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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
3D nyomtatás hatása a műanyagiparra 

 
Az additív gyártástechnológia, amelyet népszerű nevén 3D nyomtatásként szoktunk em-

legetni, egyre nagyobb mértékben alakítja át nem csak a prototípusgyártást, de a kisebb 

szériák esetén már a gyártást is. Legnagyobb hatása azonban a terméktervező mérnö-

kök hozzáállásában, gondolkodásában lesz tapasztalható. A 3D nyomtatás egyik fontos 

eljárásánál, az LSL módszernél használt műanyag szinterporok tulajdonságai jelentősen 

befolyásolják az így előállított termékek tulajdonságait, ezért vizsgálatuk módszerei fon-

tosak a beszerzési döntéseinkhez. 
 

Tárgyszavak: prototípusgyártás;műanyagok vizsgálata; műanyagok feldolgozá-

sa; 3D nyomtatás;SLS; FDM; SLA; PA12; PP; PLA;epoxi. 
 

 

A 3D nyomtatás ma már vezető szerepet játszik a termékek prototípusainak elő-

állításában, mivel gyors és nem igényel gyártószerszámokat vagy a termék „kifaragá-

sához” szükséges félkész termékeket, ami óriási előnyöket kínál a mérnökök, termék-

tervezők, termékmenedzserek és marketing szakemberek számára, nagymértékben fel-

gyorsítva az új termékek piacra jutását. A 3D módszerek gyártási sebességének fel-

gyorsulása azonban az utóbbi években már egyre nagyobb mértékben tette lehetővé az 

egyedi termékek és a kisebb sorozatok 3D nyomtatással történő legyártását is.  

Az amerikai Infoholic Research LLP felmérése szerint 2022-ig a műanyagipar 

területén a 3D nyomtatási piac évi 26,5%-kal fog növekedni. 

A 3D polimer alapanyagokat általában a következő csoportokba szokták besorol-

ni: 

– tömegműanyagok, 

– műszaki műanyagok, 

– biopolimerek, 

– elasztomerek. 

A legfontosabb alkalmazási területek: 

– légiközlekedés/űripar, 

– katonai alkalmazások, 

– gépkocsigyártás, 

– egészségügyi eszközök. 

A 3D nyomtatás ma már az átlagember számára is elérhető, akár hobbi szinten, 

otthon is készíthetünk 3D nyomtatásra alkalmas termékterveket, és ki is nyomtathatjuk 

azokat. Így, ha úgy gondoljuk, hogy ötletünk versenyképes, az adatfájlok és a kinyom-
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tatott darabok birtokában felkereshetjük az ipari szereplőket elképzeléseink megvalósí-

tása céljából. 

A 3D nyomtatás egy másik alkalmazási területe az ún. megfordított tervezés, 

amikor egy már meglévő tárgy alakját 3D-ben beszkennelik, majd ezen adatok fel-

használásával állítják elő rekord gyorsasággal az új terméket. 

Gyors prototípus-készítés 

Évtizedekkel ezelőtt, ez volt az additív gyártás technológia első alkalmazása. 

Ugyanis ha 3D nyomtatással készítenek prototípusokat, annak számos előnye van a 

hagyományos eljárásokhoz képest. Lehetővé teszi a toleranciák revízióját a formák és 

illeszkedések tekintetében, mielőtt a sorozatgyártást megkezdenék, és lehetővé teszi a 

műszaki rajzokat helyesen értelmezni nem tudó szereplők (pl. egyes marketingesek, 

felsővezetők) számára a termék megjelenésének ellenőrzését.  

Az elmúlt 20-25 évben a 3D nyomtatás alkalmazásával meg lehetett takarítani a 

fröccsöntő szerszámok magas beruházási költségeit a prototípus-készítésnél és később 

már a kis sorozatú gyártásnál is. Ma már azonban, és különösen a jövőben, ahogyan a 

3D alapanyagok fejlődnek, a költségek és az elkészítés időigénye csökken, egyre nő a 

3D nyomtatás szerepe a termelésben és várható, hogy a fröccsöntést majd csak a tény-

leg nagy sorozatoknál fogják alkalmazni. 

Fontos azonban észrevenni, hogy a gyártószerszám költségeinek elhagyásánál is 

nagyobb jelentősége van a 3D eljárásokkal biztosítható óriási mértékű formaszabad-

ságnak. A jelenleg dolgozó terméktervező mérnökök többségének gondolkodását 

gúzsba kötik a hagyományos műanyag-feldolgozási eljárásokkal megvalósítható for-

mák. A 3D technológiában jártas új mérnökgeneráció tagjai azonban kihasználják az 

ezen eljárásokkal megvalósítható rendkívül komplex formák, a kis darabszámban is 

gazdaságos gyártás és a különböző anyagok egyetlen alkatrészben történő együttes 

alkalmazásának előnyeit.  

A termékek a felhasználó igényei szerinti „testre szabása” egyre nagyobb fontos-

sággal bír a legkülönbözőbb területeken, mind az iparban, mind pedig a hatósági mun-

kában. Így például az amerikai FDA (Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal) 3D nyomtatás-

sal ellenőrzi a különböző gyógyászati felszerelések és protézisek számítógépes mo-

delljeit. A funkcionális teljesítményt és a berendezések működését ellenőrző laborató-

riumban ezeket a 3D nyomtatással készült termékeket használják arra, hogy a koráb-

ban használt termékek (pl. protézisek) tervezett változtatásait biztonsági és hatékony-

sági szempontok szerint ellenőrizzék. A 3D nyomtatás lehetővé teszi, hogy a kompozit 

protéziseket a paciens adottságaihoz és az elvárt funkciókhoz finoman beállítsák. Az 

FDA laboratóriumokban a 3D nyomtatással készült alkatrészekkel ellenőrzik a külön-

böző gyógyászati berendezésekben használt anyagok szilárdságát és tartósságát. 
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Színek, felületi minőség 

A műanyag termékek 3D nyomtatásánál jelenleg három fő eljárást használnak: 

– a műanyag huzalok megolvasztott cseppjeit egy mozgatott tárgyasztalra réte-

gező FDM eljárást, 

– a szinterporokat alkalmazó SLS (szelektív lézer szinterezés) eljárást, és 

– a folyékony, fényérzékeny gyanták felső rétegét UV fény, illetve lézer segítsé-

gével kikeményítő SLA (szelektív lézer litográfia) módszerét. 

Az első két eljárás hőre lágyuló polimereket (de az SLS eljárás fémeket, kerámi-

ákat is) használ, ahol a 3D nyomtatásnál az anyagot hő hatására megolvasztják. Az 

FDM eljárásnál a különböző színezékek és más adalékanyagok használata általában 

nem okoz különösebb problémát, noha ezek némelyike jelentősen megváltoztathatja a 

műanyagömledék viszkozitását. Ezért ezeket a huzalokat többféle színben, és gyártótól 

függően esetenként adalékanyagokkal (pl. töltő, erősítő, égésgátló, villamosan vezető) 

előre bekeverve is forgalmazzák 

Az SLS és az SLA eljárásnál azonban többnyire csak egy színben kapható anya-

gokat árulnak, mert a lézerfény elnyelődését a színezék nagymértékben befolyásolhat-

ja. Az SLS eljárással készített poliamid termékek felülete különböző színekre pácolha-

tó, de a megfelelő, és egyenletes színhatás elérése nagyon nagy szaktudást és tapaszta-

latot igényel. Az ilyen módon készült darabok anyaga ugyanis porózus, ezért a pácolás 

után a pórusokat le kell zárni, mielőtt a darabot további kezelésbe veszik. A legalkal-

masabbak az epoxi alapú felületkezelések, mielőtt újabb festékréteget hordanának fel, 

különben eltérő színhatásokat kaphatnak. A felületkezelést gőzöléssel is elvégezhetik, 

ami az olyan bonyolult alakú termékeknél nélkülözhetetlen, amelyek egyes részei por-

lasztásos szórással nem vagy csak nehezen érhetők el. 

A színezékek és a különböző adalékanyagok befolyásolják a 3D nyomtatással 

előállított termékek felületi minőségét is. Miután a felületi minőség a 3D nyomtatással 

készült darabok egyik gyenge pontja, e téren rohamosan terjednek az utólagos felület-

kezelésre szolgáló technológiák. Ilyenek pl. a vibrációs polírozás, a vákuum laminálás, 

a gőzsimítás és a festés. A megfelelően felületkezelt festett 3D nyomtatással készült 

termékek felületi minősége összehasonlítható a fröccsöntött darabokéval. Ha (pl. a 

nagy méretek miatt) több SLS eljárással gyártott alkatrészt kell egymáshoz erősíteni 

ragasztással, erre az epoxi bázisú ragasztók jobban megfelelnek, mint a pórusokba in-

kább behatoló, jóval kisebb viszkozitású ciano-akrilát ragasztók.  

A globális 3D nyomtatás iparág 

A világ különböző régióiban nem egyforma irányba fejlődik az additív gyártás-

technológia, vagyis  Európában, Ázsiában és É-Amerikában nem ugyanazokat az eljá-

rásokat alkalmazzák egyforma mértékben, illetve fejlődésük sebessége is eltérő. A leg-

fontosabb felhasználási területek is eltérőek a régiók szerint, noha nem túl nagy mér-

tékben. Ezen új technológia sajátja, hogy használatának dinamikája nem függ az adott 

ország iparának, infrastruktúrájának általános fejlettségi szintjétől, néhány feltörekvő 
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országban is nagyon fejlett, sőt részterületeken vezető szerepet játszó 3D nyomtatással 

találkozhatunk. 

Az új technológia használatának bevezetésében a vállalatvezetés nyitottságának 

döntő szerepe van. Ez még az USA-ban is így van, ahol például azt követően, hogy a 

General Electric több 3D nyomtatott alkatrészt épített be LEAP motorjaiba, és később 

felvásárolta az additív fémfeldolgozó ConceptLaser és Arcam céget, minden jelentős 

repülőgép motorgyártó (az USA-n kívül is) felgyorsította 3D nyomtatású alkatrészekre 

vonatkozó K+F programjait.  

Az elmúlt években pl. Kínában rohamosan terjedt a 3D nyomtatási megoldások 

használata, a szellemi tulajdon iránt mutatott közismert gátlástalanságuk következté-

ben nagyon gyorsan felzárkóztak a fejlett országok mögé. Ma már saját gyártmányú 

gépeket és az USA-ban csak magas áron kapható, 3D nyomtatáshoz használatos mű-

anyagokat is állítnak elő. Ma már az itt gyártott 3D nyomtatású termékek minősége is 

megközelíti az amerikaiakét, miközben a késztermékek ára gyakran alacsonyabb.  

Integráció a CAD és CAM szoftverekkel 

Általános elvárásnak látszik, hogy a terméktervezők széles körében használt 

CAD és CAM szoftvereket jobban illesszék, integrálják a 3D nyomtató és a termék 

szkennelő rendszerekkel. A 3D nyomtatás ugyanis olyan geometriai kialakítású termé-

keket is képes előállítani, ami a hagyományos gyártási eljárásokkal lehetetlen. E tulaj-

donság a „topológiai optimálás”, vagyis a szilárdság/súly arány optimálása. 

A CAD/CAM szoftverek fejlesztése már elindult ebbe az irányba, és ez a folya-

mat elsősorban vállalati szinteken játszódik le. Így például partneri kapcsolatba került 

a 3D Systems cég olyan vállalatokkal, mint a PTC és a SOLIDWORKS, és ennek 

eredményeként lett az olyan rendszerek kifejlesztése, mint a Geomagicfor 

SOLIDWORKS, ami lehetővé teszi a SOLIDWORKS felhasználók számára, hogy saját 

termékvázlataikat és modellező eszközeiket együtt használják a Geomagic iparági ve-

zető 3D szkennelő eszközeivel. A 3D Systems cég 3D Sprint SDK szoftverének integ-

rációja a PTC Creo szoftverével lehetővé teszi a Creo felhasználók számára, hogy 

közvetlenül a Creo programból tervezzenek és nyomtassanak ki 3D nyomtatóval alkat-

részeket, és a PTC cég ThingWorx adaptációja a 3D Systems legújabb nyomtatóiba 

lehetővé teszi az intelligens monitorozást, távszolgáltatást és távkarbantartást.  

Alapszinten is nagyszerű érzés, ha a CAD/CAM rendszereket használva rá lehet 

klikkelni a „Print File” opcióra és ezáltal 3D-ben ki lehet nyomtatni a megtervezett 

alkatrészt, de a legnagyobb hosszú távú előny az ököszisztémák integrációjánál fog 

jelentkezni, amikor a felhasználók hosszadalmas betanulási folyamat nélkül is képesek 

lesznek „megcsapolni” a különböző területeken működő vállalatok szakértelmét. 

A 3D nyomtatás jövője 

Az elkövetkező 3–5 év során a 3D nyomtatók és szkennerek gyors fejlődésére 

lehet számítani. A műanyagipar számos szereplője, mint a fröccsöntő cégek, termék-
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tervezők, szerszámgyártók és mások előnyöket meríthetnek ebből a technológiából. 

Rövidtávon várható fejlődésre számíthatunk a technológiában és annak alkalmazásá-

ban, különösen a műanyagipar területén. A termékek prototípusainak elkészítése és a 

kis szériás gyártás új képességeket és lehetőségeket fog megragadni. A visszafelé ter-

vezés során különböző anyagokkal, színekkel és formákkal lehet kísérletezni. 

Fontos, hogy ne csak azoknak az eszközöknek a fejlődését tartsuk szem előtt, 

amelyeket már ma is használunk, hanem azokét is, amelyek a jövőben majd helyettesí-

tik, vagy visszaszorítják azokat. A kilencvenes években az amerikai Sears cég az ál-

landóság és erő tartópillére volt és sokan ostobaságnak gondolták az Amazon üzleti 

modelljét. Nézzük meg, hogy e két cég azóta hova jutott és igyekezzünk, hogy inkább 

az Amazon mentalitásával azonosuljunk. 

Futurisztikus gépkocsi kerék/abroncs kombináció  

A híres francia gumiabroncs gyártó Michelin víziója szerint a jövőben 3D nyom-

tatással lehet majd méhsejtszerű kialakítással gépkocsi felniket és abroncsokat gyárta-

ni, melyeket nem kell felfújni. A sajtó munkatársainak és a szakmának bemutatott vál-

tozat még távol áll a tömeggyártásra szánt termék prototípusától, inkább gondolatéb-

resztőnek, vitaanyagnak szánták.  

A Michelin már ma is gyárt felfújt abroncsok nélküli kerekeket a nem közúti 

közlekedésben részvevő járművek, mint a golfkocsik és az építőipari gépek számára. 

Elképzelésük szerint, az élővilágból, elsősorban a növények, vagy a korallok vá-

zából, illetve egyes ásványok növekedési mintázataiból ihletett kialakítással nagyon 

kevés anyag felhasználásával lehet az ún. fenntartható mobilitást megvalósítani. Ehhez 

biológiailag lebomló alapanyagokat kívánnak felhasználni. 

A felni részt tartós használatra, vagyis a gépkocsi teljes élettartamára kívánják 

méretezni, és bonyolult szerkezeti kialakításával kis súlya ellenére is elég szilárd lesz a 

gépjármű súlyának és a dinamikus erőhatások elviselésére, de elég rugalmas is lesz a 

rázkódások, ütések hatásának elviselésére, tompítására. Ez egy megfelelő kerékagy 

résszel csatlakozik majd a gépkocsi hajtásláncának elemeihez. 

A futófelület mintázatát azonban használata során többször is lehet módosítani, 

3D nyomtatással mindig az adott feladathoz igazítható. Mivel újrahasznosítható, a 

nyomtatási folyamat során megkötő anyagból készül. Hasonló teljesítményt nyújt 

majd, mint a hagyományos eljárásokkal készülő futófelületek, azonban teljes mérték-

ben biodegradábilis lesz, így nem gyakorol terhelést a környezetre. Néhány perc alatt 

kinyomtatható a szükséges mintázat, pontosan csak annyi anyagot felhasználva, am-

ennyi szükséges, hulladékok, anyagveszteségek nélkül, mégpedig éppen ott, ahol 

szükség van rá.  

Végül, a Michelin víziója szerinti megoldás kommunikálni fog a gépkocsival, az 

pedig a jármű vezetőjével: anélkül, hogy kiszállnánk a járműből, sőt, otthon ülve a 

karosszékből is informálódhatnak a futófelület kopottságáról, és programba lehet venni 

egy új futófelület nyomtatását, kiválasztva a kívánt szituációban szükséges mintázatot, 

de szimplán követhető a beépített applikáció által javasolt megoldás is. 
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Szinterporok vizsgálata 

A gyakran 3D nyomtatásként is emlegetett additív gyártástechnológiák között el-

sősorban az ipari környezetben használják a szelektív lézer szinterezési (SLS) eljárást, 

melynek során egy vékony műanyag vagy fémport a termék releváns keresztmetsze-

tének megfelelő területeken lézersugárral részben összeolvasztanak. Ezután egyre 

újabb rétegeket felhordva a folyamatot addig ismétlik, amíg a termék elkészül. A meg 

nem olvasztott port kinyerve, az újra felhasználható. 

Az SLS eljárásnál leggyakrabban használt szinterpor poliamid12 (PA12) alapú, 

mivel ennek a polimernek tulajdonságai számos termékkel szemben támasztott elvá-

rásnak megfelelnek. Azonban emellett más polimer porokat is használnak. 

A jelen vizsgálatban a német Kempten Főiskola kutatói két gyártó SLS eljárás-

hoz ajánlott polipropilén (PP) szinterporát vizsgálták. A PA12 por esetében elsősorban 

arra a kérdésre keresték a választ, hogy a por többszöri felhasználása során az „öreg” 

por tulajdonságai hogyan változnak, illetve a PA12 és a PP porok jellemzőinek össze-

hasonlítását is elvégezték. 

PP porokat az iparban többféle módszerrel gyártanak: pl. kriogén őrléssel, amely-

lyel eltérő méretű, szabálytalan alakú, durva felületű porokat kapnak, vagy 

koextrúzióval, amellyel jórészt gömbszerű, sima felületű, finom szemcseméretű por 

nyerhető, vagy pedig a szuszpenziós polimerizációs eljárással, amellyel „krumpli” ala-

kú porszemcsék képződnek. Az itt bemutatott vizsgálatokhoz egy koextrúziós (PP1) és 

egy kriogén őrlésű PP port (PP2) használtak, amelyek átlagos szemcsemérete jelentő-

sen eltért egymástól, míg a PA12 por gömb alakú szemcsemérete e kettő között he-

lyezkedett el. A nagyon kis (<10 µm) szemcseméreteknél számítani kell a nagy felületi 

erők okozta agglomerációk kialakulására. 

A pormintákat a következő vizsgálatok alapján hasonlították össze: 

– a por folyóképessége: Hausner-faktor, 

– részecske alakjának és felületének vizsgálata mikroszkóppal, 

– részecskeméret-eloszlás lézer fényszórással, 

– móltömeg-eloszlás GPC-vel, 

– reológiai jellemzők, MFI, 

– megömlesztési és kristályosodási entalpia DSC mérésekből. 

A Hausner-faktor méréséhez stílszerűen 3D nyomtatással (FDM huzalömlesztési 

eljárás) egy 66 mm magas és 45 mm belső átmérőjű PLA alapanyagú mérőpoharat 

készítettek, amelynek fenekét R10 lekerekítéssel alakították ki. Ebbe öntötték be a 

gyártó csomagolásból egy tölcsér segítségével a vizsgálandó pormintát. A felesleg le-

húzása után ebből a pohárból töltötték át egy tölcsérrel a port a mérőbeosztással ellá-

tott mérőhengerbe. Az így, vibráció és külső erőhatások nélkül kapott pormagasságból 

lehetett kiszámítani a kezdeti térfogai sűrűséget. Ezután a mérőhengert 2 percig 1Hz 

frekvenciával egy szilárd felülethez ütögették, és az összetömörödött por magasságát 

leolvasták. Ha a por magassága egy további 1 perces ütögetés hatására már nem csök-

kent számottevően, akkor a 3 perces időtartam alatt elvégzett 180 leütésnél mért ma-

gasság adta meg a tömörített térfogatsűrűséget. Az itt alkalmazott 102,7 ml térfogatú 
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mérőhenger és a tömörített por térfogatának aránya adta meg az úgynevezett Hausner-

faktor értékét (1. táblázat). Minél kisebb ennek értéke, annál kisebb mértékű térfogat-

vesztés következett be az ütögetés (tömörítés) folyamán, és így annál jobb folyóképes-

ségű a por. 

1. táblázat 

A friss PP1, PP2 és a friss és az "öreg" PA12 szinterporok Hausner-Faktora  

és folyási indexe 

 

Minta Kondicionálás Hausner-Faktor 

(Veredeti/Vtömörített) 

MFI cm
3
/10 min 

 

PA12 friss 23 °C, 50% r.H. 1,211 22,9 

PA12 friss 40 °C, 85% r.H. 1,210  

PA12 öreg 23 °C, 50% r.H. 1,257 6,26 

PA12 öreg 40 °C, 85% r.H. 1,225  

PP1 friss 23 °C, 50% r.H. 1,275 73,08 

PP2 friss 23 °C, 50% r.H. 1,428 12,53 

 

 

A porok kondicionálásának a mérési eredményekre gyakorolt hatását vizsgálan-

dó, a kutatók a mérések előtt valamennyi mintát legalább 88 óráig a DIN ENISO 

291:2008 szerinti normál klímán (23 °C, 50% r.H.) tárolták, vagy pedig a Nedves-

Meleg-Tárolás (40°C, 85 r.H.) körülményei között tartották.  

A PA12 hátránya, hogy az ún. öreg por változásokon esik át. Ez különösen akkor 

számottevő, ha olyan visszamaradt porról van szó, amely már egyszer vagy többször 

részt vett az SLS eljárásban, vagyis arról a pormennyiségről, amelyet a lézer nem ol-

vasztott meg és így a művelet végén visszanyerték. Az általában több óráig tartó, vi-

szonylag magas hőmérsékleten folyó SLS művelet során a lágyuláspontja felett tartott 

PA12 molekulák polikondenzációja tovább folytatódhat és így móltömeg-eloszlása a 

kiindulási polimerhez képest nagyobb átlag-móltömeg értékek felé tolódik el. E jelen-

séget a folyási index (1. táblázat) és a GPC mérések is igazolták. Ez utóbbiak azt mu-

tatták, hogy a PA12 por azám szerinti móltömeg átlaga (Mn) 19 ezerről 28,5ezerre, 

tömegátlag móltömege pedig 40 ezerről 71 ezerre nőtt, és az eloszlás szélessége is nö-

vekedett, az erre jellemző polidiszperzitási fok (PD=Mw/Mn) értéke 2,1-ről 2,5-re 

emelkedett. Ennek az lesz az eredménye, hogy a rétegek jobban fognak egymáshoz 

tapadni, és nő a technológiai ablak nagysága. Ugyanakkor az ömledékviszkozitás 

megnő, ami hátrányos lehet az új nyomtatási folyamatban. Az utópolikondenzáció mér-

téke függ az SLS eljárás időtartamától és a por hőmérsékletétől. Ennek mértékét úgy 

ellenőrizték, hogy az egyszer már visszanyert port 50% arányban friss szinterporral 

keverték össze, és ezt maximum ötször ismételték meg, tehát így az öreg szinterpor 

legalább egyszer teljes mértékben újrafeldolgozásra került. A PA12 friss és öreg por 

mikroszkópos képe nem különbözött egymástól. 
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A minták Hausner-Faktor mérési eredményei (1. táblázat) is összhangban vannak 

a mikroszkópos felvételek alapján nyert méret- és alakeredményekkel. A messze leg-

magasabb Hausner-Faktor értékeket a kriogén őrléssel kapott, nagy szemcseméretű és 

durva felszínű PP2 mintánál volt észlelhető, a kondicionálás hatása a PA12 poroknál 

nem volt szignifikáns. 

A DSC mérések eredményét a 2. táblázat szemlélteti. Ezek az eredmények is alá-

támasztják a PA12 szinterporok piacvezető szerepét az SLS eljárásnál. Ennek nem 

csak az az alapja, hogy lényegesen nagyobb a szinterezési technológiai ablak (az elté-

rés a megolvadás és a kristályosodás közti hőmérséklet-tartomány) a PP szinterporok 

bármelyikéhez képest, hanem a lényegesen jobb SLS előfeltételek is hozzájárulnak 

ehhez, ha az entalpia értékeket nézzük. A PP porok a termikus jellemzők terén komoly 

deficitet mutatnak, mint amilyen a kicsisége miatt nehezen definiálható szinterablak-

tartomány. Vagyis a kristályosodás és a megolvadás közötti teljes tartományban csak 

az első kis kristályok plasztifikálódhatnak. 

 

2. táblázat 

DSC mérések eredményei 

 

Szinterpor Entalpia [J/g] 

Első megolvasztás Kristályosodás 

PA12 friss, 23 °C, 50% r.H. 104,7 51,7 

PA12 friss, 40 °C, 85% r.H. 100,8 50,2 

PA12 öreg, 23 °C, 50% r.H. 100,6 49,5 

PA12 öreg, 40 °C, 85% r.H. 107,2 49,1 

PP1 friss, 23 °C, 50% r.H.   68,1 79,9 

PP2 friss, 23 °C, 50% r.H.   64,7 74,7 

 

Az előszárítás nélküli PA12 szinterpor esetén nem jelentkezett szignifikáns kü-

lönbség a nedves-meleg és a normál klímán történő tárolásoknál. Az öreg por megnö-

vekedett móltömege mindössze 2 °C-kal bővítette a szinterablakot. 

 
Összeállította: Dr. Füzes László 

 

Rapellus N., Schreiber R.: Polymerpulver in der additiven Fertigung = Kunststoffe, 7. sz. 

2018. p. 75–79. 

Michelin Unveils Futuristic 3D Printed Tire/Wheel Concept = Plastics Engineering, 73. k. 8. 

sz. 2017. p. 56. 

Romeo J.: Plastics Engineering's New frontier: Embracing the Brave New World of 3D Print-

ing = Plastics Engineering, 75. k. 1. sz. 2019. p. 22–26. 

 


