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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Kamaszkorba lépett a 3D nyomtatás 

 
A 3D nyomtatás kezd komoly tényezővé válni a műanyag és a fém termékek kifejleszté-

sénél és gyártásánál. Több, kisebb szériákat és egyedi termékeket gyártó iparágban az 

így készülő alkatrészek és végtermékek jelentős részarányt képviselnek. Az additív gyár-

tástechnológia továbbra is dinamikusan fejlődik, mind a feldolgozható anyagok, mind 

pedig a gyártó berendezések innovációi révén. Megjelentek az első hibrid, a 3D nyomta-

tást a hagyományos technológiákkal ötvöző kísérleti berendezések is, és amerikai kuta-

tók ultra nagy gyártási sebességű lézer litográfiás eljárást fejlesztettek ki. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; 3D nyomtatás; PEKK; PA6; PA12; PA11; 

PET; PC; ABS; bioműanyagok; adalékok. 

 

 

A legtöbbször 3D nyomtatásként emlegetett additív gyártástechnológiák ma már 

kinőttek gyermekéveikből és „kamaszkorba” léptek. Már rég elmúltak azok az idők, 

amikor az eljárást túlnyomórészt csak prototípusok, demonstrációs célú eszközök ké-

szítésére használták, noha a prototípuskészítés még ma is fontos felhasználási terüle-

tük. A műanyag bázisú alapanyagok mellett nagyon jelentős a fém alapú 3D nyomta- 

tás is. 

A 3D nyomtatás súlypontja egyre inkább eltolódik a kis (<10 000) szériás terme-

lés felé. Miután gazdaságossági és műszaki szempontok miatt olyan területeken alkal-

mazták sikeresen, mint a gyógyászat (pl. személyre szabott implantátumok, operációs 

modellek), repülőgépgyártás, gépkocsigyártás, egyre inkább nő az igény a nagyobb 

hőállóságú és nagy mechanikai szilárdsággal rendelkező 3D nyomtatásra alkalmas 

alapanyagok iránt. Ezt egyrészt nagy teljesítményű polimerek /pl. PEKK – poli(éter-

keton-keton), PEEK – poli(éter-éter)keton/, másrészt erősítő adalékok (pl. szénszálak, 

szén nanocsövek) bekeverésével érik el. A 3D nyomtatáshoz alkalmas alapanyagokat 

egyre inkább módosítják más adalékokkal (pl. égésgátló, vezetőképes) is.  

A potenciális felhasználók egyre inkább elvárják, hogy a 3D nyomtatással ké-

szült termékek fizikai tulajdonságai és felületi minősége megközelítse/elérje a hagyo-

mányos technológiákkal (pl. fröccsöntéssel) készültek színvonalát.  

Stratégiai szövetségek 

Gyakori jelenség, hogy az innováció felgyorsítása érdekében egy alapanyag- 

gyártó és egy 3D nyomtató berendezéseket készítő cég stratégiai szövetségre lép, 
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és/vagy a fejlesztési folyamatba bevonnak kutatóhelyeket is. Így például a Daimler 

EvoBus és a lézerszinterező berendezéseket gyártó EOS összefogásával olyan tartalék 

alkatrészeket készítenek az Omnibusse számára, amelyeket előnyösen lehet 3D nyom-

tatással gyorsan legyártani.  

Az Airbus és a Materialise cég 3D nyomtatásos szolgáltatás keretében műanyag 

alkatrészeket készít az Airbus A350 XWB repülőgépekhez. E módszer előnye a gyors 

rendelkezésre állás és a súlycsökkentés. Így például egy utastéri műanyag alkatrész 

esetében a 3D nyomtatással készült változat 15%-kal kisebb tömegű, mint a hagyomá-

nyos technológiával gyártott elődje. 

Nagy igénybevételekkel járó alkalmazások 

Hasonlóan a fröccs alapanyagoknál 30 évvel ezelőtt megfigyelhető trendekhez, a 

3D nyomtatásnál mostanában kezdenek jelentkezni a nagyobb teljesítményű, vagyis a 

magasabb hőállóságú és mechanikai szilárdságú műanyagok iránti igények. A 

Stratasys cég például nemrég dobta piacra poli(éter-keton-keton) (PEKK) alapú, 3D 

nyomtatáshoz alkalmas műanyag huzalját Antero 800NA márkanéven. Az anyag emel-

lett jó vegyszerállósággal is rendelkezik, jól ellenáll pl. üzemi- és kenőanyagoknak, 

vagy savaknak. 

Ugyancsak a műanyag huzallal működő 3D nyomtatókhoz fejlesztette ki a 

Stratasys cég Nylon12CF márkanevű, 35% szénszál tartalmú poliamidját. A termék 

felépítési irányától függően az ebből készült termékek szilárdsága 34 MPa, illetve 75,6 

MPa, terhelés alatti behajlása (HDT 1,82 MPa terhelésnél) pedig 143 °C. 

A műanyag huzalokat feldolgozó (FFF technológia) asztali 3D nyomtatók alap-

anyagainál számos új fejlesztés jelent meg. Mivel az ilyen berendezések irányító 

szoftverei általában nyílt rendszerek, a nyomtatási paramétereket (pl. hőmérséklet, ré-

tegvastagság) gyorsan át lehet állítani az éppen feldolgozni kívánt alapanyaghoz. 

Az Arburg cég által kifejlesztett Freiformen berendezéssel közönséges granulá-

tumból lehet 3D nyomtatással termékeket készíteni. Noha elvben bármilyen műanya-

got feldolgozhat, egy-egy korábban még nem használt típust kvalifikálni kell az eljá-

ráshoz. Nemrég a Fraunhofer Intézet ICT intézet kutatói szén nanocsövekkel adalékolt 

PC/ABS blend feldolgozását oldották meg a berendezésen. Az így kapott termékek 

elektromosan vezetőképesek, amelyeket fémrészeket nem tartalmazó UBS 

pendrájvokra telepített LED világítótesteken mutattak be.  

A Lehman & Voss cég a nagy teljesítményű PEEK, PA(HT) és PET (Luvocom 

3F) huzalok mellett TPU, PP és PA (utóbbi még csak kísérleti stádiumban) 

szinterporokat is kínál Luvosint márkanéven. 

Az olyan konszernek, mint az Evonik és a BASF önálló részleget, vagy céget 

szentelnek a 3D nyomtatásra alkalmas alapanyagok kifejlesztésére és forgalmazására. 

Az Evonik Vestosint márkanéven PA12 szinterport kínál, míg a BASF a kínai gép-

gyártó Farsoon céggel kooperálva egy PA6 típust dobott piacra, amelynek jobb a hőál-

lósága és mechanikai szilárdsága, mint az elterjedten használt PA12 típusoké.  
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Az EOS cégnél is folyik a fejlesztő munka, új PEKK anyagukat 

lézerszinterezéssel lehet feldolgozni. Az anyagot szénszálakkal is adalékolni lehet, ami 

tovább javítja a termék tulajdonságait. A HT23 jelzésű anyagot elsősorban a repülőgép 

gyártásnál, űrhajózásnál, továbbá az elektronikai termék és mobiltelefon gyártásnál 

lehet sikeresen alkalmazni. Az anyagot fel lehet dolgozni az új, P810 jelzésű 

lézerszinterező platformmal. Az ALM cég felvásárlásával az EOS három további nagy 

teljesítményű alapanyaggal bővítette termék kínálatát. a szénszál erősítésű PA11 típus-

sal (ALM HP 11-30), egy égésgátolt PA11 típussal (ALM FR-106) és egy üreges üveg-

golyócskákkal és szénszállal töltött PA12 típussal (ALM PA 640-GSL). 

A DSM által forgalmazott Somos PerForm nagy hőállóságú és mechanikai szi-

lárdságú (80 MPa) szinterpor. A Lüdenscheidi Műanyag Kutatóban az anyagból lézer 

szinterezéssel előállított műanyag feldolgozó szerszámok gyárthatóságával kísérletez-

nek, mivel terhelés alatti behajlási hőmérséklete (HDT 0,46 MPa terhelésnél) eléri a 

200 °C-ot. 

Természetes alapú polimer 

A Stuttgarti Egyetem kutatói lignin alapú műanyag keveréket fejlesztettek ki a 

3D nyomtatáshoz. A lignin a papírgyártás mellékterméke, mivel a cellulóz mellett a fa 

egyik fő alkotóeleme, amit a papírgyártásnál nem használható anyagként leválaszta-

nak. Az új anyagkeverék 40% lignint és 60% polihidroxi-butirátot (PHB) tartalmaz. 

Így az olvadáspont és a kristályosodás közötti 94–168 °C technológiai ablakban dol-

gozható fel. Az anyag teljes mértékig biológiailag lebontható. Egyelőre szilárdsága 

nagyon alacsony, mindössze 7,4 MPa, amelyet az erősen nedvszívó lignin szárítási 

körülményeinek javításával kívánnak orvosolni. 

A 3D nyomtatók továbbfejlesztése 

A felhasználók növekvő minőségi követelményei kielégítése érdekében az addi-

tív gyártástechnológia berendezéseinek továbbfejlesztése szükséges. Így például az 

EOS 2017-ben a P 500 berendezésével a 3D nyomtatók egy új generációját dobta piac-

ra. A lézerszinterező berendezés olyan érzékelőkkel és minőség ellenőrző eszközökkel 

van ellátva, ami kielégíti a légiközlekedési cégek követelményeit. Az új berendezés 

képes elérni a 300 °C-ot, két lézer dolgozik a szinterpor felolvasztásán, ami a korábbi 

változatoknál gyorsabb működést eredményez. A szinterport már a réteg elterítésénél a 

feldolgozási hőmérsékletre hozzák, így a gép teljesítménye még jobban felgyorsul. A 

gyártás gyorsaságát két, váltakozóan felhasznált termékkerettel is növelték, a vég-

eredmény egy a korábbi típusoknál 75%-kal gyorsabb termékgyártás. Az Arkema cég-

gel történő együttműködés következtében a P 500 képes a PEKK por feldolgozására 

is. Nyílt platformja révén a P 500 feldolgozhatja más cégek, mint az Evonik, vagy a 

BASF alapanyagait is. 

A Hewlett Packard cég először 2016-ban mutatta be Jet Fusion elnevezésű eljá-

rását, amelynél a szinterpor mellett egy Ágensnek nevezett adalék port is használnak, 
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amely meggyorsítja az olvadást és a por eloszlatását. Kezdetben a PA12 port alkal-

mazták, de újabban már a PA11 alapú termék is elérhető. 2017-től a vállalat nyitott a 

polipropilén és a hőre lágyuló elasztomer alapú porok felé, bár ezek akkor még csak 

prototípus gyártásra alkalmasnak számítottak és jelenleg még nincsenek kereskedelmi 

forgalomban. A jövőben különböző adalékokkal módosított PA 12, PA11, PP és elasz-

tomer típusok bevezetését tervezik. A legújabb fejlesztésű HP Jet Fusion 500/300 be-

rendezéssel már többszínű termékek is készíthetők. 

A Farsoon Europe GmbH megalapításával a kínai gépgyártó tevékenységét Eu-

rópára is ki akarta terjeszteni. Kínálatukban a PA12 mellett töltött típusok és TPU 

anyagok is szerepelnek.  

A lézerszinterezés területén többféle egyszerű, asztali berendezés jelent meg a 

piacon. A lengyel start-up cég, a Sinterit a 2018-as erfurti rendezvényen mutatta be 

Lisa 2 Pro elnevezésű készülékét. Ezzel a 3D nyomtatóval az ipari szegmenst célozták 

meg. A korábbi modellekhez képest megnövelték a terméképítési térfogatot, és a nit-

rogén atmoszférában végezhető nyomtatás javítja a termékek minőségét és kibővíti az 

alkalmazható alapanyagok körét.  

Az olasz Roboze cég Argo 500 elnevezésű berendezését mutatta be. Ezzel a 

nyomtatóval kifejezetten a magas hőmérsékleten feldolgozható alapanyagokat célozták 

meg. A munkakamra 180 °C-ig temperálható és az extruder 550 °C-ig fűthető fel, így 

olyan anyagok, mint a PEEK, vagy az Ultem 9085 is használható. A magas hőmérsék-

let miatt nagy kihívást jelentett a nagy hőállóságú, de vízben jól kioldható támasztó-

anyag megtalálása. 

Egy másik, szintén olasz start-up, a Starfort cég normál műanyag granulátumokat 

dolgoz fel 3D nyomtatással. A műanyagot egy spirál alakú lemezen készítik elő. A 

fejlesztési stádiumban lévő berendezéssel sikeresen dolgoztak fel együtt egy víztiszta 

és egy 13% szénszálat tartalmazó polikarbonát alapanyagot. A berendezés sorozat-

gyártáshoz alkalmassá tételéhez támogató partnert keresnek. 

A 3D nyomtatást több tényező is hátráltatja. Ezek közé tartozik a nagy (>1m) 

termékek előállítására szolgáló berendezések magas ára, a normál műanyag alapanyag 

áraknál nagyságrenddel drágább anyagár és a lassú működés. További gyenge pontok 

a kisebb méretpontosság és mechanikai szilárdság. 

E problémák megoldására nagyon érdekes megoldást mutatott be 2018-ban a 

német autóipari beszállítók szövetsége, az SMP Deutschland GmbH koncepciós példá-

ja. Itt egy normál granulátumot feldolgozó kis, függőleges elrendezésű extruderrel 

nyomtatták a mozgó tárgyasztalra a rétegeket, és ezzel egy 1670 mm szélességű gép-

kocsi-műszerfalat állítottak elő. Az így kialakított szerkezet biztosítja a keresztmereví-

tést, a légvezető csatornák, a légzsák rögzítések, a kormányoszlop, a műszerek és az 

utastér felöli burkolat csatlakoztatását. A termék bionikus szerkezeti kialakítása jelen-

tős súlymegtakarítást és a komplett műszerfal előállításához szükséges szerelési mun-

kálatok leegyszerűsítését eredményezte. Mindezek eredményeképpen lehetségessé vált 

kisebb szériáknál nagy 3D nyomtatású termékeket gyorsan és gazdaságosan legyártani, 

elkerülve ezzel a drága felszerszámozást. 
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Hibrid berendezések 

A németországi Aachenben működő RWTH kutatóintézet műanyag-feldolgozó 

részlege (IKV) egy olyan gyártócellát hozott létre, amely a közismert műanyag huzal 

olvasztásos technológiák továbbfejlesztésén alapul. Az alapötlet egy hibrid gyártócella 

kialakítása volt, ahol a 3D nyomtatást a hagyományos technológiákkal (pl. a forgácso-

lással, fröccsöntéssel stb.) kombinálják. A cella egyik fő eleme egy normál granulátu-

mokat feldolgozni képes függőleges elrendezésű extruder. Ezáltal lehetségessé vált az 

olyan szálerősítésű típusok feldolgozása is, amelyek nagyobb arányban tartalmazzák a 

szálakat. A csigás plasztikáló extruder, több száz bar kitolási nyomása révén, jóval 

gyorsabb (kb. 28-szoros) működést biztosított, mint a huzal olvasztásos rendszerek. A 

granulátum formájú alapanyagok ára általában 1–8 EUR/kg, szemben a műanyag huza-

lok 20–500 EUR/kg árával, ráadásul az ilyen anyagok választéka is sokkal nagyobb, 

mint a 3D nyomtatáshoz használható speciális huzaloké. Az IKV bemutatóján  

az Akro-Plastic GmbH 30% szénszállal (300 μm) erősített, PA6 granulátumát dolgoztak 

fel, amelyet Akromid B3 ICF 30 típusjelzéssel fröccsöntéshez kínál a gyártó. A jobb 

adagolhatóság érdekében az Akro-Plastic 1x1 mm méretű granulátumokat is gyárt. 

Pozícionáló eszközként egy 6-tengelyes ipari robotot alkalmaztak, amely alkal-

mas nagy termékek készítéséhez és egyúttal kellő termék-komplexitást is biztosít. An-

nak érdekében, hogy reprodukálható méreteket, jó felületi minőséget érjenek el anél-

kül, hogy a 3D nyomtatással elérhető komplexitást feláldoznák, a cellát forgácsolási 

lehetőségekkel (pl. marás, fúrás) is felszerelték. Emellett lehetséges fém- vagy kerámia 

betétek, elektronikai eszközök, fröccstermékek, csapágyak beépítése is a szerkezetbe, 

vagy pl. csavarmenetek kialakítása. A standardizált szerszámcserélő berendezéssel 

ellátott munkacella nagymértékű automatizálást tesz lehetővé. 

Az ipari célokra alkalmas sorozatgyártáshoz az IKV együttműködési szerződést 

kötött a szintén aacheni székhelyű Yizumi Germany GmbH-val. Ennek érdekében az 

IKV és a Yizumi Csoport „SpaceA” néven vegyesvállalatot alapított, ahol a kísérleti 

berendezés már ma is sikeresen működik.  

A hibrid megoldás, vagyis az additív és a hagyományos gyártástechnológiák egy 

gyártócellán belüli kombinálása nagyon széles körben alkalmazhatónak látszik. Az 

extrúderes plasztikálás képes lehet például olyan sebességű 3D nyomtatásra is, ami 

igazodni tud egy fröccsöntő, vagy nyomás alatti gyantaöntő gép ciklusidejéhez. Ezáltal 

például az egy, vagy több tömítéssel ellátott műszaki termékeknél, amelyek jelenleg 

kettős fröccsöntéssel készülnek, a tömítések anyagának fröccshengere és szerszáma 

megtakarítható lenne. A 3D nyomtatással gyártott és forgácsolással, kiegészítő alkatré-

szek beültetésével módosított termékek gyártása pedig korábban soha nem látott 

komplexitású, nagymértékben automatizált termék előállítást tesz lehetővé. 

Ultranagy sebességű lézer litográfia 

A Michigani Egyetem (MU) két professzora vezetésével olyan lézer litográfiás 

eljárást dolgoztak ki, ami a jelenlegi 3D nyomtatási eljárásokhoz képest százszor gyor-

sabb termék előállítást eredményez.  
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A már régóta használatos lézer litográfiás módszernél a folyékony halmazállapo-

tú fotopolimert és fotoiníciátort tartalmazó tartályban a folyadék felületének egyes ré-

szeit lézerfénnyel világítják meg, aminek hatására a gyanta ezeken a részeken megszi-

lárdul, kikeményedik. Ezt a vékony réteget lesüllyesztik, (vagy felemelik) annyira, 

hogy a folyadékszint éppen elfedje (vagy az alatta lévő részt kitöltse), majd a folyama-

tot sokszor megismételve rétegről rétegre felépítik a 3 dimenziós tárgyat. E módszer 

hátránya, hogy a gyanta kikeményedése csak nagyon vékony (tized mm-es nagyság-

rend) rétegben történik meg, a térhálósodási folyamatot a levegő oxigénje inhibeálja. 

A vékony rétegvastagság következtében a gyantának kis viszkozitásúnak kell lennie, 

hogy a tárgy lesüllyesztése/felemelése nyomán keletkezett vékony réteg üres térfogatát 

gyorsan kitölthesse. 

Az MU kutatóinak módszerének forradalmi újdonsága az, hogy két, különböző 

hullámhosszú lézer fényforrást használnak, és a térhálósítási reakció leállítását nem a 

levegő oxigénje, hanem az egyik fényforrás hullámhosszára aktiválódó fotoinhibítor 

molekulák végzik (1. ábra). Ezzel a megoldással komplex fénymintázatokat lehet elő-

állítani, ezzel kontrollálva a gyanta kikeményedését a kívánt helyeken.  

 

 
 

1. ábra A nagy sebességű lézer litográfiás berendezés  

vázlata 
 

 
 

2. ábra Az MU új eljárásával készült tömör „M” betű és egy hajómodell,  

amelyek gyártási sebessége 500, illetve 375 mm/h volt 
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Az eljárás előnye, hogy miután nem az oxigén végzi a reakció leállítását, jóval 

vastagabb (mm-es nagyságrend) rétegeket lehet kikeményíteni. A vastagabb rétegek 

helyére jóval nagyobb keresztmetszeten át folyhat be a gyanta, ezért ez sokkal gyor-

sabb lesz, még akkor is, ha nagyobb viszkozitású, erősítő adalékokat tartalmazó gyan-

tát használunk, ami viszont szignifikánsan megnöveli az így előállított termékek szi-

lárdságát.  

Az eljárás gyorsaságát az biztosítja, hogy a korábbi lézer litográfiás eljárásokkal 

szemben, ahol tulajdonképpen két dimenziós, papírvékony rétegekből építették fel a 

három dimenziós termékeket, itt a két hullámhosszú fény mintázatainak változtatásá-

val, valódi háromdimenziós termék-előállítás megy végbe. A gyártás sebességét né-

hány termékminta mutatja be (2. ábra). 

Fémtermékek gyártása 3D nyomtatással 

A műanyag termékek mellett gyakran szükség van fém alkatrészek 3D nyomtatá-

sára is. Az ilyen termékek húzó ágazatának a repülőgépgyártás és a prémium autóipari 

alkatrészek számítanak.  

Így például a Bugatti, együttműködve a Laserzentrum Nord munkatársaival, 

vizsgálja egy 410x210x136 mm befoglaló méretű, 3D nyomtatással titánból készülő 

féknyereg alkalmazhatóságát. Ha a projekt sikeresnek bizonyul, a standard alumínium 

alkatrészhez képest 40% súlycsökkenés érhető el. A titánból nagy igénybevételeknek 

kitett alkatrészek készíthetők, az additív gyártástechnológiával pedig olyan optimális 

szerkezeti kialakítást lehet megvalósítani, ami a hagyományos eljárásokkal nem, vagy 

csak nagyon nehezen lehetne gyártható.  

Egy másik példa: a BMW új i8 Roadster gyártóüzeme számára egy alumínium 

konzolt készítenek 3D nyomtatással, ami a bionikus szerkezeti kialakítás következté-

ben a műanyag megoldáshoz képest 40% súlymegtakarítást eredményez. 

A fém 3D nyomtatásnál azok a fejlesztések, amelyek a műanyagoknál még vá-

ratnak magukra, már teljes gőzzel haladnak előre. A hagyományos technológiákat al-

kalmazó vállalatokhoz hasonlóan, a lézer olvasztásos és lézerszinterezési területen 

nagy verseny folyik az olyan cégek között, mint pl. a Concept laser, a Trumpf és az 

SLM Solutions. A berendezések által feldolgozandó alapanyag a gépgyártóktól, vagy 

más, ezen a piacon működő beszállítóktól vásárolható meg. 

Hasonlóan éles verseny érzékelhető az alapanyag szállítók között, ami a potenci-

ális vásárlók több lehetőség között választhatnak. Így például a HSM Stahl 2018 óta 

széles fémpor választékot kínál. A Rosswag Engineering pedig kooperációban az SLM 

Solution és Cronimet céggel, különleges és nagyteljesítményű ötvözeteket fejlesztett 

ki. Az SMS Csoport szintén fémporokat gyárt. Az Uddeholm AM Corrax pedig kifeje-

zetten a szerszámgyártáshoz fejlesztett ki egy nagy korrózió-állóságú és keménységű 

saválló acélport. A Böhler cég W722 Ampo, N700 Ampo, vagy L718 Ampo acélporai-

val szintén említésre méltó. 

Az anyagválaszték azonban nincs bekorlátozva. A piac egyik hajtóereje a fém-

termékek súlycsökkentése. Az olyan komplex borda kialakítások, amelyek a hagyo-
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mányos módszerekkel megvalósíthatatlanok, illetve a kisszériás gyártás gazdaságos 

megvalósíthatósága komoly versenyelőnyt teremt. 

Fröccsszerszám elemek kontúrhűtéssel 

A fröccsszerszám betétek 3D nyomtatással történő előállítása lehetővé teszi, 

hogy a bennük futó hűtőcsatornák a szerszámelem belső felületéhez közel, a kontúro-

kat követve fussanak, és így intenzív, hatékony és egyenletes hűtést biztosítsanak. En-

nek következtében a ciklusidő lerövidül, ami a gyártás gazdaságosságát javítja. A hű-

tőcsatornák kialakításánál fontos a fröccsöntési folyamat alapos megértése. Ennek tá-

mogatására számítógépes szimulációkat használhatunk. Így például a Listemann 

Technology és a Renishaw cég közösen, iQtemp márkanév alatt forgalmazza a fel-

használók számára kész megoldásokat kínáló rendszerüket. 

 Új piaci szereplő a Desktop Metal Inc. vállalat, amely háromlépcsős rendszert 

kínál. A „Studio System” egy fém 3D nyomtatót tartalmaz, amely a műanyag huzalok-

kal dolgozó berendezések elvén működik, továbbá egy kiemelő állomást és egy szint-

erező kemencét. A technológiai lánc a fémpor fröccsöntés (MIM) elvén alapul. Egy 

működőképes rendszer csomagára 160 000 EUR.  

2019-ben a cég bevezeti a „Single Pass Jetting” (egy-utas sugárfúvás) technoló-

giát. Ez a rendszer százszor gyorsabb lesz, mint egy lézer alapú berendezés. Egy tech-

nológiai lépésben fogják az anyagot teríteni és lézerrel besugározni. Ugyanennél a 

mozgatásnál a porrétegre kötőanyagot és szinterezés gátló szert is felvisznek, ami 

megakadályozza, hogy a kötőanyag és a munkadarab összeolvadjon. A rendszert Né-

metországban az Alphacam és a Solidpro disztribútorok fogják forgalmazni. 

Már jelenleg is elérhető a hasonló nevű gyártótól az Xjet-Technik, amellyel fém- 

és kerámia alkatrészeket lehet előállítani. Ennél a módszernél fém- vagy kerámia 

nanoszemcsékkel a tintasugaras eljáráshoz hasonló módszerrel nyomtatnak három di-

menzióban. A termék szinterezéssel nyeri el végső szilárdságát. 

A termékek utókezelése 

Az additív gyártástechnológiákkal elérhető felületi minőséget a rétegfelépítés és 

a felhasznált porszemcsék méretei határozzák meg. Annak érdekében, hogy ennél jobb 

felületi minőséget lehessen elérni, gyakran utólagos felületkezelést alkalmaznak. Erre 

elvileg a következő lehetőségek kínálkoznak: 

– a termék különböző anyagokkal történő szórása (a homokszóráshoz hasonló-

an), 

– a termék kémiai kezelése, 

– vibrációs koptatás különböző részecskékkel (Towalizirás), 

– színezés. 

Természetesen ezen eljárások kombinációit is használhatjuk. Számos új, kis cég 

kezdett kimondottan ezzel a területtel foglalkozni. A DyeMansion cég speciális beren-

dezéseket kínál, mint amilyen egy automatizált sugárszóró eljárás (Powershot S). A 
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kezelendő terméket egy drótkosárban forgatják, így a koptató részecskék egyenletesen 

éri minden oldalát. 

Kémiai kezelést kínál például a Luxyours cég. Itt a termék legkülső rétegét „elfo-

lyósítják”. Ezáltal csökken a felület érdessége és fényes felület alakítható ki. A kezelés 

intenzitásának növelésével egyre simább felület érhető el. A kezelést egy kamrában 

felfüggesztett termékeken lehet végrehajtani. 
Összeállította: Dr. Füzes László 
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Researchers develop new approach to 3D print objects 100 times faster with light = 

https://omnexus.specialchem.com/news/industry-news/researchers-develop-new-approach-to-

3d-print-objects-000217020 
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