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Absztrakt–A 3D nyomtatási technológiák rohamos 
fejlődésének köszönhetően mára lehetségessé vált akár 
otthoni környezetben, saját dolgozószobánkban is a 
legmagasabb elvárásoknak megfelelő, és az ipar 
legkülönbözőbb szegmenseiben alkalmazható 3D nyomtatott 
funkcionális termékek készítése. Minimális geometriai 
megkötésekkel, 25 µm pontossággal állíthatunk elő végső 
felhasználásra szánt modelleket, funkcionális alkatrészeket, 
rugalmas, tartós, magas hőállóságú vagy öntészeti 
termékeket, sőt, a legszigorúbb egészségügyi szabványoknak 
megfelelő fogászati elemeket is. 
A 3D nyomtatás fogalma a közelmúltban még egyet jelentett 
a prototípusgyártással, egyedi termékek készítésével, 
napjainkban azonban mindinkább kiemelt helyet foglal el a 
sorozatgyártásban is. 
A dolgozat képet ad az otthoni, lézer sztereolitográfia elvén 
működő 3D nyomtatás világáról, rávilágít a közelmúltban 
végbement és folyamatosan zajló technológiai fejlődésre, az 
ipari háttér nélkül megnyílt új lehetőségekre: otthoni 
felhasználóként milyen nyomtatóval és alapanyagokkal 
dolgozhatunk és milyen eredményeket érhetünk el ezek 
felhasználásával. 
Annak érdekében, hogy az olvasó mélyebb betekintést 
nyerhessen egy kiforrott rendszer működésébe, saját 
nyomtatási projekteken keresztül kerülnek bemutatásra az 
SLA technológia sajátosságai, az eljárásmód előnyei, otthoni 
alkalmazási lehetőségei. 
Végül a dolgozat rávilágít az SLA-rendszer fejlődési 
irányaira, kiemelve a 3D nyomtatás jövőjét alapjaiban 
meghatározó lehetőségeket az automatizálásban. 

Kulcsszavak: 3D nyomtatás, otthoni 3D nyomtatás, 
sztereolitográfia, magas minőség 
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high quality 

I. BEVEZETÉS 
Négy évvel ezelőtt, az additív gyártástechnológiák 

iránti rajongásom kezdetén nagy megelégedéssel töltött el, 
hogy képes voltam otthonomban előállítani egy általam 
tervezett egyszerű alkatrészt 3D nyomtatóm segítségével. 
A kiváló felületi minőség elérése akkor még nem volt 
elsődleges szempont, az alkotás lehetősége önmagában 
nagy örömmel töltött el. Az előállítható  modell minőségét 

 
és kialakítását nagyban korlátozta a felhasználható 
alapanyagok szűk területe és – a számomra elérhető – 
szálolvasztásos eljárásmód sajátosságaiból fakadó 

geometriai megkötések sokasága. A területen végbemenő 
innováció azonban elképesztő sebességgel halad előre. 

A technológia rohamos fejlődésének köszönhetően 
mára képessé váltunk arra, hogy akár dolgozószobánkban 
is készíthetünk olyan végfelhasználói termékeket, 
amelyek a legmagasabb elvárásoknak is megfelelnek, és 
az ipar legkülönbözőbb szegmenseiben alkalmazhatóak. 
Minimális geometriai megkötésekkel, 25 µm pontossággal 
készíthetünk végső felhasználásra szánt termékeket, 
funkcionális alkatrészeket, rugalmas, tartós, magas 
hőállóságú vagy öntészeti modelleket, sőt, a legszigorúbb 
egészségügyi szabványoknak megfelelő fogászati 
elemeket is. A 3D nyomtatás fogalma a közelmúltban még 
egyet jelentett a prototípusgyártással, egyedi termékek 
készítésével, napjainkban azonban mindinkább kiemelt 
helyet foglal el a sorozatgyártásban is. 

Dolgozatomban bemutatom, hogy az elmúlt néhány 
évben milyen új lehetőségek nyíltak meg az otthoni 3D 
nyomtatás világában, milyen anyagokkal dolgozhatunk és 
milyen eredményeket érhetünk el otthoni környezetben, 
ipari háttér nélkül. Bemutatom a lézer sztereolitográfia 
(stereolithography, SLA) eljárást alkalmazó legmodernebb 
asztali 3D nyomtatót és annak felhasználási lehetőségeit, 
kiemelve a legkönnyebben kezelhető standard folyadék-
alapanyagokat, az azokból készült modellek 
tulajdonságait, minőségét. Ismertetem a felhasználás 
további irányvonalait, a mérnöki, az ékszerészeti és a 
fogászati területeket, a kiegészítő berendezéseket és az 
alkalmazható utókezeléseket. 

Konkrét nyomtatási projekteken keresztül mutatom 
meg az SLA technológia sajátosságait, a számos előny 
mellett felmerülő esetleges hátrányokat, a szoftveres 
előkészítést, a modell orientációját, megfelelő támaszok 
képzését és a helyes felbontás kiválasztását, amelyek által 
mélyebb betekintést nyerhetünk egy kiforrott rendszer 
működésébe. 

Végül rávilágítok az SLA-rendszer fejlődési irányaira, 
kiemelve az automatizálásban rejlő lehetőségeket, 
amelyek a 3D nyomtatás jövőjét alapjaiban határozzák 
meg. 

 

II. AZ OTTHONI 3D NYOMTATÁS ELSŐ SZAKASZA 
Bár a 3D nyomtatás időszámításának kezdetét 1986-ra, 

a lézer sztereolitográfia feltalálására datáljuk [1], az első, 
otthoni felhasználásban elterjed rendszerek mégis a 
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szálolvasztásos (FDM)1 elven működő 3D nyomtatók 
voltak. Ennek oka egyrészt az eljárás egyszerűbb 
működésében – melyet az 1. ábra szemléltet – másrészt 
pedig a szabadalmak lejárati időpontjában keresendő. 

 

1. ábra: Az FDM-technológia működési elve 

A 3D nyomtatás elterjedését megalapozta a RepRap2 
mozgalom, amelynek keretében 2005-ben az angliai Bath 
Egyetem mérnökei olyan alacsony költségvetésű 3D 
nyomtató megalkotását tűzték ki célul, amely képes saját 
alkatrészeinek jelentős részét önmaga legyártani [2]. A 
technológia nyílt rendszerű volt, mind a vezérlőszoftvert, 
mind a gép terveit alkotói szabadon hozzáférhetővé tették, 
megalapozva ezzel a 3D nyomtatás széles körben történő 
elterjedését. 

A RepRap rendszerek tették lehetővé, hogy napjainkra 
olyan kiforrott szálolvasztásos 3D nyomtatási 
technológiák váljanak elérhetővé az otthoni felhasználók 
számára is, amelyekkel mélyebb műszaki szaktudás nélkül 
is készíthetünk megfelelő minőségű 3D nyomtatott 
modelleket, a gépek szerelési igénye pedig minimális, így 
a hangsúly már valóban a gyártáson és nem az 
üzemeltetésen, kísérletező beállításokon és a „szereld 
magad” megoldásokon van. 

2018-ra a kisvállalati-és magánszektort megcélzó 
FDM-gyártók is sikerrel küzdötték le nyomtatóik 
gyermekbetegségeit, így napjainkban olyan minden igényt 
kielégítő berendezéseket vásárolhatunk milliós befektetés 
nélkül, amelyek a szegmensben felmerülő valamennyi 
igényt kielégítik. Hazánk ebben az ágazatban is élen jár: a 
CraftUnique magyarországi 3D nyomtatófejlesztő és -
gyártó vállalat legújabb Craftbot 3 típusa két független 
fejes nagy munkaterületű precíz szerkezet, amely 
egyszerűen kezelhető a berendezéshez kapcsolódó 
számítógépes szoftveren és a nyomtató érintőkijelzőjén 
keresztül, és bármilyen, 3D nyomtatókkal kompatibilis 
alapanyaggal használható, ezáltal a tulajdonosok 

                                                
1 FDM: Fused Deposition Modeling, ömledék-rétegezés. 
2 RepRap: Replication Rapid Prototyper, önmaga számos részegységét 
reprodukálni képes 3D nyomtató. 

mentesülnek a drága, sajátmárkás filamentek3 alkalmazási 
kényszerétől. 

A CraftBot 3 kifinomult megjelenését a 2. ábra 
szemlélteti. A 300°C-os maximum nyomtatási 
hőmérséklet a felhasználható alapanyagok tárházát még 
inkább kiszélesíti, a két független fejes nyomtatás pedig 
lehetővé teszi az oldható támaszanyagok alkalmazását – 
ezáltal a jobb minőségű nyomtatványok készítését – és az 
akár egyszerre két külön modell egy időben történő 
előállítását is. A teljes körű garancia- és 
szervízszolgáltatás leveszi a felhasználók válláról az 
esetlegesen felmerülő műszaki problémák megoldásának 
felelősségét, a beépített alapanyagmegfigyelő rendszer 
pedig a selejtgyártás minimalizálását hivatott elősegíteni 
[3][4]. 

 

2. ábra: CraftBot 3 kétfejes Plug & Play rendszerű 3D nyomtató 

Az FDM rendszerek mára olyan fejlettségi szintet értek 
el, amely néhány éve még utópiának számított. A részletes 
modellek, a bennszülött alkatrészek gyárthatósága, az 
egyre kifinomultabb műszaki megoldások és a beépített 
gyártásvédelmi rendszerek mind-mind a technológia 
fejlettségi szintjének csúcsát mutatják. 

A szálolvasztásos 3D nyomtatókkal legyártható 
modelleket – és ezáltal a teljes FDM iparágat– azonban 
behatárolja néhány olyan korlát, amit az eljárásmód 
sajátosságai miatt – napjainkban – nem lehet 
kiküszöbölni. Az egymásra épülő rétegekből fakadó 
geometriai megkötések meghatározzák az előállítható 
modelleket, a lépcsőzetes felületek még a legfinomabb 
felbontás esetében is megjelennek, az elérhető minimális 
rétegmagasság korlátozott és csak bizonyos 
formatípusoknál használható ki maximálisan, 
mindemellett az alkalmazható alapanyagtípusok száma is 
véges. A gyártási folyamatok átalakulása és a fogyasztói 
igények megváltozása miatt elengedhetetlen volt ezen 
akadályok leküzdése, és az ipari szinten már létező 
technológiák alapján olyan rendszer megalkotása, amely 
behatárolható bekerülési költségek mellett akár µm 
pontossággal képes modelleket előállítani a lehető 
legszélesebb alapanyagok körét felhasználva, minimális 

                                                
3 Filament: Megjelenésében spagettihez hasonló műanyag szál. Az FDM 
és FFF típusú 3D nyomtatáshoz szükséges nyersanyag. 
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geometriai megkötések mellett. Ezek az igények hívták 
életre a Formlabs vállalatot [5], amely 2012. év végére 
megalkotta a  3.  ábrán látható  Form 1  típusú  
sztereolitográfia  elvén működő, ipari háttér nélkül 
üzemeltethető 3D nyomtatót. Ezzel megkezdődött az 
asztali SLA-berendezések forradalma. 

 
3. ábra: A Form 1 SLA 3D nyomtató 

III. AZ SLA TECHNOLÓGIA 
A lézer sztereolitográfia (SLA, stereolithography) és 

egyben a 3D nyomtatás feltalálása az amerikai Charles W. 
Hull nevéhez fűződik. Ő alkotta meg az első SLA 
rendszerű berendezést, és szabadalmaztatta az eljárást 
1986-ban [6][7]. A folyamat alapja a sugárzással 
inicializált polimerizáció, azaz az alapanyagul szolgáló 
folyékony fotopolimer UV-fény hatására kerül 
megszilárdításra a 4. ábrán látható módon. 

 
4. ábra: A lézer sztereolitográfia működési elve 

A folyékony, fényérzékeny műanyag gyantát tároló 
tartályban egy függőlegesen mozgatható munkaasztal 
található. A nyomtatás megkezdésekor az asztal a 
folyadék felszíne alatt helyezkedik el egy 
rétegvastagságnyi mélységben, amelynek értéke 100-25 
µm közötti. A tárgyasztal fölött elterülő folyadékréteget az 
előre meghatározott programkód alapján vezérelt 
lézersugár a szeletekre bontott szoftveres 3D-modellből 
nyert keresztmetszet területén belül végigpásztázza, 
térhálósítja, és így az megszilárdul. Ezután a munkaasztal 

egy rétegvastagságnyit lesüllyed, és a simító lap friss, 
egyenletes gyantaréteget terít a már elkészült réteg fölé. A 
lézer az új keresztmetszetnek megfelelően pásztázza végig 
a felületet, létrehozva és az előzőhöz tapasztva a 
következő réteget. A leírt folyamat addig ismétlődik, amíg 
a modell rétegenkénti felépítése be nem fejeződik. Miután 
az alkatrész elkészült, kiemelik a tartályból, a felesleges 
anyagot kémiai fürdőben (például izopropil alkoholban) 
áztatva lemossák, majd a modelleket kiszárítják. A kémiai 
folyamat befejezéséhez szükséges végső megszilárdító 
kezelés UV-kemencében történik, majd a támaszanyagok 
(support)4 eltávolításra kerülnek, és ha szükséges, 
következhet a felületkezelés (csiszolás, polírozás) [1][7]. 

A 3D nyomtatási eljárásmódok közül a lézer 
sztereolitográfia révén érhető el a legmagasabb felbontás 
(egyes ipari berendezések esetében akár 6 µm), valamint a 
legjobb felületi minőség. Az így készült modelleken 
szabad szemmel a rétegképződés már nem kivehető, és 
szinte bármilyen geometriai forma előállítható. A 
különböző alapanyagtípusoknak köszönhetően a kész 
alkatrészek tulajdonságai széles skálán mozognak. 
Folyadéktípustól függően készülhetnek gumiszerű 
rugalmas elemek vagy nagyszilárdságú, ellenálló 
alkatrészek. Közel 300°C-ig hőálló munkadarabok éppúgy 
gyárthatóak, mint az egészségügyben felhasználható, 
rendkívül szigorú szabványoknak is megfelelő 
szerszámok és sablonok. 

Az SLA technológia egyértelműen a legtöbb 
lehetőséget magában foglaló 3D nyomtatási eljárásmód, 
azonban a közelmúltig ára is mind közül a legmagasabb 
volt. Az ilyen jellegű ipari berendezések üzemeltetése 
igen költséges és kiemelt szakértelmet kívánt, az 
alapanyagok pedig nehezen hozzáférhetőek voltak. A 
2012. év végéig a sztereolitográfia csak az ipari, 
nagyvállalati, tőkeerős felhasználók számára volt elérhető. 
Ezt a tendenciát változtatta meg a Formlabs vállalat. 

IV. SZTEREOLITOGRÁFIA A NAPPALIBAN 
Felismerve a szálolvasztásos 3D nyomtatók korlátait és 

a megfizethető magas minőségű additív gyártásban rejlő 
hatalmas lehetőségeket, az MIT egyetem hallgatói 2011-
ben befektetői segítséggel megalapították a Formlabs 
vállalatot. Céljuk olyan SLA alapon működő 3D nyomtató 
kifejlesztése volt, amely egyszerűen kezelhető, minőségi 
kompromisszumok nélkül képes a 3D modellalkotásra, 
mégpedig a kisvállalatok/oktatási intézmények/otthoni 
felhasználók számára is megfizethető költségek között 
maradva. 

Az ötlet létjogosultságát bizonyította, hogy a gép 
megépítésére létrehozott Kickstarter5 kampány minden 
idők egyik legsikeresebbje volt az összegyűjtött 2,95 
millió $-ral, így létrejöhetett a világ első asztali SLA 3D 
nyomtatója, a Form 1. A kezdeti sikereket újabbak 
követték, a Form 1 hiányosságait kiküszöbölendő a 
felhasználói visszajelzéseket felhasználva 2014-ben 
megszületett annak javított változata, a Form 1 +. Bár ez 

                                                
4 Support: A modell alátámasztását és a tárgyasztallal való kapcsolatát 
biztosító, az eredeti alkatrésszel megegyező anyagú részegységek, 
támasztó oszlopok. 
5 Kickstarter: Közösségi finanszírozáson alapuló amerikai közhasznú 
társaság, amelynek célja a kreatív ötletek, projektek megvalósításának 
segítése, „életre hívása”. 
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az eszköz lényegesen jobban teljesített elődjénél, a zárt 
rendszer hiánya miatt néhány hetente szükség volt a gép 
szétszedésére és az érzékeny, védtelen tükrök óvatos 
portalanítására. A 2015. év végén megkezdődött az 5. 
ábrán látható Form 2 gyártása, amely harmadik generációs 
kiforrott modellként minden korábbi hiányosságtól és 
problémától mentesülve mind a mai napig a legsikeresebb 
asztali SLA 3D nyomtató [5]. 

 

5. ábra: Fromlabs Form 2 lézer sztereolitográfia elvén működő 3D 
nyomtató 

A szálolvasztásos eljárásmóddal szemben a Formlabs 
gépekben is alkalmazott SLA technológia során a felépülő 
modell rétegei között izotróp6 kötés alakul ki, amelynek 
következtében a nyomtatványok felülete sokkal simább, 
fröccsöntött minőséget képvisel. A nagymértékű 
precizitásra képes sztereolitográfiát alkalmazó Form 2 
nyomtató egyértelműen kitűnik a 3D nyomtatók piacán ár-
értékarányával és egyszerű kezelhetőségével. A Formlabs 
család megjelenése előtt a megbízható, sztereolitográfiás 
3D nyomtatók bekerülési költsége még a legkedvezőbb 
árkategóriában is tízmilliós nagyságrendű volt, 
napjainkban viszont már valamivel több, mint 1 millió Ft-
os beruházással elérhetővé vált a technológia. A Form 2 
alacsony beszerzési ára és egyszerű kezelése a legkisebb 
vállalkozások számára is hozzáférést biztosít a digitális 
gyártás lehetőségéhez [8]. 

A 3D nyomtatók piacát 2012-óta kísérem figyelemmel. 
Számos Kickstarter kampányt követtem végig, és 
drukkoltam a kreatív mérnököknek, innovatív alkotóknak 
projektjeik sikeréhez. A Form 1 3D nyomtató 
megjelenését is nagy izgalommal szemléltem abban bízva, 
hogy egyszer nekem is lehet SLA-gépem. A Form 2 
típusú 3D nyomtató 2016-óta elérhető Magyarországon. A 
megjelenés napjától törekedtem arra, hogy magaménak 
tudhassak egy ilyen berendezést. Erőfeszítéseimet végül 
2017 őszén siker koronázta, az Emberi Erőforrás 
Minisztérium által meghirdetett „Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért” ösztöndíjat elnyerve anyagi támogatásban 
részesültem, amelyből megvásárolhattam első saját SLA 
nyomtatómat. 

Ezen bekezdés címe nem metafora, nyomtatóm ugyanis 
lakásom nappalijában kapott helyet, ahol különösebb 
nehézségek és bármiféle komolyabb műszaki háttér nélkül 
problémamentesen üzemel. Az első indítás óta, közel fél 
                                                
6 Izotróp: Térbeli iránytól független. 

éve használom a rendszert, így volt alkalmam számos 
tapasztalatot gyűjteni működéséről. 

A nyomtató nagy előnye a korábbiakban felsoroltakon 
kívül a moduláltság, azaz a különböző részegységek 
könnyű és gyors cseréjének lehetősége. A Form 1 és a 
Form 1 + esetében a folyékony műgyantát a gép tartályába 
minden alkalommal manuálisan át kellett önteni, míg a 
Form 2 használata során az alapanyagot tároló kazettát 
egyszerűen be kell illeszteni a gép megfelelő részébe. A 
gyanta a nyomtatás során a szintén néhány mozdulattal 
eltávolítható gyantatartályba (resin tankba7) folyik át, 
miközben a berendezés egyetlen saját elemével sem 
érintkezik. Amennyiben alapanyagot szeretnénk cserélni, 
mind a kazettát, mind a gyantatartályt eltávolítjuk, és az új 
részegységeket helyükre illesztésével máris indíthatjuk az 
új munkafolyamatot, miközben nincs szükségünk a 
rendszer tisztítására. Maga a tárgyasztal is – amelyre a 
modell felépül – eltávolítható, így teljesen új projekt 
indítása eltérő alapanyaggal szintén megoldható néhány 
mozdulattal. 

A. A nyomtató felépítése 
A 6. ábrán látható a printer felépítése. A cserélhető 

gyantatartó kazetta (1), a tárgyasztal (3), a gyantatartály 
(4) és a gyantasimító eszköz (5) egy mozdulattal 
eltávolítható és cserélhető a folyamatos és hatékony 
munkavégzés érdekében. Az UV-fényt át nem engedő 
burkolat (2) megvédi az alapanyagot az idő előtti 
megszilárdulástól, az érintőkijelző (6) biztosítja a könnyű 
és kényelmes kezelést, az egyetlen manuális kapcsolóval 
indítható a nyomtatás (7), a kalibráló eszköz (8) 
segítségével pedig vízszintes helyzetbe állítható a 
nyomtató. 

 
6. ábra: A Form 2 3D nyomtató felépítése 

B. A nyomtató működése 
A nyomtató működését a 7. ábra szemlélteti. A 

PreForm szeletelő szoftverben támaszokkal ellátott modell 
WiFi- vagy USB-kapcsolaton keresztül feltöltésre kerül a 
nyomtató memóriájába. A nyomtatás elindítását követően 
a rendszer megkezdi a gyantatartály feltöltését a 
gyantatartó kazettában található alapanyaggal. Nyomtatás 
közben a szint figyelése folyamatos, így szükség esetén a 
gyantatartály töltése automatikusan történik. A simító 
                                                
7 Resin Tank: Gyantatartály. Filmréteggel ellátott gyantatartály, amelyet 
a lézersugár átvilágít, és a benne lévő műgyantát térhálósítja, 
hozzákapcsolva azt a tárgyasztalhoz. 
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eszköz a nyomtatás megkezdése előtt néhány alkalommal 
jobbról balra, majd balról jobbra keverőmozdulatokat 
végez a levegőbuborékok megszüntetése és az egyenletes 
folyadékminőség biztosítása céljából. 

Amikor az alapanyag elérte a megfelelő hőmérsékletet, 
a tárgyasztal előre beállított rétegvastagságnyit (25, 50 
vagy 100 µm) a gyantába süllyed, a pásztázó lézersugár a 
gyantatartály filmrétegén keresztülhatolva a modell adott 
keresztmetszetét megvilágítja, így térhálósítva azt és 
hozzákapcsolva a tárgyasztalhoz. Ezt követően a 
tárgyasztal a folyadékból kiemelkedik, a simító eszköz 
megkeveri az alapanyagot, majd az asztal ismét a 
gyantába süllyed – az előbbinél egy rétegnyivel kisebb 
mértékben – és a folyamat addig ismétlődik, amíg a teljes 
modell el nem készül. Amennyiben nyomtatás közben 
elfogy a folyadék, a rendszer érzékeli, jelzi az 
operátornak, és szünetelteti a folyamatot mindaddig, amíg 
a gyantát tároló kazetta kicserélésre nem kerül. 

 

7. ábra: A Form 2 nyomtató működése 

A folyamat végén a meg nem szilárdult műgyanta 
eltávolítása izopropil-alkohol fürdőben történik, majd a 
szárítás után a támaszok levágása és a modell esetleges 
utókezelése (szükség szerint csiszolása, polírozása, 
festése) következhet. Bizonyos alapanyagok UV-
utókezelést igényelnek speciálisan erre a célra kialakított 
kemencében, hogy ezáltal nyerjék el végső 
tulajdonságaikat. 

A nyomtató modulált felépítésnek köszönhetően – 
előrevetítve a sorozatgyártáshoz szükséges gyártási idő 
lecsökkentését – egy nyomtatási folyamat végén új 
tárgyasztal beillesztésével rögtön új nyomtatást 
indíthatunk, így amíg az additív folyamat zajlik, azzal 
párhuzamosan elvégezhetjük a kész modellek 
utókezelését. Amennyiben pedig az előzőtől teljesen eltérő 
alapanyagtípussal kell dolgoznunk, a gyantatartály gyors 
cseréjével válthatunk, jelentős mértékben meggyorsítva és 
optimalizálva a gyártási folyamatot. 

V. FELHASZNÁLHATÓ ALAPANYAGOK 
A Formlabs SLA rendszerekben rejlő egyik legnagyobb 

lehetőség – a korábban felsorolt előnyök mellett – a 
hozzáférhető alapanyagok rendkívül széles tárháza. Sem 
az FDM-rendszerek esetében, sem más 3D nyomtatási 
eljárásmódban nem találkozunk ilyen nagy számban 
alkalmazható, egyazon berendezésben felhasználható 
alapanyagtípussal. 

A. Standard műgyanták 
A standard műgyantákat négy alapszínből választhatjuk 

ki, amelyek mindegyike eltérő tulajdonságokkal 
rendelkezik. A szürke folyadékból készült modelleken 
nagyon szépen érzékelhetőek a mélységek és a legapróbb 
részletek is. Saját tapasztalatom, hogy a szürke gyantából 
készült alkatrészek vákuumöntéshez8 is kiválóan 
használhatóak ősmintaként9, mivel ellentétben más SLA-
alapanyagokkal, ez a típus nem lép kémiai reakcióba a 
szilikon öntőformával, továbbá körülbelül 90°C-ig ellenáll 
a hőnek és az alkalmazott nyomásnak. A 8. ábrán látható 
fekete alapanyag a legrészletgazdagabb tárgyak 
gyártásához került kifejlesztésre, elsősorban 25 µm 
felbontású modellekhez, legfőképpen makettfigurák 
megjelenítéséhez használják. 

 
8. ábra: Formlabs fekete alapanyagból készült modellek 

A fehér folyadékból készült nyomtatványok az 
utómunkálatokat követően is (támaszok eltávolítása, 
csiszolás) megtartják homogén, selymes színüket. Az 
áttetsző műgyantából előállított modellek különlegessége, 
hogy megfelelő polírozással tökéletesen átlátszóvá 
tehetők, így akár a 9. ábrán láthatóan optikai lencsék is 
készíthetők felhasználásukkal. 

 
9. ábra: Áttetsző alapanyagból nyomtatott lencsék a megfelelő polírozás 

után 

                                                
8 Vákuumöntés: Az eljárás során a mesterdarab kétkomponensű 
folyékony szilikonba kerül elhelyezésre, majd a levegőbuborékok 
vákuummal eltávolítása után hőkezelő kemencében a szilikonforma 
körülbelül 40°C-on kikeményedik. A mestermodell eltávolításával 
létrejött öntőforma 25-40 darabos sorozat előállítása képes [9]. 
9 Ősminta: A vákuumöntésben a sokszorosítás alapjául szolgáló 
(pozitív) alkatrész, amelynek szilikonba ágyazott lenyomata (negatívja) 
kerül kitöltésre az öntés során. 
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A standard alapanyagoknak nincs szükségük UV-
utókezelésre, kiegészítő eljárás nélkül is tökéletesen 
megszilárdulnak, tartósak maradnak. 

A fenti műgyanták mindegyike nem csupán 
prototípuskészítésre alkalmas, bizonyos kereteken belül 
végfelhasználói modellek is előállíthatóak belőlük, akár 
többszázas nagyságrendű sorozatokban is. 

B. Mérnöki alapanyagok 
1) Rugalmas modellek 

Az ebből a speciális műgyantából készült elemek 
különleges, gumiszerű tapintásúak. Ez a gyantatípus 
sokoldalú és ellenálló anyag. Egyszerre hajlítható és 
összenyomható alkatrészek nyomtathatók belőle. 
Kiválóan alkalmazható prototípusok és végfelhasználói 
modellek egyedi markolatának, csúszásmentes borításának 
kialakítására, speciális billentyűzetek gyártására. A 10. 
ábrán látható nedvességmérő prototípusának burkolata 
fekete, billentyűzete rugalmas műgyantából került 
kinyomtatásra. A példában szereplő eszköz elkészítésekor 
felmerülő kihívásoknak a technológia maximálisan 
megfelelt, a gombok falai nagyon vékonyak, mégis 
strapabíróak lettek – így az elkészített modell a majdani 
sorozatgyártásban szereplő termékkel mind 
funkcionalitásban, mind külsőségekre teljességgel 
megegyezett [8]. A rugalmas alapanyag UV-utókezelést 
igényel. 

 
10. ábra: A Wöhler vállalat által SLA-technológiával gyártott 

nedvességmérő funkcionális prototípusa [8] 

2) Ellenálló alkatrészek 
Ez az alapanyagtípus kiemelkedően ellenálló, 

kifejlesztése kifejezetten ipari felhasználásra történt. 
Bepattanó kötések, masszív prototípusok, jigek 
nyomtatásához ajánlott. Ebből a gyantából nyomtatott 
alkatrészek a hirtelen fellépő nagy erőbehatásoknak is 
ellenállnak. Az alapanyagból készült funkcionális csatot a 
11. ábra szemlélteti. 

 
11. ábra: Ellenálló műgyantából készült biztonsági övcsat [11] 

3) Tartós nyomtatványok 
Polipropilénszerű10 tartós anyag akkor ideális, ha 

hajlékonyabb, nagyobb fizikai terhelésnek kitett tárgyakat 
szeretnénk készíteni. [10]. A Formlabs Durable 
műgyantája ezekhez hasonlóan ellenálló, törés nélkül 
hajlik és a mindennapi műanyagtárgyakhoz hasonlóan 
sima, fényes felületet eredményez. Végső tulajdonságait 
UV-utókezelés hatására nyeri el. 

4) Merev anyagok 
A merev anyagok üveggel szilárdított alapanyagok. 

Előnyük merevségük és alaktartósságuk. Vékony 
falakhoz, részletek nyomtatásához, funkcionális 
prototípusok gyártásához javasolt. 

5) Magas hőállóságú elemek 
Ebből a speciális műgyantából nyomtatott alkatrészek 

az elérhető SLA-alapanyagok közül is kiemelkednek 
rendkívül magas hőállóságukkal, amelynek értéke 289°C. 
Vákuumformázó sablonok és fröccsöntő szerszámbetétek 
nyomtatására is alkalmazzák. Az így készült öntőformák 
az alumínium vagy acél szerszámoknál nagyságrendekkel 
olcsóbbak, a vákuumöntésnél alkalmazott 
szilikonformáknál pedig lényegesen tartósabbak. Egy 
ilyen szerszámba a 12. ábrán látható módon akár 
termoplasztikus11, fröccsöntésben használt műanyagok is 
önthetők. Így a 3D nyomtatott szerszám befogható a nagy 
fröccsöntőgépekbe és akár ABS, polipropilén vagy 
poliamid (nylon) alkatrészek is önthetők bele [11]. A 
nyomtatást követően UV-kezelés szükséges. 

 
12. ábra: Protoszerszám fém befoglaló keretben, 289°C-ig ellenálló 

műgyantából nyomtatva [11] 

C. Ékszerészeti felhasználás 
Az elmúlt néhány évben bekövetkezett újításoknak 

köszönhetően az SLA technológia az ipari gyártás mellett 
az ékszerészek körében is egyre népszerűbbé vált. A 
Formlabs öntészeti műgyanta és a rendszer kiemelkedő 
minőségű 3D nyomtatási képességének felhasználásával 
közvetlenül gyárthatók ékszermodellek precíziós 
öntéshez, valamint próbamodellek és a gumiformába 
történő besütési eljárások mesterdarabjai is. Ez az 
alapanyag ugyanis öntés során salakanyagmentesen 
kiégethető, gyakorlatilag szublimál, ezáltal lehetővé teszi 
a legrészletesebb darabok precíziós öntését is. 

                                                
10 Polipropilénszerű anyag: Kristályos szerkezetű műanyag, amelyből 
például kapcsolók, konnektorok, háztartási gépburkolatok, lökhárítók, 
karosszériaelemek, zsanérok készülnek [10]. 
11 Termoplasztikus: Azok a műanyagok, amelyek láncmolekulákból 
állnak, melegítéskor fokozatosan megpuhulnak, nincs határozott 
olvadáspontjuk. 



Received: 11 June 2018 
Accepted: 31 June 2018 
Published: 15 July 2018 

 
Journal of Applied Multimedia 2./XIII./2018 
 

 57 

A kiégethető alapanyag akkor ad tökéletes eredményt, 
ha pontról pontra betartjuk a gyártó részletes, mindenre 
kiterjedő utasításait. Ennek elengedhetetlen eleme az UV-
kamrában 405 nm hullámhosszú UV-fénnyel történő 
utókezelés – modelltől függően – 8-12 órán keresztül. Ezt 
követően a nyomtatványok színe a 13. ábrán látható 
módon élénk kékből sötét tengerészkékre vált. Ha sikeres 
volt a folyamat, akkor a nemesfémöntés felülete olyan jó 
minőségű lesz, hogy azt már csak polírozni kell [12]. 

 
13. ábra: Formlabs öntészeti alapanyagból készített gyűrűmodell. 

Baloldalon az utókezelés előtti, jobboldalon az utókezelés utáni darabok 
[12]. 

D. Fogászati nyomtatás 
A fogászati nyomtatással kapcsolatban három 

különböző alapanyagtípus is elérhető a Formlabs SLA-
nyomtatókhoz. A fogtechnikai laboratóriumok „házon 
belül”, külső partnerek bevonása nélkül készíthetnek a 
betegek szájához száz százalékban illeszkedő hidakat, 
szekciós modelleket vagy eltávolítható csavarokkal 
rendelkező koronamodelleket, rengeteg időt és költséget 
megtakarítva. 

A biokompatibilis fogászati műgyanta nagyon magas 
minőségű, a legszigorúbb ISO szabványoknak is megfelel, 
precíz műtéti sablonok és fogászati segédeszközök, 
szerszámelemek készítéséhez alkalmazható. Egyedülálló 
módon ez az alapanyag hivatalosan is érintkezhet vérrel, 
így kiválóan alkalmas fogászati fúrósablonok készítésére 
is. Egy ilyen elem kész modelljét szemlélteti a 14. ábra. 

 
14. ábra: Fogászati fúrósablon biokompatibilis műgyantából nyomtatva, 

titán gyűrűkkel ellátva 

A 15. ábrán látható áttetsző biokompatibilis fogászati 
műgyantából készült modellhez hasonló tárgyak magas 
törés- és kopásállóságuk miatt kiválóan alkalmasak 3D 
nyomtatott fogszabályzó sínek közvetlen készítésére, 

ezáltal a fogívek nyomtatása és a mélyhúzás feleslegessé 
válhat [13]. 

A fogtechnikák mérnökei és technikusai is egyöntetűen 
hangoztatják az új SLA-technológia alkalmazásában rejlő 
lehetőségeket. A valamivel több, mint egymillió forintos 
befektetést jelentő Form 2 3D nyomtató gyakorlatilag 
tizedébe kerül a ma kapható, megbízható fogászati 3D 
alternatíváknak. Így a drágább gépek árának töredékéért 
akár többnyomtatós minilabort is fel lehet állítani 
Formlabs nyomtatókból. A Form gépeket ráadásul 
Magyarországon gyártják, így esetleges probléma esetén 
sem kell hosszú időre megválni az eszköztől. A 
technológia létjogosultságát mutatja a Form 2 3D 
nyomtatót használó fogtechnikusok véleménye, amely 
szerint utólag belegondolva elképzelhetetlenül 
megkönnyítette a gyártást a korábban alkalmazott 
munkafolyamatokkal szemben [14][15]. 

 
15. ábra: Áttetsző biokompatibilis műgyantából készült, közvetlenül a 

fogakra helyezhető fogszabályzó sín [3] 

Ahogyan a 3D nyomtatók piacán számos gyártó 
termékei esetében, úgy az SLA-technológiában is jellemző 
a zárt rendszerek forgalmazása, azaz adott márkájú additív 
gyártóberendezés csak saját alapanyagával üzemel, 
beszűkítve ezzel a fogyasztók lehetőségeit, és így 
mesterségesen magasan tartva az árakat. Ezzel szemben a 
Form 2 3D nyomtató esetében lehetőség van „open mode” 
beállítási lehetőség alkalmazására, így a rendszer bármely 
más gyártó műgyanta alapanyagait is képes kezelni a 
garanciaszolgáltatás elvesztése nélkül. 

VI. UTÓKEZELÉS 
Aki dolgozott már 3D nyomtatóval, tisztában van vele, 

hogy a nyomtatás elindítása és a késztermék kézhezvétele 
között számos lépés lezajlik. Miután kinyomtatásra került 
a 3D modell, az elemek tárgyasztalról leválasztásán túl 
szükség lehet felületkezelésre és az esetleges támaszok 
eltávolítására. Sztereolitográfiás 3D nyomtatás esetén 
izopropil alkohol fürdőre mindenképpen szükség van, és 
bizonyos alapanyagok UV-fénnyel történő utókezelésére 
is sor kerül. A 3D nyomtatás sikere jól megtervezett 
folyamat eredménye, és minél inkább optimalizált, az 
időmegtakarítás miatt annál költséghatékonyabb. 

A Formlabs SLA-rendszerhez 2018. eleje óta 
magyarországi forgalmazásban is elérhető két olyan 
kiegészítő berendezés, amelyek optimalizálják és 
automatizálják a nyomtatás utáni lépéseket, ezzel 
csökkentve a manuális feladatokhoz szükséges időt, és 
tökéletesítve a nyomtatványok minőségét [16]. Az 
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ultrahangos mosóberendezés és a speciális UV kamra 
újabb lépés az additív gyártástechnológiák teljes 
automatizálása felé vezető úton. 

A. Az automata lemosóberendezés 
Saját tapasztalataim is bizonyítják, hogy a kézi erővel 

történő lemosás és az egyedileg épített UV-kamrák sok 
esetben nem hozzák az elvárt eredményeket. Miután a 
kész nyomtatványokat eltávolítottuk a tárgyasztalról, 
azokat előre meghatározott időre el kell helyezni egy jól 
szigetelt, izopropil alkohollal feltöltött tartályban. 
Szükséges a lemosó folyadék kevergetése is, hogy a meg 
nem szilárdult műgyanta a modell teljes felületéről 
eltávolításra kerüljön. Kézi keverésnél ilyenkor gyakran 
előfordul a nyomtatványok sérülése, valamint a nagyon 
aprólékosan kidolgozott alkatrészek vékony furataiban, 
apró réseiben maradhat folyékony alapanyag, ami később 
megjelenve problémákat okozhat – például végigfolyva a 
már UV-kezelt alkatrészek oldalán. Ráadásul az 
időtényező is kulcsfontosságú, túl sokáig áztatva az 
elemeket a vékony részek deformálódhatnak, túl hamar 
kivéve a folyadékból pedig szennyeződések maradhatnak 
a felületen. Amennyiben a tároló fedelét nyitva tartjuk – a 
keverést máshogy nem tudjuk kivitelezni – az alkohol 
folyamatosan párolog, ami egyrészt egészségtelen a 
feladatot végzőre nézve, másrészt pedig költségekben is 
megjelenik a folyamatos pótlás szükségessége miatt. 

A 16. ábrán látható Form Wash néven megjelent 
ultrahangos lemosótartály teljességgel automatizálja ezt a 
feladatot. Még a tálcáról sem szükséges eltávolítanunk a 
nyomtatványokat, azzal együtt tudjuk belehelyezni a 
berendezés kádjába a komplett nyomtatást, majd egy 
időzítőt az adott alapanyagtípusnak megfelelő értékre 
beprogramozva biztosak lehetünk benne, hogy az 
alkoholos áztatás éppen a megfelelő ideig fog tartani. 
Amíg más munkát végzünk, a készülék folyamatosan és 
egyenletesen keveri a folyadékot a modell körül 
mindaddig, amíg le nem telik a beállított idő. Ezt követően 
automatikusan kiemeli a modellt a tartályból, és a 
nyomtatott tárgy elkezdhet megszáradni.  

A tartályban lévő alkohol szennyeződéssel telítettségét 
speciális hidrométer figyeli, így a Form Wash jelezi, ha 
szükséges a folyadék cseréje. A berendezés dobozában 
pedig praktikus tároló van a szerszámaink tisztán 
tartásához szükséges eszközöknek. Ez utóbbi bár 
apróságnak tűnik, az időben le nem tisztított eszközökön a 
fényérzékeny műgyanta először ragacsos réteget, majd 
kemény bevonatot képez, jelentősen amortizálva azokat. 

 
16. ábra: Form Wash automata lemosókészülék 

B. UV-utókezelő kamra 
Bizonyos alapanyagok esetében szükséges a megfelelő 

UV-hullámhosszon és hőmérsékleten történő utókezelés 
azért, hogy a speciális gyantából készült nyomtatványok is 
elérjék tulajdonságaik – például hőállóságuk, 
rugalmasságuk vagy keménységük – maximumát. A 
különleges alapanyagok mellett a standard műgyantából 
készült modellek is ellenállóbbá tehetők UV-
utókezeléssel. A 17. ábrán látható Form Cure néven 
elérhető UV-kamra a gyártó alapanyagaira specializáltan, 
405 nm hullámhosszú UV-fénnyel, precíz hőmérsékleti 
vezérléssel és „sütés” közben egyenletesen forgó tálcával 
megfelelő utókezelést biztosít a nyomtatványoknak. A 
gyártó minden speciális alapanyaghoz előírja az UV-
kemencében szükséges megvilágítási időt és a megfelelő 
hőmérsékletet is. A Formlabs kemencében minden értéket 
az előírásoknak megfelelően állíthatunk be, biztosítva 
ezzel a maximális minőséget és a legjobb tulajdonságokat 
modelljeinknek [17]. 

 

17. ábra: Form Cure UV-utókezelő kamra [17] 

 
A megfelelő UV-utókezelés fontosságát számos 

alkalommal megtapasztaltam. Az épített kamrák, a nem 
megfelelő hullámhossz, a 80°C-ig terjedő hőfoktartomány 
hiánya vagy a forgóasztal kihagyása szinte minden 
esetben valamilyen hiányosságot, nemritkán a modell 
teljes használhatatlanságát eredményezte. A fűtőegység 
nélküli dobozban utókezelt modellek egyes vastagabb 
részei lágyabbak maradtak. Az egyenetlen megvilágítás 
szinte minden esetben a nyomtatások utólagos 
deformálódását okozták, mivel a modell abba az irányba 
hajlott el, ahonnan a legtöbb sugárzás érte. Egy 
projektfeladat során kollégáimmal azt tapasztaltuk, hogy a 
kifejezetten tartóssága miatt megvásárolt „Tough”, azaz 
ellenálló gyantából készült vékony rácsszerkezet az 
elégtelen hőmérséklet és a statikus irányú megvilágítás 
következtében hullámosra hajlott. Kezdetben a helytelenül 
utókezelt standard alapanyagok esetében is ezt figyeltük 
meg ugyanezen alkatrésznél, ezért feltételeztük, hogy a 
szürke gyanta ellenállása kicsi. Így a megfelelő UV-
kezelés fontosságát saját projektünkön is 
megtapasztalhattuk. 

A Form Wash mellett a Form Cure is nagy lépés a teljes 
automatizáltság irányába. A minimális beavatkozást 
igénylő önálló rendszerek nagyságrendekkel könnyítik 
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meg a gyártómérnökök munkáját, újabb lendületet adva az 
additív technológia ezen irányvonalának a fejlődéséhez. 

VII. A RENDSZER BEMUTATÁSA KONKRÉT NYOMTATÁSI 
PROJEKTEN KERESZTÜL 

A lézer sztereolitográfia esetében alkalmazandó 
alapanyagok esetenként kedvezőtlen hatással lehetnek az 
egészségre (a műgyanták a bőrrel érintkezve irritációt 
okozhatnak, illetve a tisztításhoz használt alkohol gőze 
sem kedvez a szervezetnek). A Form 2 zárt rendszere 
minimálisra csökkenti a vegyszerekkel való érintkezést, 
ezáltal biztonságosabbá téve azok használatát közvetlen 
környezetünkben is. 

Mivel még nem rendelkezem UV-kamrával, 
otthonomban csak a standard alapanyagokat használom, 
ezeknek nincs szüksége utókezelésre. Legfőképp a szürke 
színű műgyantával dolgozom, mivel projektjeim nagy 
része valamilyen megjelenítést szolgáló 3D modell, 
figura, egyedi kisméretű szerszám, öntéshez szükséges 
mintadarab, ékszerészeti prototípus. 

A. A modellek kiválasztása 
A modellek kiválasztásánál arra törekedtem, hogy azok 

különböző kialakítási módja, eltérő felületi geometriája 
miatt a rendszer lehető legtöbb beállítási lehetőségét 
bemutathassam. A legpontosabb felbontást a 18. ábra bal 
oldalán látható 25 µm rétegvastagsággal készített menetes 
alkatrész szemlélteti. A legnagyobb alkalmazható 
rétegvastagsággal – 100 µm – egy öntészeti 
mintadarabként szolgáló modell készült el, ez az ábra jobb 
oldalán látható. 

A nyomtatás végén mindkét elemen megfigyelhető volt, 
hogy a rétegfelbontásból fakadó különbség ellenére 
lépcsőzetesség egyik munkadarabon sem jelent meg. Ez 
az eredmény nagymértékben függ a megfelelő 
modellorientáció meghatározásától. A nyomtatandó 
modellek kiválasztásánál nagy hangsúlyt kell fordítanunk 
azok felbontására. A szeletelő szoftverben felhasználható 
„.stl” kiterjesztésű fájlok alacsony minősége esetén a 
felületeken megjelenő összetöredezettség öröklődni fog a 
3D nyomtatványokra   is.  És mivel  az  SLA-nyomtatás   
felbontási 
minősége rendkívül részletes, még az apró szögletesség is 
visszaköszönhet a kinyomtatott alkatrészek felületén. 

 

18. ábra: A nyomtatásra kiválasztott menetes alkatrész és az öntészeti 
mesterdarab grafikus modelljei 

B. A “szeletelés”, orientáció 
A megfelelő modellek kiválasztását vagy megtervezését 

követően – hasonlóan a szálolvasztásos technológiákhoz –
szükséges a modellek „felszeletelése” azaz nyomtatási 
rétegekre bontása. Ezt a PreForm szoftverben tehetjük 
meg. A modell betöltése előtt ki kell választanunk az 
alkalmazandó alapanyag típusát és a nyomtatási 
felbontást. Amennyiben hibás „lyukas” modellel 
szeretnénk dolgozni, a szoftver a beépített automatikus 
javítószolgáltatás segítségével az esetek nagy részében 
képes a korrigálásra és a problémák megoldására. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani az üreges alkatrészekre. Ha nincs 
külső nyílás, amelyen keresztül a felesleges gyanta 
eltávozhat a modellből a nyomtatás során, az problémákat 
okozhat mind a nyomtatási folyamatban, mind a 
megszilárdulást követően. 

A modelleket a munkatérben úgy kell elhelyezni, hogy 
a lehető legkevesebb felület legyen párhuzamos a 
tárgyasztal síkjával, azaz például a 19. ábrán látható 
módon kocka kinyomtatása kb. 45°-os döntésben ideális. 

 

19. ábra: Helyes és helytelen modellorientáció 

Amennyiben egy réteg nagykiterjedésű síkfelületet foglal 
magába, a nagy felületet érő erőhatások a réteget 
eltorzítják, tönkretéve ezzel a modellt. A 22. ábrán látható, 
hogy a hengeres forma dőlése nagyobb, mint a menetes 
alkatrészé. Ezt legfőképpen a két elem eltérő részletessége 
indokolja: az SLA-technológia egyedi modellépítési 
mechanizmusa miatt a túlságosan megdöntött menetes 
szár esetében már nem csak a főrészeket kellene 
támaszokkal ellátni, hanem – a 20. ábrán látható módon – 
minden egyes peremet a menet teljes egészén, jelentősen 
megnövelve ezzel az anyagköltséget és az 
utómunkálatokra fordítandó időt. A 100 µm-es felbontás 
esetében a hengeres forma jóval egyszerűbb, mely 
lehetőséget ad az élesebb dőlésszögre. 

 
20. ábra: Túlságosan megdöntött modell esetében minden apró perem 

alátámasztásra szorul 
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C. Támaszok kialakítása 
A támaszok megfelelő kialakítása éppolyan 

elengedhetetlenül fontos szempont, mint a megfelelő 
orientáció. Támaszokra azért van szükség, hogy egyrészt 
biztosítsák a modell részeinek kapcsolatát a tárgyasztallal, 
másrészt tartófunkciót is ellátnak, egyenletesen eloszlatva 
a nyomtatvány súlyát, illetve stabilan tartják azt a teljes 
nyomtatás folyamata alatt. Az SLA-eljárás során a rétegek 
kialakításakor – függően az adott elem részletességétől – a 
21. ábrán is látható szigetek keletkezhetnek, amelyeket 
még a nyomtatás megkezdése előtt meg kell keresnünk, és 
támaszokkal (supporttal) a tárgyasztalhoz kell 
kapcsolnunk. Amennyiben ezeket a szigeteket szabadon 
hagyjuk, a modellel való kapcsolat hiányában „elúsznak” 
a folyadékban, súlyos problémákat okozva nemcsak az 
adott, hanem az összes későbbi nyomtatás során is 
(hozzákötődnek más elemekhez, vonalas bemélyedéseket, 
üregeket képezhetnek, vagy akár teljesen tönkretehetik a 
modelleket). 

A támaszok kialakításában mind az oszlopok 
vastagságát, mind az alap magasságát beállíthatjuk attól 
függően, hogy milyen súlyú és méretű nyomtatványt 
szeretnénk előállítani. A kialakítandó oszlopok számát is 
optimálisan kell meghatározni. Amennyiben túl keveset 
használunk, nyomtatványunk falai saját súlyuk alatt 
deformálódnak, ha viszont túl sokat alkalmazunk, az 
eltávolításuk lesz kiemelten nehéz feladat. A support 
generálását a szeletelő-program automatikusan elvégzi, de 
a legjobb minőség elérése érdekében célszerű kézzel 
kiegészíteni azokat. 

 

21. ábra: A modellt fontos rétegről rétegre ellenőrizni, és a támasz 
nélküli szigeteket supporttal ellátni. 

D.  A megfelelő felbontás kiválasztása 
A modell felbontásának meghatározásával nem csupán 

a részletek megjelenítésének minőségét és a nyomtatási 
időt befolyásoljuk. Mivel a Formlabs nyomtatók lézere a 
működés során a gyantatartály alsó részének speciális 
bevonatát világítja át, ez a filmréteg minden gyártási 
folyamat során károsodik, és egy bizonyos idő – 
körülbelül 1,5-2 liter gyanta felhasználását követően – 
cserélni szükséges. Minél többször hatol át ugyanazon a 
ponton a lézersugár, a tartály felületének azon pontja 
annál inkább elhasználódik. Így amennyiben nem indokol 
mást a modell kialakítása, a legnagyobb rétegvastagsággal 
történő beállításokat célszerű kiválasztani. 

A hengeres alkatrész esetében például egyértelműen 
túlzás lett volna az 50 µm (vagy még kisebb) 

rétegvastagságot választani. A modell felülete a 
legdurvább minőségben is tökéletes lett, lépcsőzetesség, 
vonalak megjelenése sehol nem tapasztalható. A menetes 
elem esetében is elegendő az 50 µm, a kész alkatrész 
tökéletesen funkcionál. 

 

22. ábra: Az elkészült modellek 

A leírt példákból látható, hogy nyomtatásunk minőségét 
a hardveren kívül számos olyan tényező befolyásolja, 
amelyek csak az üzemeltető hozzáértésén és tapasztalatain 
múlnak. A megfelelő orientáció kiválasztása bonyolult 
alkatrészek esetében még gyakorlott felhasználóknak is 
kihívásokkal teli. Ez a műveletsor az SLA-nyomtatás 
egyik legkritikusabb pontja, csupán néhány foknyi 
különbözet választja el a sikeres projekteket a jelentős 
anyagi áldozattal járó selejtgyártástól. 

VIII. A FEJLŐDÉS IRÁNYA: NYOMTATÓFARMOKKAL A 
SOROZATGYÁRTÁS FELÉ 

Aki közvetlenül találkozott már a 3D nyomtatás 
technológiájával, azt tapasztalhatta, hogy maga az eljárás 
igen lassú folyamat. A rendkívül precíz SLA-rendszerek 
esetében a mikronnyi rétegekből felépülő modellnek még 
1-2 cm-es magasság eléréséhez is órákra van szüksége. A 
3D nyomtatás mégis megállíthatatlan sebességgel halad a 
sorozatgyártás irányába. Ha néhány év távlatában 
tekintünk vissza, azt láthatjuk, hogy a 3D nyomtatás 
fogalma egyet jelentett a prototípusgyártással, és bár 
ígéretes újítások jelentek meg szinte naponta, a 
modellgyártás alacsony sebessége miatt az additív 
gyártástechnológiák közvetlen alkalmazása a 
sorozatgyártásban még váratott magára. 

A 2017. év közepére kiforrottá váltak azok a 
kezdeményezések, amelyek lényege a párhuzamos 
gyártás. Ez a megoldás központosított vezérléssel ellátott, 
több 3D nyomtató összekapcsolásából álló rendszereket 
foglal magába. Ezek a rendszerek az additív gyártás 
rohamos fejlődésének eredményeként, a gyártási kapacitás 
és sebesség folyamatos növekedése iránti igény 
folyományaként megszülető nyomtatófarmok. A 
nyomtatófarmok az FDM-technológiák területén jelentek 
meg először. A megoldást a 22. ábra szemlélteti. A 
nyomtatófarmok lényege, hogy egyetlen óriási 
nyomtatófelülettel és/vagy magas építési sebességgel 
rendelkező „szupergép” helyett több szabványnyomtató 
használata történik meg központi vezérléssel. És itt nem 
egyedi gyártású, speciális berendezések alkotják a 
rendszert. A desktop-méretű, egyesével piacra került 
nyomtatók párhuzamosításával a gyártókapacitás extrém 



Received: 11 June 2018 
Accepted: 31 June 2018 
Published: 15 July 2018 

 
Journal of Applied Multimedia 2./XIII./2018 
 

 61 

mértékben megnövelhető a költségek elrugaszkodása 
nélkül, mivel már kiforrott technológiák összekapcsolását 
kell megoldani az egyedi fejlesztések helyett. Számos 
vállalat (például MakerBot, Prusa) végez gyártást 
nagyszámú azonos típusú asztali szálolvasztásos nyomtató 
összekapcsolásából megépített nyomtatófarm segítségével 
a 23. ábrán látható módon [18]. 

 
23. ábra: FDM nyomtatófarm gyártás közben 

A lehetőséget a Formlabs mérnökei is felismerték. A 
párhuzamos nyomtatás alkalmazása 2017-re megszületett 
az SLA-technológiában is Form Cell néven, amelynek 
szerkezete a 24. ábrán látható. A Form Cell nem kísérleti 
szinten létezik. Kiforrott megoldások alapján működő, 
moduláris, kötöttségektől mentes összetett rendszer, a 
gyártó 3D nyomtatási folyamatvezérlő megoldása, amely 
ismétlődő munkafolyamatokat automatizál és 
párhuzamosít. A Form Cell robotizált állványrendszer, 
amely az adott gyártási folyamatra optimalizált számú 
Form 2 3D nyomtatóból, Form Wash ultrahangos 
mosókból és Form Cure UV-kamrákból áll. A rendszer a 
berendezések közötti manuális feladatokat automatizálja, 
tehát emberi beavatkozás nélkül képes a kész modelleket a 
nyomtató munkateréből a lemosó berendezésbe, majd 
onnan az UV-kamrába áthelyezni, és új nyomtatást 
indítani, mindezt előre felépített hatékony gyártási 
folyamatmodell alapján, egyetlen operátor 
üzemeltetésével. Ezáltal a Formlabs megteremtette az 
önműködő, nonstop üzemelő digitális gyárat [19][20]. 

 
24. ábra: Formlabs nyomtatófarm felépítése [20] 

Bár a darabár és gyártási idő még mindig kedvezőbb 
sorozatgyártás esetében, azonban ezek a költségek akkor 
sem nőnek, ha a sorozat minden egyes darabja 
perszonalizált, egyedi. Egy példán keresztül szemléltetve: 
2017 nyarán az MIT Médialaboratóriumában rendezett 
„The Digital Factory” konferenciának a Formlabs volt a 
házigazdája. A több száz résztvevő részére nagy 

mennyiségben gyártott „Pic Cristal” típusú tollat szántak 
ajándékba adni. Mivel digitális konferenciáról volt szó, a 
vendégek közül többen ismerték a technológiát, így a 
tervezőmérnökök az egyforma reklámajándékok helyett a 
személyre szabott gyártás mellett döntöttek.  

Mivel a Formlabs digitális gyárában pluszköltség nélkül 
lehetséges a tömeges személyre szabás, kézenfekvő volt 
az ötlet, hogy parametrikus módszerrel összesen hétszáz 
formai opciót generálnak, így mindegyik résztvevő egyedi 
tollat kaphatott. Az egész munka egy a 25. ábrán látható 
nyomtatófarm segítségével mindössze egy hetet vett 
igénybe. 

 
25. ábra: Form Cell gyártás közben 

A háromnapos tervezést és a tesztelést egy személy 
végezte, a másfél napig tartó nyomtatási folyamatot egy 
operátor felügyelete mellett hét Form 2-ből álló 
nyomtatófarm kivitelezte. Az utómunkálatok és az 
összeszerelés pedig két személy munkája volt. A 
tervezéskor a Formlabs mérnökei könnyen kezelhető 
fájlokat készítettek, így támaszok nélkül kivitelezhető volt 
a nyomtatás mind a tollak, mind a kupakok esetében – 
ezzel is optimalizálva a munkafolyamatokat és csökkentve 
a hibalehetőségeket [21] [22]. 

IX. ÖSSZEFOGLALÁS 
Az előző fejezetben bemutatott példából is látható, 

hogy milyen rohamos léptékben fejlődik az additív 
technológia, az egyedi darabgyártástól szinte hónapok 
alatt eljutottunk a személyre szabott sorozatgyártás 
lehetőségéig. A rendszerek napról napra fejlődnek, a 
technológia a teljes automatizáltság irányába halad. A 3D 
nyomtatást ma már minden iparág kivétel nélkül 
alkalmazza. A hagyományos gyártási eljárások háttérbe 
szorulnak, és egymást követik az újdonságok a 
szálolvasztásos rendszerek terén éppúgy, mint az SLA-
technológiában vagy a fémnyomtatásban. 

A magas minőségű 3D nyomtatási technológiák egyre 
szélesebb rétegek számára elérhetők, a sztereolitográfiás 
eljárás elterjedésével pedig újabb lehetőségek nyíltak meg 
a kisvállalkozások előtt, átalakítva ezzel teljes piaci 
folyamatokat. Az elérhető egyre szélesebb körű 
alapanyagtípusok lehetővé teszik, hogy a korábban külsős 
vállalkozók bevonásával elkészített mintadarabok is 
helyben kerüljenek legyártásra, jelentős költségeket és 
időt megtakarítva. 

A nyomtatófarmok megjelenésével fokozódott a 
költségcsökkenés és a hatékonyságnövekedés, a 3D 
nyomtatás technológiája visszavonhatatlanul betört a 
sorozatgyártás piacára. 
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