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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
A 3D nyomtatás fejleményei 

 
Az additív gyártástechnológia különböző technológiái egyre inkább benyomulnak a 

termelésbe és fokozatosan egyre nagyobb szériák gyártására is gazdaságosan alkalmaz-

hatók. Ezt jelentős részben az olyan szoftvercsomagok használata teszi lehetővé, ame-

lyek a generatív tervezés, a mesterséges intelligencia, a „végtelen” számítási kapacitás és 

más módszerek segítségével új megközelítési módot kínálnak a termékfejlesztéshez, és 

teljes mértékben kihasználják a 3D nyomtatás lehetőségeit. Az additív gyártástechnoló-

gia sikeresen alkalmazható a sejtműködést in vitro vizsgáló bioreaktoroknál, mivel a 

szokásos kétdimenziós elrendezések helyett olcsón képes háromdimenziós, az élő szerve-

zetekben zajló folyamatokhoz sokkal közelebb álló kialakításokat létrehozni. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; additív gyártástechnológia;  

generatív tervezés; hibrid rendszerek; gyógyászati alkalmazások. 

 

 

A gyors prototípuskészítés sokáig az additív gyártástechnológia szinonimájaként 

volt használatos. E digitalizált eljárás, amelyet gyakran 3D nyomtatásnak is neveznek, 

forradalmasította a prototípus- és modellkészítést, ezáltal felgyorsította és költséghaté-

konyabbá tette a termékfejlesztést, mivel bonyolult geometriájú termékeket lehetett 

vele előállítani anélkül, hogy drága és időigényes öntőformákra, gyártószerszámokra 

lett volna szükség.  

A 3D nyomtatás nagy formaszabadsága révén egyre jobban benyomul a terme-

lésbe, különösen a kis szériás, nagy komplexitású és drága termékek (pl. a repülőgép-

gyártás) területén. Noha a 3D nyomtatási eljárások ciklusideje jóval hosszabb, mint a 

hagyományos eljárásoké (pl. fröccsöntés, extrúzió, hőformázás) az új fejlesztéseknek 

köszönhetően ez egyre csökken és a nagy formaszabadság révén, különösen az új ter-

vezési módszerek alkalmazásával gyakran több funkciót lehet egyesíteni és jelentős 

anyagmegtakarításokat elérni. 

Az additív gyártástechnológia rohamosan terjed, és ma már a termékfejlesztés 

megkerülhetetlen eszközévé vált. Az amerikai Knowledge Sourcing Intelligence felmé-

rése szerint 2017-ben az USA-ban a műanyag, fém, vagy kerámia feldolgozására al-

kalmas 3D nyomtatók értékesítése 5,9 milliárd USD volt, és a következő években 30,2 

%/év növekedés várható. Így 2022-ban e piac nagysága várhatóan eléri majd 22,2 

milliárd USD értéket.  

 



MŰANYAGIPARI SZEMLE 2019. 3. sz. 

48 

Új tervezési, gyártási módszerek lehetőségei  

A 3D nyomtatás az ún. digitális üzem sarokköve, amelyben az automatizálás, a 

mesterséges intelligencia és az erőteljes, felhő alapú számítási rendszerek uralják a 

termékek kifejlesztését és előállítását. Az ilyen gyárakban az új termékeknél az ötlettől 

a piacra kerülés ideje jelentősen lerövidül, és tekintetbe lehet venni a végfelhasználók 

egyedi igényeit, felhasználva az igények szerinti gyártószolgáltatásokat. A termékfej-

lesztés és -gyártás beruházási költsége kisebb lesz, mint a hagyományos üzemekben, 

és miután a nagyfokú automatizálás révén sokkal kevesebb gyengén képzett munka-

erőre lesz szükség, a gyártás visszakerülhet a fejletlen országokból a fejlettekbe, az 

ottani cégeknek nem lesz szükségük a külföldi olcsó munkaerőre. 

Az additív gyártástechnológia növekedésének egyik hajtóerejét a termékfejlesz-

tés és -gyártás kifejlődőben lévő digitális környezetében a komplex és erőteljes szoft-

vercsomagok jelentik, amelyek maximalizálják a prototípusok és egyre növekvő mér-

tékben a termékek gyártásánál e technológia előnyeit. 

E programcsomagok fejlesztői olyan terméktervező képességeket adaptálnak, ame-

lyek széleskörűen alkalmaznak különféle algoritmusokat, mesterséges intelligenciát és 

végső soron mély neurális hálózatokat, hogy optimálják a termékek formáját, csökkent-

sék a felhasználandó anyagok mennységét és súlyát, és az alkalmazás szükségletei sze-

rint precízen elosszák a mechanikai tulajdonságokat. Számos esetben e programok 

maximalizálják a 3D nyomtatás azon képességét, hogy komplex formákat képes előállí-

tani, ami unortodox, de a végsőkig funkcionális termékkialakítást eredményez.  

A Catia cég képviselője szerint miután az additív gyártástechnológia képes őrül-

ten bonyolult, szerves alakzatokat létrehozni, találékonyabbá és agilisabbakká teszi a 

tervezőket a termékfejlesztésben. Ahelyett, hogy a geometria lenne a termék funkció-

jának hajtóereje, a funkció diktálja a termékgeometria kialakítását. 

Ismeretes, hogy a termék alakjának bonyolultsága nem lassítja a 3D nyomtatás-

nál a termékek kifejlesztését és előállítását. Vagyis egy 3D nyomtató nem igényel több 

időt, energiát vagy anyagot, hogy komplex alakú terméket készítsen, mintha egyszerű 

formájút gyártana. Valójában gyorsabb lehet egy bonyolult felépítésű rácsos szerkezet 

elkészítése, mint egy hasonló méretű tömör kockáé.  

Az új additív gyártástechnológiákhoz alkalmas szoftverek a sorozatgyártás gaz-

daságosságát javítják. Jelenleg a termékfejlesztés lezárultával a gyártási költségek nö-

vekednek a 3D nyomtatás használatakor, mivel a hagyományos műanyag-feldolgozási 

és más gyártási eljárásokkal összehasonlítva, ez még nem jelent gazdaságos megol-

dást, ha több mint néhány száz, vagy esetleg néhány ezer darabnál többet kell előállí-

tani. A ciklusidők még nagyobbak a termékek rétegenkénti felépítésének időigénye 

miatt, mint pl. a fröccsöntésnél, ezért a néhány ezres, vagy esetleg néhány tízezres so-

rozatoknál több 3D nyomtatót kell párhuzamosan működtetni, hogy elfogadható időke-

reten belül elkészüljenek a termékek.  

Egészen az utóbbi időkig az ipari minőségű 3D nyomtatók drágák voltak, áruk a 

több százezer USD tartományba esett, sőt még a milliós értéket is elérhette. Azonban 

jelenleg a gyártók már olyan asztali modelleket kínálnak ipari felhasználásra, amelyek 
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ára tízezer USD, sőt néha még ennél is kisebb. Pl. a Formlabs cég szelektív lézer szin-

terezéssel működő Fuse 1 típusa legegyszerűbb felszereltségű változata 9999 USD.  

A legtöbb iparágban azonban elfogadják azokat a hátrányokat, amelyeket a 3D 

nyomtatók magas ára és alacsony kihozatali sebessége jelent, mivel az eljárás nagy 

formaszabadsága és a segítségével elérhető anyag- és súlycsökkentés előnyei, különö-

sen a kis szériás, speciális alkatrészek esetén ezt kompenzálja a termékfejlesztés és 

gyártás vonalán. Jellemző példa erre a légi járművek és űreszközök, illetve a gyó-

gyászati alkalmazások területe, ahol nincs szükség nagy sorozatok gyártására. 

Az additív gyártástechnológia gyártási potenciálja – és így értéke a digitális üze-

mek számára – növekszik, ahogyan a fejlesztők további képességekkel bővítik a termék-

tervező szoftvereket. Ezek legfontosabbika a számítási kapacitások drasztikus bővítése, 

amely, egyéb előnyök mellett, lehetővé teszi az újdonságnak számító generatív termék-

tervezést, amely különböző algoritmusok mellett mesterséges intelligenciát is alkalmaz 

ahhoz, hogy rövid idő alatt több száz, vagy akár több ezer tervet is elkészít, hogy a mér-

nökök és formatervezők azokból választhassák ki az optimális megoldást. Itt a rendszer-

be nem egy tervezési elképzelést táplálnak be, hanem az adott alkatrésszel szembeni 

összes elvárást, és a számítógépre bízzák az ennek megfelelő megoldások kidolgozását. 

A számítógép, mint termékfejlesztő 

A hagyományos tervezést segítő szoftver az explicit termékkialakításon alapszik, 

ahol a tervező betáplálja a kialakítandó alkatrész specifikációit egy adott alkalmazás-

hoz, majd elemző szoftvereszközök használata segítségével jut el a végső kialakítás-

hoz, amely a leggyakrabban nagyon hasonló az eredeti elképzeléséhez. 

A generatív terméktervezés viszont kiindulási adatként egy olyan, a termékre vo-

natkozó követelménylistával dolgozik, amelyet a tervező betáplált, és ebből számítja 

ki, hogy milyen kialakítású legyen az adott alkatrész, milyen anyagból készüljön stb. 

Az így kialakított termékterv hasonlíthat ahhoz, amelyet egy gyakorlott mérnök 

és/vagy formatervező hozna létre, de megjelenése gyakran radikálisan eltér attól. mivel 

a szoftver számításai optimalizálják a termék alakját, méreteit és azon belül az anyag 

eloszlását az alkalmazás követelményei szerint (1. ábra). 

Az ilyen generatív tervezőrendszerek egyik vezető gyártója, az Autodesk cég 

képviselője szerint egyik felhasználójuk egyetlen nap alatt 300 kiértékelésre alkalmas 

tervet volt képes elkészíteni. Hagyományos tervezési eljárással a cég mérnökei három 

hónap alatt mindössze 10 értékelhető tervváltozatot lettek volna képesek előállítani. 

Egy 2016-os felmérés (UX Magazine) szerint a hagyományos termékfejlesztési 

változatok 90%-a nem lesz gazdaságossági szempontokból sikeres, érdemesnek látszik 

minél több változatot megvizsgálni. 

A terület egy szakértője szerint, ha egy termékfejlesztés esetében 20 tervezési 

változatot vizsgálnak meg, az 5%-ról 64%-ra növeli a nyereségesség esélyét, míg 50 

változat esetében ez az érték 92%-ra emelkedik, vagyis szinte biztosra vehető a pénz-

ügyi siker. 
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Az Autodesk, amely egyike a jelenleg még kisszámú olyan vállalatnak, amely ér-

tékesítésre szánt generatív tervezési szoftvert állít elő, októberben felkínálta felhő ala-

pú rendszerét azoknak a felhasználóknak, akik a cég Fusion 360 márkanevű szoftveré-

nek előfizetői. A generatív tervezés egyik befolyásoló tényezője az ún. „végtelen szá-

mítási kapacitás” koncepciója, vagyis az, hogy a számítógépek megnövekedett számí-

tási teljesítménye miatt ma már nem úgy tekintünk a számításokra, mint drága, vagy 

nehezen hozzáférhető erőforrásra.  

 

 
 

1. ábra A Siemens generatív tervezési programjával kialakított, 3D nyomtatású 

erőművi égőfej prototípus. A szerves struktúrákra emlékeztető lemezelrendezés a jobb 

hődisszipációt segíti 

 

 

A generatív tervezőszoftverek egy másik kifejlesztője és forgalmazója a Catia 

cég felmérései azt mutatják, hogy a terméktervezésnél ezzel a módszerrel mintegy 

70%-os súlymegtakarítást lehet elérni, szemben a hagyományos eljárásokkal felmutat-

ható 30%-kal. Az additív gyártástechnológia és a generatív tervezés nagyon jól kiegé-

szítik egymást, egy átlagos tervező valószínűleg soha nem gondolna olyan geometriai 

kialakításokra, amelyeket a számítógép képes előállni.  

Természetesen a módszer használatához betanulási időszakra van szükség, to-

vábbá a tervezők hozzáállásának változására. A generatív tervezés paradigmaváltozást 

jelent és a hagyományos modellező szoftvereket már 30 éve használjuk, ahol a tervező 

betáplálja saját elképzelését az alkatrész kialakításáról, és a rendszer csak finomítja 

azt. A generatív tervezésnél pedig a tervezőnek csak dokumentálnia kell a problémát és 

a számítógépre bízni a megoldást. Ezért az ilyen eljárás használata kezdetben frusztrá-

cióhoz vezethet. Ugyanis a számítógép csakis azokat az információkat használja, ame-

lyeket betápláltak, ezért ha valamilyen alkalmazási körülmény/feltétel kimarad, meg-

lepő eredményeket kaphatunk. Azonban a követelménylista bármikor kiegészíthető, 
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illetve a mesterséges intelligencia révén a rendszer, öntanuló képességének köszönhe-

tően, idővel már maga is képes lesz korrigálni a hiányosságokat. 

Fontos, hogy a generatív tervezés sokkal gyorsabban vezethet eredményre, mint 

a szokásos módszerek. Ez pedig jelentősen felgyorsítja az új termékek piacra jutását. A 

fejlesztők ugyanis állandó nyomásnak vannak kitéve, hogy a minél gyorsabban érjenek 

el eredményt, így legtöbbször nincs idő az elképzeléseik finomhangolására. A genera-

tív tervezés használata viszont lehetőséget teremt sokféle megoldási változat gyors 

áttekintésére és így megalapozott döntésekkel lehet a legjobbat kiválasztani. 

A szoftverfejlesztők hisznek abban, hogy a jövőben már nem csak egy-egy alkat-

részt, hanem egymáshoz illeszkedő alkatrészek együtteseit, vagyis komplett, összetett, 

könnyű termékeket lehet a generatív tervezés módszerével gyorsan, gazdaságosan és 

esztétikusan kifejleszteni (2. ábra).  

 

 
 

2. ábra A generatív tervező eljárással kialakított 50 termékváltozat közül négy (balra), 

a végleges, 26. változatot képviselő PA6 alkatrész képe (jobbra) 

 

Az anyaghasználat optimálása 

A generatív tervezés hatékony alternatívájaként a legtöbb új, vagy továbbfejlesz-

tett tervezőszoftver a topológia optimálását kínálja, ami, ha együtt használjuk a CAD 

és a végeselem elemzés alkalmazásával, számos szoftvercsomag fő erőssége lehet (3. 

ábra).  

Ez a technika matematikai módszerekkel optimálja az anyag eloszlását az alkat-

részben annak érdekében, hogy elérjük a specifikált terhelési és határfelületi feltétele-
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ket. Ezáltal a topológiai optimálással olyan alakú és olyan felületekkel határolt alkat-

részt készíthetünk, amely egy adott alkalmazáshoz természetesebb hatású és komp-

lexebb, mint a hagyományos tervezési módszerekkel kapottak.  

 

 
 

3. ábra A generatív tervezéssel és topológiai optimálással kialakított gépkocsi  

ajtózsanér optimalizált anyagelosztással csökkenti a felhasznált anyagmennyiséget 

 

 

A topológiai optimálás már évtizedek óta használatban van, de csak az additív 

gyártástechnológia képes teljes mértékben realizálni képességeinek teljes potenciálját. 

Ez annak a következménye, hogy a hagyományos gyártási technológiák nem képesek 

túl komplex alakzatokat megvalósítani, a 3D nyomtatással viszont ennek nincs sem 

műszaki, sem gazdaságossági akadálya (4. ábra).  

Az anyag – műanyagok, fémek és kerámiák – hatékony elosztása a 3D technológia 

és a topológiai optimálás használatával szignifikáns súlycsökkentést eredményez az al-

katrészeknél. Egy, a 3D nyomtatással és topológiai optimálással készített termékekre 

vonatkozó esettanulmány (Gebisa: A Case Study on Topology Optimized Design for 

Additive Manufacturing, 2017 Digital Factory konferencia) szerint egy ipari konzolnál 

40% súlycsökkentést (42 g a korábbi 70 g helyett) értek el, míg egy bonyolult, rácsos 

acélszerkezet teherelosztó csomópontjának esetében 75%-ot (a korábbi 20 kg helyett 5 

kg). Egy másik példánál egy repülőgép sugárhajtóművénél használt, titánötvözetből 

gyártott tartónál 2,067 kg-ról 0,72 kg-ra sikerült lecsökkenteni a termék súlyát. 

A topológiai optimálást szoftverben használó fejlesztők egyike a PTC. A cég 

képviselője szerint Creo márkanevű szoftverjük 3, 4 és 5 verzióját 3D nyomtató ké-

pességekkel javították fel topológiai optimálás mellett. A PTC generatív tervezési 

szoftverekkel is foglalkozni kíván, amit későbbi programcsomagjaikban fognak beépí-
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teni. Most, a hamarosan piacra dobandó Creo 6 verzió, amelyet 2019 márciusá-

ban/áprilisában hoznak forgalomba, további 3D képességeket kínál.  

 

 
 

4. ábra Az itt látható, 3D nyomtatással készült alkatrészek változatossága is mutatja az 

additív gyártástechnológiák alkalmazhatóságának széles körét 

 

 

A Siemens cég NX Additive Manufacturing szoftvercsomagja a topológiai opti-

málást a CAD, CAM programokkal és CAE elemzési és szimulációs eszközökkel 

kombinálja. E csomag egyik fő erőssége, hogy valamennyi módszer egyetlen rendszer, 

egymással kommunikációban álló részét képezi, vagyis nincs szükség az alkalmazások 

közötti átállásra. A topológia optimálás CAE alapú, az alkatrészek képe véges elemek-

kel körülhatárolt módon, vagy precíziós geometriai modellek formájában is megjele-

níthető. A rendszer használata gyorsan elsajátítható, a mérnökök és formatervezők 

szükség szerint képesek manipulálni az adatokat, hogy további tulajdonságokat vezes-

senek be, mint pl. a furatok, vagy csavarmenetek. 

A Siemens HEEDS márkanevű szoftvere egy több alkatrész optimálására szolgá-

ló eszköz, amely lehetővé teszi az alkatrész-kialakításoknak az azokkal szembeni kö-

vetelmények, és nem a fizikai tulajdonságok szerinti elemzését, vagyis amely megkö-

zelítés a generatív tervezés filozófiáját követi. A tervező az alkatrészekkel szemben 

támasztott követelmények listáját táplálja be a számítóképbe, majd a HEEDS elemzi az 

adatokat és szimulációkat hajt végre, hogy megállapítsa, hogy a különböző kialakítá-

sok és anyagok hogyan teljesítenek az alkatrészben. Ezáltal képessé teszi a tervezőt a 

különböző megoldások összehasonlítására, megállapítva, melyik felel meg az összes 

követelménynek, és melyik gyártása a legköltséghatékonyabb, robosztus gyártási és 

alkalmazási toleranciákat kínálva. Mindez javítja a termék teljesítményét, felgyorsítja 

a fejlesztési folyamatot és csökkenti a gyártás beruházás igényét. 
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Gyártási lehetőségek  

Az eddig felsorolt képességek mind arra a fő célra irányulnak, hogy az additív 

gyártástechnológiát nagyipari szinten is sikeresen alkalmazzák. Ennek előfeltétele, 

hogy a formatervezők és mérnökök a 3D nyomtatás lehetőségeit tartsák szem előtt, 

amikor elkezdik a terméktervezési folyamatot. Vagyis a prototípuskészítéstől el kelle-

ne jutni a gyártásig és esetenként a sorozatgyártásig is. Fontos, hogy e folyamatot a 

különböző szoftvermegoldások is támogassák. Így például szükség van olyan prog-

ramcsomagokra, amelyek figyelembe veszik az előállított termék nyomtathatóságát, 

stabilitását a gyártási környezetben vagy (szinterporból történő előállításnál) a fel nem 

dolgozott por eltávolíthatóságát stb., amely tényezők befolyásolják a termék minőségét 

és a gyártás sebességét. 

Érdekes kérdés, hogy az additív gyártástechnológia tekintetbevétele hogyan befo-

lyásolja a tervezési folyamatokat. Várható, hogy új 3D nyomtatási eljárások lépnek 

piacra, mint pl. a többféle anyagot felhasználó eljárások, amelyek előfutáraként már 

kaphatók a többféle színű polimer porokat használó berendezések. Várható, hogy po-

limer/fém és polimer/kerámia hibridek is megjelennek, amelyekkel finomra hangolha-

tók lesznek a termékek tulajdonságai. 

Noha a 3D nyomtatás lassú a hagyományos műanyag-feldolgozási eljárásokhoz 

(pl. fröccsöntés, hőformázás) képest, mégis néhány nagy sorozatokat gyártó iparág 

elkezdett kísérletezni a 3D nyomtatás alkalmazásával olyan területeken, ahol 10 000, 

vagy akár 500 000 darabos sorozatokat kell nyereségesen és viszonylag gyorsan le-

gyártani. Noha ezek kiléte még ipari titoknak számít, feltehető, hogy bizonyos autóipa-

ri alkatrészek is közöttük vannak. Várható, hogy a 3D nyomtatási eljárások sebessége 

és a termékek minősége rohamosan javulni fog. 

Jelenleg az additív gyártástechnológiát olyan termékek gyártására használják, 

amelyek értékesek, kis darabszámban van rájuk szükség és testreszabottak. Az eljárás 

gazdaságossága azonban javulóban van és az egy termékre eső költségek arányszáma 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Így például a jövőben alkalmazható lehet az 

ortopéd- és sportcipők testreszabott belső talpbetéteinek gyártásához. Szakmai infor-

mációk szerint legalább két sportcipő gyártó, az Adidas és a New Balance foglalkozik 

a megrendelésre történő, testreszabott belső talpbetétek poliuretán alapú nyomtatásá-

nak gondolatával. A 3D nyomtatást sikeresen használják a fülbe helyezhető hallásjaví-

tó eszközök gyártásánál is, ahol a paciens füljáratának 3D letapogatását követően ki-

nyomtatják azt az egyedi öntőformát, amelybe a biokompatibilis szilikon öntvényt elő-

állítják.  

3D nyomtatás a reálisabb élettani modellek érdekében 

Jelenleg a gyógyászati laboratóriumi sejttenyészet vizsgáló cellák általában sík 

formátumúak és egyrétegű, a tápanyagok konvekciós áramlása nélküli megoldásokat 

alkalmaznak. Ez viszont csak kevéssé tükrözi a test szöveteinek háromdimenziós vér-

ellátás mellett végbemenő folyamatait. Ez hatással van az eredményekre és a tenyész-
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tett sejtek, szövetek tápanyagellátására, úgyhogy a rendszeresített in vitro modellek 

csak korlátozottan tükrözik a reális biológiai viszonyokat. Csak kivételes esetekben 

kísérlik meg a valóságos körülményeket megközelíteni, amikor komplex kísérleti el-

rendezésű bioreaktorokat építenek fel szivattyúkkal, csővezetékekkel, temperáló és 

gázkezelő egységekkel összeépítve. Az ilyen, hagyományos technológiákkal (pl. for-

gácsolás, fröccsöntés) elkészített bioreaktorok a korlátozott konstrukciós formaszabad-

ság következtében számos alkatrész összeszerelésével készülnek. Ez elég költséges és 

a sorozat és párhuzamos vizsgálatokhoz aligha oldható meg elfogadható gazdaságos-

sággal.  

Az additív gyártástechnológia viszont, az általa nyújtott nagyfokú formaszabad-

ság következtében, a funkciók kis térfogatban is megvalósítható háromdimenziós in-

tegrálása révén, gazdaságos megoldást kínál a teljesen új perspektívák irányába. Még a 

rutinszerű alkalmazású rendszerek esetében is lehetővé válik a természetes körülmé-

nyek szimulálása, miáltal a vizsgálatok a valósághoz jóval közelállóbb eredményekhez 

vezetnek. Ellentétben a széleskörűen elterjedt Lab-on-a-chip (laboratórium egy integ-

rált áramkörön) feltétekkel, a 3D nyomtatással készített rendszerek a harmadik di-

menzió bevonásával lehetővé teszik a további funkciók integrálását. Ennek különösen 

a bioreaktorokkal végzett in vitro vizsgálatoknál van nagy jelentősége, ahol pl. gyógy-

szer hatóanyagok hatásosságát, anyagok biokompatibilitását vagy éppen kozmetiku-

mok bőrmodelleken mért penetrációját elemzik.  

Azonban a 3D nyomtatással készülő bioreaktorok csak akkor szolgáltathatnak re-

ális eredményeket, ha a felépítésükhöz felhasznált anyagoknál figyelembe veszik az 

élő sejtek nagyfokú érzékenységét. Ez azt jelenti, hogy először is, megszilárdulásukkor 

nem bocsáthatnak ki citotoxikus, a sejteket károsító vegyületeket (pl. szabad monome-

reket, lágyítókat, UV stabilizátorokat, fotóiníciátorokat). Az ilyen vegyületek különö-

sen akkor szabadulhatnak fel, ha a kész (3D eljárással nyomtatott) termékből azok, 

vízfelvétel esetében, vizes átöblítés hatására kimosódnak. A legjobb esetben az ilyen 

kimosódó anyagok kompatibilisek a sejtekkel és hordozóként szolgálhatnak, amelyen 

a sejtek növekedhetnek és szaporodhatnak. 

A müncheni Műszaki Egyetem (TUM) gyógyászattechnikai tanszékének munka-

társai különös figyelmet fordítanak a 3D eljárással nyomtatható, biokompatibilis anya-

gokra, amelyeket a sejtekre alapozott vizsgálatoknál használhatnak. Az általuk hasz-

nált DLP (Digitális Fény Feldolgozás) eljárásnál egy akrilát alapú fotópolimert alkal-

maznak. Módszerüket sikerült úgy kialakítani, hogy segítségével biokompatibilis ter-

mékek készíthetők. Ennek eredményeként csak nagyon csekély mértékben bocsát ki a 

kinyomtatott termék a sejtekre nézve káros vegyületeket. A még előforduló szabad 

monomer molekulákat úgy térhálósítják, hogy a kinyomtatott termékeket egy UV be-

sugárzó kamrában utókezelik. A fotópolimernek pedig megváltoztatják a lánchosszát, 

miáltal csökken a vízfelvételi hajlam, és ennek következtében a vizes környezetben 

kioldható vegyületek mennyisége is. 

A würzburgi orvosi egyetemmel együttműködve létrehoztak egy olyan 

bioreaktort, amelyben hosszú tenyésztési folyamat eredményeként élő szaruhártya im-

plantátumokat állítanak elő.  
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A reaktorok hőmérsékletét a beépített érzékelők segítségével 37 °C-ra szabályoz-

zák. A továbbiakban egy többrétegű tenyésztési technikával olyan membránokat hoz-

nak létre, amelyek pórusmérete 20 µm alatt marad. Ezt arra lehet használni, hogy a 

bioreaktorokon belül olyan kamrákat alakítsanak ki, amely a sejtek számára áthatolha-

tatlan, de az oldható anyagok, (pl. tápanyagok, növekedést befolyásoló anyagok) szá-

mára átjárható. Így a jövőben egy reaktoron belül többféle sejttenyészetet is lehet in 

vitro vizsgálni, és a szöveteken belüli viszonyaikat is jobban lehet modellezni, ami 

korábban csak nagyon költséges berendezésekkel volt lehetséges. 

A modern 3D nyomtatókkal, és különösen a DLP eljárással, nagy felbontóképes-

ségének következtében a sejtek számára releváns felületi struktúrákat lehet létrehozni. 

Így például az TUM kutatói barázdált felületű bioreaktorokat készítettek, amelynek 

segítségével a sejteket a szövetekben tapasztalható természetes irányba orientálhatják. 

Egyúttal, eltérően az elterjedten alkalmazott síkbeli elrendezésű egységekkel szemben, 

lehetségessé válik olyan, mikropórusos 3D struktúrákat felépíteni, amelyekben a sejtek 

integrálódnak és a természeteshez hasonló háromdimenziós kapcsolatokat hoznak lét-

re. Tehát a biokompatibilis és elasztikus műanyag hordozók előállításával 

biomimetrikus olyan hordozókat kapunk, amelyeken a sejtek természetes, rugalmas 

körülmények között helyezkedhetnek el. Így a természeteshez közelálló körülmények 

között lehet például izomsejtek összehúzódási reakcióit in vitro környezetben megfi-

gyelni. 
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