ára 130 ezer USD-nél indul, teljesítménye mintegy 

tízszer nagyobb, mint a „hagyományos” FDM (megömlesztett csepprétegelés), az SLS 

(szelektív lézer szinterezés) eljáráson alapuló, 100–300 ezer USD árfekvésű, hasonló 

méretű berendezéseké. Februárban pedig a HP bejelentette, hogy az év második felé-

ben már elérhetőek lesznek az olcsóbb, 300/500 sorozatszámú készülékek is (50–60 

ezer USD).  
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Az amerikai additív gyártástechnológia felhasználói csoportjának (AMUG) ápri-

lisi konferenciáján a Nigro cég elmondta, hogy az előző évben több, mint három millió 

darabot állított elő az MJF eljárással és ezek több, mint fele funkcionális termék volt. 

Külön érdekesség, hogy a cég által az MJF eljárással gyártott alkatrészek teszik ki a 

Jet Fusion 3D 4200 típus műanyag alkatrészeinek felét és több, mint 140 alkatrészt 

gyártanak a 300/500 szériákhoz. 

Az MJF eljárásnál a termékeket nagy sebességű, rétegenkénti felépítéssel készí-

tik úgy, hogy két szinkronizált, merőlegesen mozgó „kocsi” pásztázza a munkafelüle-

tet: az egyik mindig új réteget hord fel a szinterporból, a másik a HP funkcionális 

ágenseit „nyomtatja” a felületre a kívánt részeken. A munkafelületet infravörös lám-

pával sugározzák be, amelynek hőjét csak a kívánt részekre juttatott hőelnyelő ágens 

abszorbeálja, aminek következtében a szinterpor megolvad és a kívánt szerkezet kiala-

kul, miközben a többi részen a szinterpor változatlan állapotban marad.  

Az MJF technológia továbbfejlesztésénél arra törekednek, hogy a darabok kü-

lönböző részein tetszés szerint legyenek képesek jelentősen változtatni az így előállí-

tott termékek anyagi tulajdonságait akár egy alkatrészen belül, akár az egyszerre 

nyomtatott több kisebb, különböző alkatrész esetében. Ezt ún. átalakító ágensek segít-

ségével kívánják elérni, amelyekkel kézben tarthatják a megömlesztő és más ágensek 

hatására kialakuló fizikai és mechanikai tulajdonságokat. Ezáltal a HP cég MJF eljárá-

sával voxelről-voxelre lehet változtatni a méretpontosságot és a felület minőségét, a 

húzószilárdságot, a rugalmasságot, a keménységet, a villamos és termikus jellemzőket, 

az átlátszóságot és a színt. Így például elérhető lenne egy kemény, kis súrlódási 

együtthatójú, kopásálló felület, míg az alkatrész más részei olyan tulajdonságokkal 

fognak rendelkezni, amelyek más igénybevételeknek felelnek meg. 

A HP cég nyílt platformú fejlesztési modellt alkalmaz, bátorítva más vállalkozá-

sokat az együttműködésre és új (pl. csökkentett éghetőségű) anyagok bevezetésére. 

Alapanyag-választékukat elasztomerekkel, poliamidokkal, tömegműanyagokkal és 

nagy teljesítményű polimerekkel kívánják bővíteni. 

Az Evonik cég is részt vesz a HP nyílt platform programjában, a vállalat nemrég 

bővítette termékválasztékát olyan poliamid porokkal, amelyek felhasználhatók az MJF 

és más szinterezési eljárásokhoz. Németországi új gyártósoruk mintegy 50%-kal nö-

velte Vestosint márkanevű termékeik kapacitását. A cég, amelyik egyike a 3D nyomta-

tásra alkalmas szinterporok globális gyártóinak, PEEK szinterport is gyárt a nagy hőál-

lóságot igénylő alkalmazásokhoz.  

A HP mellett más cégek is kínálnak berendezéseket és anyagokat az SLS eljárá-

sokhoz, de megjelent a szelektív hőszinterezési (SHS) technológia is, amelynél lézer-

sugár helyett termikus nyomtatófejet alkalmaznak. Egy viszonylag új eljárás az angol 

Loughborough Egyetemen kifejlesztett nagy sebességű szinterezés (HSS), melynek 

során a szinterporra egy hőelnyelő festéket nyomtatnak, amelyet infravörös sugárzás-

sal hevítenek fel.  

Az Evonik vizsgálja a poliamid szinterporok alkalmazhatóságát a 3D nyomtatás-

hoz. Megállapították, hogy a PA613 felhasználásával, amelynek viszonylag magas az 

olvadáspontja, jó hőállóságú termékek gyárthatók. Ez a polimer emellett jó merevség-
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gel, de megfelelően nagy szakadási nyúlással is rendelkezik, vagyis az ebből készült 

termékek nagyon szilárdak, de nem ridegek. Egy PA613-ból 3D nyomtatással készült, 

integrált hőpajzzsal ellátott légcsatorna-alkatrészt sikeresen alkalmaztak több verseny 

során egy Lotus versenyautóban. 

A BASF cég Ultrasint PA6 LM X085 elnevezésű, PA6 bázisú szinterpora alterna-

tívát kínál a PA11 és PA12 porok SLS eljárásoknál történő alkalmazásaihoz. A szürke 

színű szinterpor 193 °C környékén olvad meg és jól feldolgozható a legtöbb elterjed-

ten használt lézer szinterező berendezéssel. Legfontosabb alkalmazási területe várha-

tóan az autóipar és a háztartási gépek gyártása lesz. 

A nagy sebességű szinterező berendezések gyártója az EOS cég a múlt év végén 

dobta piacra EOS P 500 elnevezésű termékét, amely nagy hatékonyságot biztosít ala-

csony egy darabra eső költséggel, működése könnyen automatizálható, és olyan poli-

mereket is képes feldolgozni, amelyek akár 300 °C-os hőmérsékletet igényelnek. Az új 

berendezés kétszer gyorsabb, mint a korábbi leggyorsabb modelljük (EOS P 396), 

ugyanis ennél két lézersugarat használnak a szinterpor összeolvasztásához, továbbá az 

új porréteg felhordása is nagyon gyorsan (600 mm/s) történik. Az EOS P 500 képes 

olyan műszaki műanyagokat feldolgozni, mint pl. a PA6, PBT, PET, PPS, vagy a 

PEKK. Az első nagyteljesítményű szinterporként az Arkema cég Kepstan PEKK 

anyagát használják, de együttműködnek az Evonik és a BASF céggel is az anyagvá-

laszték bővítése érdekében. Az EOS Európában az ALM leányvállalata révén értékesí-

ti nagy teljesítményű, 3D nyomtatáshoz alkalmas három alapanyagát. A PA11 típusaik 

közül az egyik csökkentett éghetőségű, a másik pedig szénszálerősítésű. A PA12 típu-

suk üreges üveggolyókat és szénszálat tartalmaz. 

A 3D Systems cég áprilisban mutatta be Amerikában legújabb, Figure 4 elneve-

zésű platformját, amelyről azt állítják, hogy a piacon elérhető leggyorsabb, legponto-

sabb 3D nyomtatási eljárás és amely UV fényre megszilárduló gyantát használ. Bemu-

tatták továbbá a nagyobb termékek előállítására szolgáló ProX SLS 6100 lézer szin-

terező (SLS) berendezésüket is, amely a prototípus-készítés mellett már alkalmas kis 

szériák legyártására is. A cég hatféle poliamid (PA11 és PA12) alapú szinterport kínál 

ehhez a berendezéshez.  

Bővülő anyagválaszték 

Számos alapanyag-gyártó bővíti a 3D nyomtatásra alkalmas termékeinek válasz-

tékát, vagy éppen most lép be erre a területre. Élénk érdeklődés tapasztalható a meg-

ömlesztett huzal (FFF) eljárás iránt, de számos gyártó kínál többféle eljáráshoz alkal-

mas anyagokat. 

A BASF, amely tavaly szeptemberben hozta létre a BASF 3D Printing Solutions 

leányvállalatát, piacra dobta Ultrafuse elnevezésű termékcsaládját. Az amerikai 

Essentium Materials céggel közösen globális értékesítési hálózatot építenek ki e ter-

mékekre. A termékcsalád egyik tagja az Ultrafuse Z, amely egy rendkívül szilárd ter-

mékeket eredményező, a BASF által gyártott alapanyagokon alapuló huzal, amelyet az 

Essentium továbbfejlesztett és saját anyagaival és saját 3D nyomtatóival (FlashFuse) 

együtt kínál értékesítésre. Az Ultrafuse Z anyag nagy szilárdságot biztosít a Z tengely 
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irányában is. Az év második felében várható töltött és égésgátolt huzaltípusok megje-

lenése is. 

A BASF 3D Printing Solutions az UV kikeményítésű anyagok területén is végez 

fejlesztéseket. Az legújabban piacra dobott X004M gyantájukat a lézer sztereo-

litográfiás (SLA), a digitális fény feldolgozáshoz (DLP) és az LCD nyomtatókhoz op-

timalizálták. Az így elkészített termékek nagy húzószilárdsággal és merevséggel ren-

delkeznek. 

A DSM is többirányú anyagfejlesztéseket végez. Már két évtizedes múltra te-

kinthetnek vissza az SLA technológia anyagai terén (Somos termékcsalád). Újabban 

aktívak lettek az FFF huzalok területén is, elsősorban az egészségügyi, szállítási, sport 

és szabadidős termékekre, illetve a szerszámokra és az elektronikai alkalmazásokra 

koncentrálva. A DSM többféle alapanyagból gyárt ilyen huzalokat, többek között a 

Novamid poliamidok és az Arnitel TPE anyagok felhasználásával. Az új fejlesztési 

irányok azonban jóval szélesebb kört érintenek, mint amilyen az SLS, a többsugaras 

megömlesztés (MJF) és a tintasugaras és ragasztósugaras nyomtatás.  

Az FFF anyagok terén nemrég dobták piacra az Arnitel ID 2060-HT hőre lágyuló 

poliészter elasztomert, amely az első olyan 3D nyomtatású rugalmas anyag, amely ké-

pes hosszú ideig magas hőmérsékleten működni pl. a gépkocsik levegő/üzemanyag 

kezelő rendszereiben. Szintén újdonságnak számít a Novamid ID1030-CF10 márkane-

vű PA6/PA66 kopolimerjük, amely 10% szénszálerősítést tartalmaz. A nagy teljesít-

ményű anyagok kategóriájába tartozó anyag alkalmazása nagy szilárdságú és nagyon 

merev, de mégis jó ütésállóságú termékeket eredményez, megközelítve a szénszállal 

erősített fröccsöntött termékek tulajdonságait. A szénszál adalék alkalmazása nem 

csökkenti a 3D nyomtatók sebességét, ugyanakkor lényegesen javítja a termék mecha-

nikai jellemzőit. 

A műanyag adalék anyagairól (pl. égésgátlók, színezékek, viaszok) és mesterke-

verékeiről ismert Clariant cég a múlt év decemberében beindított 3D nyomtatás üzlet-

ágában más megközelítést alkalmaz, vagyis prémium és egyedi igényeket kielégítő 

nyomtatóhuzalokat hoz forgalomba. Ehhez felhasználja a cég több évtizedes tapaszta-

latát a műanyagok tulajdonságainak számos különböző alkalmazási területen adalék-

anyagokkal történő módosításában, illetve a műanyagok feldolgozásában. Az ilyen 

Clariant huzalok a vevők igényei szerinti, különböző nagyságú tételekben érhetők el. 

Rendelkeznek mindazon eszközökkel, amelyekkel felhasználásra kész nyomtatóhuza-

lokat képesek előállítani, és a cég globális értékesítési hálózattal rendelkezik. 

A SABIC cég három új FDM nyomtatóhuzalt dobott piacra: a poliéterimid alapú 

Ultem AM1010F típust általános célú, magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, továbbá 

az Ultem AMHU1010F és a polikarbonát alapú Lexan AMHC620F típust egészségügyi 

célokra. A nagy mechanikai szilárdságú Ultem AM1010F üvegesedési hőmérséklete 

Tg = 217 °C. Felhasználásával kis szériás fröccsöntő szerszámokat, vagy szénszálas 

rétegeléshez alkalmas szerszámokat lehet készíteni, illetve gépkocsi-alkatrészek gyárt-

hatók. Éghetőségi fokozata eléri az UL-94 szerinti V-0 1,5 mm, és az 5VA szintet 3 

mm falvastagságnál. Az Ultem AMHU1010F és a Lexan AMHC620F huzaltípusok a 

cég egészségügyi célú alapanyagaiból készülnek, ami különösen alkalmassá teszi őket 
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funkcionális prototípusok gyártásához a későbbiekben fröccsöntéssel végzett sorozat-

gyártás előtt. 

A Solvay cég áprilisban jelentette be, hogy tovább erősíti jelenlétét az additív 

gyártástechnológiák terén, három speciális, nagy teljesítményű polimerből készülő 

huzalok piacra dobásával. A cég KetaSpire PEEK és Rabel PPSU polimerjein alapuló 

huzalok az első olyan termékek, amelyekkel a Solvay bővebb termékválasztékot kíván 

létrehozni speciális, komoly igénybevételeknek kitett, 3D nyomtatásra alkalmas mű-

anyag huzaljai és szinterporai számára. A PEEK bázisú huzaloknál egy erősítetlen és 

egy 10% szénszálat tartalmazó típust kínálnak. Mindkettőnél kitűnő összehegedés ta-

pasztalható az egyes kinyomtatott rétegek között, ezáltal biztosítva a nagy terméksűrű-

séget és a kiváló mechanikai szilárdságot mindhárom térirányban. A PPSU alapú huza-

lokból készülő termékek szintén kitűnő mechanikai szilárdságúak, a nagy szakadási 

nyúlás és nagyon jó ütésállóság mellett nagy átlátszóságot is biztosítanak. A Solvay 

NovaSpire márkanevű poli(éter-keton-keton) (PEKK) polimerjére alapozva olyan 

szinterporokat kínálnak, amelyeket elsősorban egészségügyi és repülőgép-alkatrész 

alkalmazásokra ajánlanak. 

A 3D nyomtatáshoz használatos műanyag huzalok gyártójaként is ismert Carbon 

cég bejelentette, hogy megkezdte az epoxi alapú EPX 82 és a poliuretán elasztomer 

alapú EPU 41 új típusok forgalmazását (egyelőre csak Észak-Amerikában) digitális 

fény szintézis (DLS) eljárása számára. Az EPX 82 egy nagy felbontó képességű és szi-

lárdságú műszaki műanyag, amelyből kitűnő tartóssággal rendelkező alkatrészeket 

lehet gyártani. HDT értéke eléri a 125 °C-ot, ezért jól alkalmazható olyan alkalmazá-

soknál, amelyek a szilárdság és szívósság mellett számos felmelegítés/lehűtés ciklus 

elviselésének képességét igényelik, mint az autóalkatrészek és ipari konnektorok, bur-

kolatok, stb. Mechanikai tulajdonságai hasonlóak, mint a kevés üvegszálas erősítést 

tartalmazó poliamid és PBT típusoké, emellett kielégíti az USCAR-2 folyadék kompa-

tibilitási előírásokat is. Az Aptiv cég (korábbi neve: Delphi) pl. villamos konnektor 

házak gyártására használja az EPV 82 típust, kihasználva a 3D nyomtatás adta na-

gyobb formaszabadságot. Az EPU 41 nagy rugalmassággal és tartóssággal bíró rács-

szerkezetek készítésére alkalmas. 

Az Arburg cég sikeresen használt Plastic Freeforming (APF) berendezéseinek 

tapasztalataira alapozva bebizonyította, hogy az nem csak prototípusok készítésére, de 

funkcionális ipari alkatrészek gyártására is alkalmas. A nyitott platformú eljárás nagy 

előnye, hogy a megfelelőnek bizonyuló közönséges, fröccsönthető hőre lágyuló mű-

anyag alapanyagokat lehet használni. Minél jobban sikerül a feldolgozási paramétere-

ket beállítani, annál jobb lesz a termék minősége. A polikarbonát (Makrolon 2805) 

alapanyagból gyártott próbatestek húzószilárdsága az X-Y irányban 100%-ban meg-

egyezett a fröccsöntöttekével, míg a Z irányban 83%-ot ért el. Az APF adatbázisa fo-

lyamatosan nő, 2017 őszén bekerült a részlegesen kristályos polipropilén, majd márci-

usban a PMMA és a SEBS, kiegészítve a korábban bekerült műanyagokat (ABS, PA 

és PC). A rendszert folyamatosan fejlesztik és az újdonságok térítésmentesen hozzá-

férhetők a korábbi felhasználók számára. 
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Az alapanyag- és gépgyártók együttműködése 

A DSM partneri kapcsolatot kötött a 3D nyomtatókat készítő Ultimaker céggel, 

hogy kielégítsék az FFF eljárás műszaki műanyag huzalok iránt jelentkező növekvő 

igényeket. Hasonló lépéseket tettek más alapanyaggyártók is, így például a DuPont 

tavaly ősszel jelentette be, hogy Hytrel TPE és Zytel poliamid típusaiból készülő hu-

zaljait az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) térségben a német RepRap cégen át 

értékesíti. A Hytrel huzalok két Shore D keménységű (40 és 60) változatban kaphatók, 

a belőlük 3D nyomtatással készülő termékek mechanikai szilárdsága minden térirány-

ban összemérhető a fröccsöntött alkatrészekével. A huzalok a RepRap összes nyomta-

tójához alkalmazhatók és a cég FFF 3D nyomtatási ismereteivel egyetemben alkalma-

sak megbízható, funkcionális alkatrészek gyártására (1. ábra).  

 

 
 

1. ábra A DSM a 3Dmouthguard céggel együttműködve testreszabott  

fogvédőket készít Arnitel TPE anyagából 3D nyomtatással (FFF).  

Várható, hogy e módszer alkalmazásával az egyes sportlétesítményekben a helyszínen 

készítik majd el a versenyzők fogvédőit 

 

A Perstorp és a nagy teljesítményű 3D nyomtató huzalokat gyártó 3D4Makers 

cég egy ElogioAM elnevezésű vegyesvállalatot hozott létre. Az ElogioAM fogja gyár-

tani a világ első ötödik generációs, Facilan márkanevű nyomtató huzalját, amelynek 

segítségével 3D nyomtatással korábban megoldhatatlan alkalmazásokat lehet megva-

lósítani. Célpiacaik az egészségügy, divatcikkek, fejlett prototípus-készítés, és az igé-

nyes ipari és háztartási eszközök. Így például Facilan C8 huzalból 3D eljárással nyom-

tatott termékek lágy, és a PLA termékeknél simább tapintásúak, húzószilárdságuk és 

ütésállóságuk nagyobb, mint az ABS-ből készülteké, miközben a Facilan komposztál-

ható alapanyagokból készül. A cég képviselője elmondta, hogy az ún. első generációs 

anyagoknál a lényeg az alakadás volt, vagyis viasszerű anyagok az FDM és UV fényre 

kikeményedő gyanták az SLA eljárásokhoz. A második generációs anyagoknál már 

fontos volt az esztétikus megjelenés, de a funkcionalitás még nem volt követelmény és 

ez általában nem is teljesült. Az olyan, harmadik generációs alapanyagok, mint az 

ABS, vagy a polipropilén stb. már részlegesen funkcionális termékeket eredményez-

tek, de még nem voltak a 3D nyomtatáshoz optimálva. Jelenleg az ipar túlnyomó ré-
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szében még ezeket használják. A negyedik generációs anyagokból 3D nyomtatással 

előállított termékek a más eljárásokkal készültekéhez hasonló tulajdonságokkal bírnak 

és komoly követelményeket támasztó alkalmazásoknál is használhatók. Használatuk-

kal beléptek a minősítés, tanúsítás, éghetőségi vizsgálatok és megfelelőség korszakába. 

Az ötödik generációs anyagok esetében nem csak arra törekszenek, hogy a korábban 

más eljárásokhoz kifejlesztett polimereket alkalmazhatóvá tegyék a 3D nyomtatáshoz, 

hanem az anyagot magát kifejezetten erre a célra fejlesztik ki. Ez a folyamat a mono-

mer kiválasztásával kezdődik és a polimerizáción és a huzalkészítésen át a késztermék 

legyártásáig tart. A hatodik generációs anyagoknál már tudatosságot lehet majd felfe-

dezni a termék kialakítása és tervezése során a 3D nyomtatási eljárás sajátosságaira 

alapozva, új módokon funkcionáló termékeket hozva létre. A Facilan PLC 100 típus 

egy tisztán polikaprolakton huzal, amelyet a kutatók mesterséges izmoknál, gyógy-

szertartalmú implantátumok, testbe épített vázszerkezetek és „okos-anyagok” kifej-

lesztésénél használnak. 

Új 3D nyomtatók 

A 3D nyomtató berendezések egyik első gyártója, a Stratasys cég egyre nagyobb 

és gyorsabb készülékeket fejleszt. H2000 Infinite Build rendszerét elsősorban a repü-

lőgépgyártás és az autóipari alkalmazások számára ajánlják, elhárítva a méretek jelen-

tette akadályt a nagyméretű, testreszabott alkatrészek és panelek, illetve a vezérsíkok 

és más, hasonló alkatrészek gyártásához szükséges méretű segédeszközök és a kis szé-

rianagyságú kompozit rétegelési szerszámok készítése elől. A cég többi, FDM eljárás-

sal működő 3D nyomtatójától eltérően a H2000 berendezés nem műanyag huzalokkal 

dolgozik, hanem egy extruder segítségével nagyon pici cseppeket készít. A többi mo-

dellel ellentétben, amelyek vízszintes síkban építik fel a rétegeket, a H2000 függőleges 

síkokban dolgozik egy olyan tárgyasztalon, amely oldalirányba mozog és nem fel/le. 

Ez lehetővé teszi, hogy egy irányban szinte korlátlan méretű, akár többféle anyagból 

készülő egyedi/kis szériás termékeket lehessen előállítani akár alkatrészek, akár gyár-

tóeszközök formájában. 

A Stratasy cég Hydra Robotic Composite 3D Demonstrator berendezése még egy 

lépéssel tovább megy azáltal, hogy mind a tárgyasztal mozgatását, mind pedig az 

extrudert robotkarokra telepíti, és ezáltal 6-tengelyes mozgatási szabadságot biztosít. 

Ez sokat segít az FDM és FFF eljárások sajátosságaként jelentkező anizotrópiás prob-

lémák elhárításánál, ahol a termékek X-Y irányú rétegeinek mechanikai jellemzői job-

bak, mint a Z irányban mérhetőek. Az első ilyen berendezések nagy méretben készül-

tek, de várható kisebb, akár asztali méretű készülékek kifejlesztése is.  

A Stratasy harmadik fejlesztése olyan mértékben eltér a korábbi irányzatoktól, 

hogy azt egy új leányvállalatra, az áprilisban megalakult Evolve Additive Solutions 

cégre bízták. A szelektív elektro-fotográfiás eljárás (STEP) kifejlesztése 10 évet vett 

igénybe. A cél az, hogy az additív gyártástechnológia alkalmas legyen nagy darabszá-

mú gyártásra a „hagyományos” 3D nyomtatási eljárásoknál sokkal nagyobb sebesség-

gel. A STEP eljárás bizonyos esetekben a normál műanyag-feldolgozási technológiák, 
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vagyis pl. a fröccsöntés versenytársa is lehet. A nagymértékben bővíthető és méretet 

növelhető eljárás a cég elektro-fotográfiás leképezési tapasztalataira épül. A STEP na-

gyon hasznos lehet az olyan nagyságú szériáknál, ahol a normál 3D eljárás túl lassú, a 

fröccsöntés pedig a szerszámköltségek miatt túl drága lenne. 

Az eljárás egy kifinomult kötési eljárást alkalmaz, hogy mind amorf, mind pedig 

részlegesen kristályos hőre lágyuló polimerekből teljesen tömör és izotróp termékeket 

gyártson a fröccsöntéssel azonos színvonalon. Sebessége mintegy ötvenszerese az is-

mert 3D nyomtatási eljárásokénak. Az egy termékre eső költségek és a darabok felüle-

ti minősége hasonló, mint a hagyományos eljárásokkal előállítottaké. Egy rétegen be-

lül többféle anyagot és színt lehet alkalmazni. A prototípust gépkocsi- és repülőgép- 

alkatrészeket gyártó cégek próbálták ki. E tapasztalatokra alapozva a cég a következő 

12 hónap során további vállatoknak ad át berendezéseket kipróbálásra.  

 
Összeállította: Dr. Füzes László 

 

Mapleston P.: 3D printing breakthroughs show production promise = 

www.injectionworld.com June, 2018. p.15–29. 

Global 3D printing powder marketpoised to rise 20.3 percent by 2025 = Plastics Engineering, 

74. k. 2. sz. 2018. p. 50–51. 

Röviden … 

Az osztrák polisztirol habgyártó Austrotherm bővíti jelenlétét Magyarországon 

 

Az Austrotherm (Waldegg, Ausztria) szekszárdi gyárában 2000 m
2 

alapterületű 

raktárat épít. Ezzel a beruházással válaszol a falazatok, padlók és tetők hőszigetelésére 

alkalmas habosított polisztirol termékei (EPS) iránt megnövekedett igényekre. 

Az Austrothermnek Magyarországon még két gyára van, Győrben és Gyöngyö-

sön. Ausztriában, Németországban, Bulgáriában, Bosznia Hercegovinában, Horvátor-

szágban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Törökország-

ban ugyancsak gyárt EPS és extrudált XPS habtermékeket. 

 
O. S. 
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Tisztatér technológia kiépítése Szerbiában 

 

Az autóalkatrész-beszállító Novares (Párizs, Franciaország) az észak-szerbiai 

Zrenjaninban működő gyárában 5 millió EUR értékű beruházással tisztatér technológi-

át épített ki. A technológia két gyártósorán nemcsak robotokkal ellátott fröccsgépek, 

hanem infravörös hegesztő, szerelő és vizsgáló berendezések is találhatók. Fő terméke-

ik: motortéri alkatrészek, hűtővízrendszerek, műanyag karosszériaelemek. 

A gyár a FiatChrysler, PSA, Jaguar Land Rover, Suzuki, és Dacia beszállítója. 
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