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Gyors fröccsöntő szerszámgyártás 3D nyomtatással 

Talán már minden szerszámgyártó praxisában előfordult, hogy a megrendelők nagyon 

rövid határidővel szerették volna legyártatni fröccstermékük szerszámát. A koronavírus elleni 

küzdelem új szintre emelte ennek szükségességét a védelmet és a diagnosztizálást elősegítő 

termékeknél. Az ilyen igények kielégítésére vezette be új technológiáját az amerikai Harbec 

Inc. Korábbi szerszámgyártó és fröccsöntési tapasztalataikra alapozva 3D nyomtatással készí-

tettek szerszámokat. 

Az egyik ilyen termékük a Covid 19 antitest mérő eszköz (1. ábra) burkolata, amely 

egyszerű, két-részes ABS/PC alapanyagból fröccsöntött összeállítás, ahol a méretek pontos-

sága kulcskérdés a megfelelő működéshez. A felhasználó Drumond Scientific Co. készítette 

el és adta át a CAD terveket, és a Harbec cég 72 óra alatt megtervezte és legyártotta a fröccs-

szerszámot, majd 24 órával később már meg is kapta a zöld lámpát a gyártáshoz. Az ezt köve-

tő napon már le is gyártottak 7000 terméket.  
 

 
 

 
 

1. ábra Koronavírus antitest  

mérő eszköz fröccsöntött  

alkatrészei 

2. ábra Fröccsöntött arcvédő maszk és 3D nyomtatású 

alumínium gyártószerszáma, ahol a hűtőcsatornák a 

szerszámüreg kontúrját követik 
 

A szerszám elkészítéséhez a Harbec cég saját eljárásának felhasználásával készítette el a 

készülékház 2+2 fészkes alumínium szerszámát, amivel néhány nap alatt 30 000 terméket 

gyártott le. Ezután 3D nyomtatással készítettek el egy másik termék kialakításnak megfelelő 

műanyag ház elemeket, amelyeket funkcionálisan is kipróbáltak egy automatikus szerelőso-

ron. Ma már e verzió 48 fészkes gyártószerszámán dolgoznak. 

Egy másik projektben arcvédő maszkok gyártását oldották meg. Itt a Buffalo Egyetem 

orvosi karával működtek együtt, akik kifejlesztették a Buffalo e-NABLE Krízis Maszk 

(BECM) 3D kialakítását, amelyet szabadon hozzáférhetővé tettek az interneten. Ez tulajdon-

képpen egy általuk továbbfejlesztett változata az ún. Montana Maszknak, amelynek 3D gyár-

tási utasításai szintén szabadon hozzáférhetők az interneten, és amelyet egy idegsebész, egy 
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fogorvos és egy frissen végzett mikrobiológus közösen fejlesztett ki. Mindkét maszk egy arc-

védőt, egy szűrűtartót és egy cserélhető szűrőbetétet tartalmaz. A maszkok moshatók és több-

ször felhasználhatók. 

A Harbec cég feladata volt, hogy a 3D nyomtatású, két részből álló, komplex geomet-

riájú maszk tömeggyártásához alkalmas szerszámot elkészítse. Ezt egy 3D nyomtatású alumí-

nium szerszámmal oldották meg, amelynek hűtőcsatornái a szerszámüreg kontúrjához közel, 

azt követve helyezkednek el (2. ábra). Ez az intenzív hűtést lehetővé tévő megoldás, az alu-

mínium nagy hővezető képességével kombinálva rövid ciklusidőket tett lehetővé. A 150 dara-

bos próbagyártáshoz két különböző keménységű hőre lágyuló elasztomert (TPE) használtak, 

hogy eldönthessék, melyiket használják a tömeggyártáshoz. A kísérlethez még 3D nyomtatású 

szűrőtartókat használtak, de hamarosan elkészül a fröccsöntött változat is. 

F. L. 

Naitove M.: Molder Pushes Limits of Rapid Tooling in Coronavirus Crash Projects = Plasics 

Technology, 2020 aug. https://www.ptonline.com/blog/post/molder-pushes-limits-of-rapid-tooling-in-
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