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Elıszó

A Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékén az elmúlt években bevezetett új
szakok és szakirányok oktatási gyakorlatában mutatkozott igény egy olyan jegyzet
elkészítésére, mely az ipari modell és prototípus témakörét járja körül.
Irányt mutatva a gépészmérnökök és a formatervezı mérnökök számára, hogy egy-egy
tervezési szakaszban milyen irányban kell elindulniuk modell vagy prototípus gyártás
esetében.

A jegyzet négy fı témakörre oszlik
1. hagyományos ipari modellkészítés
2. gyors prototípos gyártás
3. 3D digitalizálás (3D Scanning)
4. Reverese engineering folyamat bemutatása egy egyszerő példa során

A jegyzet nem egy konkrét tantárgyhoz készült, hanem a mőszaki képzés több vonulatában is
használható. Az oktatásban legmarkánsabban a diplomatervezés és a szakdolgozat készítés
tantárgyak keretében jelenhet meg a jegyzet. Egy bemutató modell vagy adott esetben egyegy prototípus bemutatása a záróvizsgán, sokat lendíthet a mérnökjelöltek megítélésén és
ezáltal, az oklevelének minısítésén.

A jegyzet elkészítésében nagy segítséget jelentettek a tanszéki kollégák és az egyetemünk
más tanszékein dolgozó kollégák által végzett oktatói munka és az ebbıl leszőrt tapasztalat.

Miskolc, 2011. április 4.
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1. Bevezetés, ipari modellek osztályozása, készítési technikák, kezdeti
lépések bemutatása
1.1. Bevezetés
Az ipari modellek készítése igen fontos egy termék tervezési folyamatában. Napjainkra az
iparban igen sok különbözı technológia alakult ki a modellek készítésére. A sokféleség a
felhasznált anyagokban is megmutatkozik. Kezdve a hagyományos anyagoktól, mint a fa,
fém, agyag, egészen a modern anyagokig, mint a különbözı mőanyagok, papírok. Ezen
jegyzet természetesen nem képes magában foglalni minden technikát és technológiát. Csak az
ipari szempontból legfontosabbak kerülnek ismertetésre. Természetesen az olyan technikák,
melyek már más irodalmak részletesen ismertettek, például a fém- vagy famegmunkálás, nem
kerülnek részletes ismertetésre. Egy modell elkészítése és egy termék vagy alkatrész ilyetén
módon történı vizsgálata összehasonlíthatatlanul többet jelent egy kétdimenziós kép vagy rajz
vizsgálatánál. Megérinthetı, körüljárható, kézbe fogható, tesztelhetı. Napjaink 3D-s
programjai és megjelenítıi sem képesek kiváltani az ipari modellek minden szerepét.

1.2. Történelmi áttekintés
Az elsı bizonyíték mely a modellek készítésérıl árulkodik, egy lelet körülbelül 4500 évvel ez
elıttrıl származik. Egy kézmőves ember készítette hajó modellje. Az egykori Mezopotámia
egyik városából, Chaldean-ból került elı (1.1.ábra). A modell egy az Eufrátesz folyón
használt hajó kicsinyített más. Ezüstbıl készült, kivéve a vitorláját, mely valószínőleg
vászonból volt. Sajnos az nem maradt fenn. [1]

1.1.ábra Ezüst hajómodell, Kr.e. 2600-ból, University Museum of Philadelphia tulajdona [1]
Nem csak olyan modelleket használtak az ókorban melyek kicsinyített másai voltak az eredeti
mőnek, hanem 1:1 méretarányú modelleket is, melyeket eredeti mintának tekinthetünk. A
krisztus elıtti XVI. sz-ból származik az a dombormő (1.2.ábra), mely az egyiptomi uralkodó
pár arcképét ábrázolja (a kultúrának megfelelıen profilból). A feljegyzések arról árulkodnak,
hogy, ezt a darabot használták, mint etalont, ha az uralkodót kellett megjeleníteni egy-egy
dombormővön. Ez mai szóhasználattal a mesterdarabnak tekinthetı.
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1.2.ábra Az ókori egyiptomi egyik uralkodó családjának hivatalos portréja kıfaragók számára.
(Brooklyn Museum)
Az antik világ különbözı kultúrái számos módon használták a modelleket. Többek között
fizikai elvek bemutatására (Alexandriai Hérón: Aeolipil) (1.3.ábra).

1.3.ábra Alexandriai Hérón egyik találmánya, a gız mőködtette Aeolipil
A modellek használatának nagy áttörése a XVII. századra tehetı, méghozzá a hajógyártás
területén. Sok kiváló állapotban megmarad korabeli hajómodell létezik az amerikai és angliai
múzeumokban (1.4.ábra).

1.4.ábra XVII. századi modell, hajóépítéshez. A Henry Huddlestone Rogers Collection of
Ship Models egyik darabja, körülbelül 1650-bıl
5

Ezek a modellek a valódi hajók kicsinyített másai voltak, szó szerinti értelemben. A
hajótervezık, csak nagyvonalakban tervezték meg és vetették papírra a hajók terveit. Ezek
alapján ügyes kézmőves mesterek készítették el a makettet 1/48 méretarányban (ami mai
napig a modellek egyik méretosztálya). Minden elemet nagy gonddal készítettek el. Majd az
elkészült modell hajó elemei alapján készültek el azok a részletes tervek, melyek alapján a
szárazdokkban a hajóácsok létrehozták a tengerjáró hajókat. A modellek egyedül a külsı
palánkozást nem tartalmazták, ez ugyanis eltakarta volna a belsıt a részlettervek
elkészítésekor.
Sokaknak a modellekrıl a fiatalok és a megszállott felnıttek hobbija jut eszébe. A fenti rövid
ismertetı alapján is beláthatjuk, hogy ez messze nem így van. Ahogy a régi idıkben, úgy ma
is fontos szerep jut az ipari modelleknek. Sıt, talán napjainkban még nagyobb a szerepük az
iparban, ahogyan az a következı pontokból is jól látható. Nem szabad elfeledkeznünk, arról
sem, hogy mennyi embernek ad munkát az ipari modellek készítése. Sok nemzetközi cégnek
saját modellkészítı részlege van.

1.3. Iparágak, ahol a modellkészítés megjelenik:
1.3.1. Repülıgépgyártás
A repülıgépek tervezése, gyártása igen költséges és idıigényes tevékenység. A repülıgépek
modelljének szélcsatornában való tesztelése általánossá vált az iparban (1.5.ábra). Önmőködı
modellekkel vizsgálják a repülıgépek repülés közbeni viselkedését. Szintén méretarányos
modelleket használnak a gépek földi manıvereinek és kezelhetıségének vizsgálatához. A
tervezés kezdeti szakaszaiban kisebb, durvább modelleket használnak, ezeken egyszerőbb,
olcsóbb, gyorsabb a módosítások végrehajtása.
A repülıgépeket gyártó cégeknél külön részlegek állnak rendelkezésre a modellek megfelelı
pontosságú elıállításához. Az arányoktól való eltérések a kicsinyítés miatt a teljes méretre
számolva számottevıek lehetnek. Ezért igen fontos a pontos megmunkálás. A modellkészítık
szorosan együttmőködnek a tervezıkkel, mérnökökkel, kereskedelmi szakemberekkel a
problémák megoldásában. A vizsgálatokhoz használt szélcsatornákban a szubszonikus,
transzszonikus és szuperszonikus repülés jellemzıi is vizsgálhatóak. A tehetısebb cégek teljes
mérető modellek befogadására képes szélcsatornákkal is rendelkeznek.

1.5.ábra Repülıgépmodell vizsgálata szélcsatornában. F/A-18E, NASA, Langley
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1.3.2. Autógyártás
Az autógyártásban, a repülıgépgyártáshoz hasonlóan igen fontos szerepe van a modelleknek.
Valódi mérető és kicsinyített modelleket is használnak a tervezés különbözı fázisaiban. Az
elsı formaterveket természetesen a jól formázható agyagból készítik (1.6.ábra).

1.6 ábra Tanulmány modell, Renault
A jármővek körüli légáramlás vizsgálatára szélcsatornákban kerül sor. A szélcsatornák
különböznek a repülıgépek vizsgálatára használtaktól. A jármővek maximum 400km/h
sebességet érnek el (ez már igen jó versenyautó), ami elmarad a repülık többszörös
hangsebességéhez képest. További különbség a két szélcsatorna között, hogy a gépjármővek
úton haladnak így ennek hatásait is érvényesíteni kell a vizsgálatok során. Ezt egy
futószalaghoz hasonlatos mozgó padlózattal oldják meg. A szalag sebessége azonos a kocsi
haladási sebességével.

1.3.3. Építészet
Az építészetben lehetetlen teljes mérető modellek használata. Makettek nélkül viszont csak
rajzok állnának a tervezık rendelkezésére. Ez sem a tervezık, sem a kliensek számára nem
kielégítı (1.7.ábra). Fıleg ha városrészek, vagy úthálózatok tervezésérıl van szó. A teljes
mérető modellek használata a kıfaragások és a fémdekorációk készítésében jelenik meg. A
számítógép is felhasználható modellezésre. Például épületek, belsı terek kialakításakor.

1.7. ábra Épület modell
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1.3.4. Hajóépítés
A hajóknak, mint közlekedési eszközöknek a civilizáció fejlıdésében régtıl fogva jelentıs
szerepük van. Az ember segítségükkel más népeket, kultúrákat ismerhetett meg. Tervezésük,
gyártásuk mindig fontos volt. Amint azt a technika lehetıvé tette a modelleket ezen a
területen is felhasználták.

1.8. ábra: Óceánjáró hajó testének manıverezési vizsgálata
A vizsgálatokat (ugyanúgy, mint a repülıgépek esetében) a mőködési közegben vizsgálják.
Ehhez hatalmas medencék állnak a tervezık rendelkezésére. A laboratóriumban képesek
hullámok, és szél elıállítására is (US NAVY: 900m hosszú, 20m széles, 7m mély medence áll
rendelkezésre, 70cm magas hullámok elıállítására is alkalmas).
Az önmőködı vagy önjáró modelleknél, mind a meghajtásról, mind az irányításról
gondoskodni kell. Fontos hogy a meghajtás és irányítás (kormányfelületek) azonos
tulajdonságú legyen, mint majd a valódi lesz. A sebességüket a méretaránynak és az eredeti
hajósebességnek megfelelıen kell megválasztani. A méretarányokra nincsenek elıírások, csak
ajánlások (1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1.50, 1:75, 1:100, 1:150, 1:200). A folyami hajók
sebességét Km/h-ban a tengeri hajók sebességét csomóban szokás megadni. A sebességek
megválasztásához a 1. táblázat ad segítséget.
1.1. táblázat [2]
Eredeti
hajósebesség
[csomó]
11,5-ig
11,6 – 15,5
15,6 – 19,5
19,6 – 23,5
23,6 – 28,0
28,1 – 32,5
32,6 – 36,5
36,6 – 41,0
41,1 felett

Méretarány
1:10
1:15
1:20
Modell sebessége [m/s]

1:25

1:40

1:50

1:75

1:100

1:150

1:200

1,5625
2,2727
2,7777
3,5714
4,1666
5,0000
5,5555
6,2500
7,1428

1,0000
1,3889
1,7857
2,2727
2,5000
3,1250
3,5714
4,1666
4,5454

0,7937
1,1111
1,3889
1,7857
2,0000
2,5000
2,7777
3,125
3,5714

0,7143
1,0000
1,2820
1,5625
1,7857
2,2727
2,5000
2,7777
3,1250

0,5747
0,7936
1,0000
1,2820
1,5625
1,7857
2,0000
2,2727
2,5000

0,5000
0,7143
0,9091
1,1111
1,3158
1,5625
1,7857
2,0000
2,2727

0,4032
0,5747
0,7143
0,9191
1,1111
1,2821
1,3889
1,5625
1,4857

,0,3571
0,5000
0,6173
0,7937
0,9091
1,1111
1,2821
1,3889
1,5625

1,2821
1,7857
2,2727
2,7777
3,5714
4,1666
4,5454
5,0000
5,5555

1,1111
1,5625
2,0000
2,5000
2,7777
3,5714
4,1666
4,5454
5,0000
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1.3.5. Fegyveres erık
A hadseregek széles körben használnak mind arányos, mind valódi nagyságú modelleket. A
legkülönbözıbb helyeken jelenhet meg, mint például a katonák oktatása, kiképzése vagy
objektumok álcázása, az ellenség megtévesztése. Gondoljunk csak a második világháború
döntı ütközetének - a D-napnak - sikeréhez hozzájáruló, megtévesztésen alapuló Fortitude
tervre és ahhoz kapcsolódó Quicksilver hadmőveletre.

1.9ábra A „megtévesztés haderı” (Ghost Army) egyik felfújható gumi tankja

1.3.6. Gépészet
A gépészet nagy és speciális területet biztosít a modellek építésére. Segítséget nyújt a
fejlesztı kutató vizsgálatok elvégzésére és demonstrációs célra is felhasználható.

1.10. ábra: Gépalkatrész valós mérető modellje
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1.3.7. Oktatás
A vizuális tanítás növekvı hangsúlyával együtt a modellek szerepe is egyre nı. A középfokú
és felsıfokú oktatásban egyre nagyobb igény mutatkozik a modellek használatára. A
kartonból készült és gyerekek oktatására használt modellektıl egészen a bonyolult és drága
anatómiai modellekig terjedıen, melyeket az egészségügyi oktatás használ.

1.11.ábra Anatómiai modell

1.3.8. Reklám
A modell lehetıvé teszi nagymérető darabok bemutatását korlátozott nagyságú helyeken.
Ezen kívül megmutatja a szerkezetben rejlı elınyöket is. A reklámozó pedig kihasználhatja a
három dimenzió elınyeit a két dimenzióval szemben.

1.3.9. Jog
Talán az utolsóként gondolnánk a bíróságra, ahol modelleket találhatunk. Baleseti
helyszíneken az autóknak, vonatoknak és más jármőveknek egymáshoz és a környezethez
viszonyított helyzetüket mutatják be arányosan kicsinyített makettek segítségével.
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1.3.10.Szórakozás, hobbi
Az emberek jellemzı tulajdonsága, hogy a számára kedves és fontos tárgyakat, élılényeket
kicsiben megmintázza, modellezi. Ahogyan a bevezetıben már említésre került ez a
magatartás a kezdetektıl jellemzi az embereket. Aki faanyagot és szerszámot vesz a kezébe,
hogy egy hatalmas hajónak elkészítse az arányosan kicsinyített mását, vagy egy a TV-ben
látott repülıt mintázzon meg kicsiben, tulajdonképpen az ısi szokásokat folytatja. Persze
általában nem vallási indíttatásból. A modellek, és makettek építése során nem csak jól lehet
szórakozni, hanem rengeteg hasznos tudnivalót lehet összegyőjteni a technika, a történelem és
sok más tudományterületrıl egyaránt.

1.12. ábra: Hobbi modell
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1.4. Ipari modellek osztályozása
1.4.1. Study Modell (tanulmány modell)
A tanulmány modellt a legtöbb esetben a tervezı saját maga készíti. Ez tükrözi az elsı
elképzeléseit a témáról. Túlnyomórészt a tanulmánymodell agyagból készül. A tanulmány
modell elsıdleges feladata, hogy segítse a tervezıt elképzeléseinek megvalósításában. Hogy
láthassa azt miként képes elképzeléseink véghezvitelére. Az agyagmodellen kívül gyakran a
papírra vetett vázlatokat is ide soroljuk. Részletességüket tekintve mindekét változat,
elnagyolt, finom részletektıl mentes. [3]

1.4.2. Presentation Modell (bemutató modell)
Amikor már jól körülhatárolódik a tervezık fejében a megvalósítandó ötlet, papírra vetik azt,
a mőszaki rajz szabályainak megfelelıen. E lépést követi a bemutató modell elkészítése. A
megbízó számára készül, hogy valós képet adjon a tervekrıl. A létrehozott formának még
csak néhány fontosabb pontja részletesen kidolgozott. Szintén agyagból készülnek. A
felületek már finomabbak és esetenként festést is alkalmaznak. Annak ellenére, hogy ezek a
megrendelık számára készülnek a tervezıknek lehetıséget ad a továbbfejlesztésre. Ha
lehetıség van rá a bemutató modellek valódi méretőek. Autók, szállítóeszközök esetében
azonban méretarányosan kicsinyítettek. Abban az esetben, ha a termék parányi, pl.: pénzérme
akkor a modell nagyított ellentétben az elızıekkel. Ekkor ugyanis a nagyobb méret könnyebb
vizsgálhatóságot enged meg. A megbízónak ezen a ponton kell elfogadnia terveket. Ennek
ellenére akár nagyobb módosítások is még végrehajthatók. A módosítások függvényében
mérlegelni kell, hogy a meglévıt változtatjuk, vagy egy új modellt készítünk. Ha ezeken, a
lépéseken is sikerült keresztül jutni, következik a mintadarab elkészítése. [3]

1.4.3. Mock-up (mintadarab)
Ha mintadarabot készítünk, az mindig valódi méretben készül. A makett és az elkészült
termék teljesen azonosan néz ki. Ahol lehetséges a termékkel azonos anyagot kell használni a
modellben is. Fémrészek helyettesíthetık fából készült alkatrésszel, az üvegek pedig
mőanyagokkal. Ezek megszólalásig hasonlítanak az eredetihez (ez a modellkészítık
munkája). Ezeken nem csak a külsı vizsgálható, hanem ez emberi anatómiával való összhang
is (pl.: gépkocsi utastere). [3]

1.4.4. Prototype (prototípus)
A modellek sorában az utolsó a prototípus. A felhasznált anyagok nagyon hasonlóak, vagy
adott esetben teljesen azonosak, a majdan a termékbe felhasználtakkal. Ezeket kézi munkával
készítik. Elvégzik rajtuk a gyártás elıtti utolsó ellenırzéseket.

Az általános ipari tervezés nem kívánja meg mind a négy lépcsıjét a modellek készítésének.
Általában beérik a tanulmány és a bemutató modellekkel, ritkábban mintadarabok is
készülnek. [3]
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Felhasznált irodalom
[1]: Paul Johnstone: The Sea-Craft of Prehitory, Routledge, London, New York, 1989
[3]: Ralph R. Knoblaugh: Modelmaking For Industrial Design, McGraw-Hill Book Company
Inc., New York, 1958
[2]: Somoskıi Ernı: Élethő versenyhajómodellek építése, Müszaki Könyvkiadó, Budapest,
1984
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2. Gyors prototípusgyártási technológiák
A hagyományos gyártási technológiákat az alakadás módjától függıen két csoportba sorolják:
forgácsoló eljárások, ill. forgácsnélküli alakítások. A forgácsoló eljárások (esztergálás, marás,
fúrás, köszörülés, stb.) az alkatrész alakját a felesleges anyag leválasztásával, lényegében
anyagveszteséggel valósítják meg. A forgácsnélküli alakításoknál (öntés, kovácsolás,
hengerlés, stb.) nincs anyagvesztés, ugyanakkor a pontosság és felületminıség általában
elmarad a forgácsolással elérhetıtıl, és gyakran nem elégíti ki a követelményeket.
A gyors prototípusgyártás az alakadás újszerő módját testesíti meg, úgynevezett „additív”
technológia, amely az alkatrészt az anyag fokozatos hozzáadásával építi fel. Számos gyors
prototípusgyártási módszert fejlesztettek ki, melyek közös alapokon nyugszanak. A gyors
prototípusgyártás folyamata a 2.1. ábra alapján követhetı. A kiindulás minden esetben egy
számítógépen elıállított CAD modell, melyet szoftveresen „felszeletelnek”, vékony rétegekre
bontanak. A gyors prototípusgyártó berendezés számítógépes vezérléssel a modell szeleteit
egyenként elıállítja, és megfelelı sorrendben egymásra illeszti. Az egyes rétegeket az
alkalmazott anyagoktól, ill. az eljárástól függıen más-más módszerrel egyesítik.

2.1. ábra. A gyors prototípusgyártás folyamata
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A gyors prototípusgyártással elıállított szilárd test háromféle célt szolgálhat.
A szemléltetı modell a formatervezı számára nyújt segítséget, szerepe a forma
megtekintésére, a geometriai azonosságra korlátozódik. Nincsenek mőködésre vonatkozó
vizsgálatok, vagy komolyabb szilárdsági követelmények.
A funkcionális modell lényegében önálló termék, a geometriai azonosságon túl a funkció
teljesítésére, a mőködésre való alkalmasság igazolására szolgál. Komolyabbak a minıségi
követelmények, anyagban, fizikai jellemzıkben, méretpontosságban egyaránt.
A szerszám minta a gyors prototípusgyártás harmadik esete, amelynél a modell mintaként
szolgál a további, azonos termékeket elıállító szerszám elkészítéséhez.
A gyors prototípusgyártás eljárásai a közös alapok – vagyis a modell rétegenkénti felépítése –
mellett számos eltérést mutatnak a felhasznált anyagokban és azok feldolgozási
technológiájában. Az alapanyag lehet folyadék, vagy szilárd halmazállapotú anyag. Ez utóbbit
por (szemcse), huzal, vagy szalag formájában használják fel. Számos eljárás használ
lézersugarat, esetenként eltérı célra: olvasztásra, szilárdításra, vagy kivágásra. A rétegek
egyesítése összeolvasztással, kötıanyag hozzáadásával, vagy ragasztással történik. A 2.2. ábra
a gyors prototípusgyártási technológiák rendszerezését mutatja be a felhasznált anyagok,
valamint a rétegek felépítésének módszerei alapján.

2.2. ábra. Rendszerezés az alapanyagok és azok feldolgozása szerint

2.1. Adatátvitel a CAD rendszer és a gyors prototípusgyártó berendezés
között
A számítógéppel segített tervezés (CAD) és gyártás (CAM), valamint más számítógéppel
támogatott rendszerek - összefoglaló néven a CAxx technológiák - között az adatátvitelt ún.
semleges fájl formátumokkal valósítják meg. Ezek közül a legismertebbek az IGES és a
STEP.
A gyors prototípusgyártás számára a közvetítı fájl formátum az STL (Standard Tessellation
Language). Az STL fájl formátumot a 3D Systems fejlesztette ki a sztereolitográfiával
összefüggésben, 1989-ben. Ez a magyarázata, hogy helyenként az STL rövidítést a
STereoLitography-ból származtatják.
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Az STL formátum a testmodellek felületét háromszög alakú lapokkal, mozaikszerően közelíti
meg. Az STL fájl az oldallapok adatainak listája. Mindegyik lapot a normálisával és a három
csúcspontjával azonosítják. A normális és a csúcspontok egyaránt három koordinátával
írhatók le, így minden lap összesen 12 adattal jellemezhetı. Az STL fájl ASCII vagy bináris
formában is elıállítható. A gyors prototípusgyártási eljárások a bináris formát használják, ami
gyorsabb adatátvitelt és kisebb fájlméretet eredményez. A 2.3. ábra egy tárgy CAD modelljét,
a 2.4. ábra ugyanannak a tárgynak az STL formátumát mutatja.

2.3. ábra. CAD modell

2.4. ábra. A CAD modell STL formátuma
Az STL a gyors prototípusgyártás területén adatátviteli szabványnak tekinthetı, így napjaink
korszerő CAD rendszerei - eltérı módon ugyan - de képesek az STL fájl elıállítására.
Példaként a Solid Edge v20 által kínált lehetıséget mutatjuk be. A Fájl menübıl kiválasztjuk
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a Mentés másként menüpontot. A megnyíló ablakban a Fájltípus alatt válasszuk az STL
dokumentumok (*.stl) lehetıséget! A Beállítások gomb megnyomásával a 2.5. ábrán látható
ablak jelenik meg. A Konverzió tőrésével a modell befedésének a pontossága állítható be.
Értékét az ábrának megfelelıen 0,001-re célszerő beállítani, ha a tőrésegység hüvelykben
értendı. Áttérve mm-re az ajánlott tőrés 0,025. A felület síkjának szöge maradjon 45°, a
kimeneti fájlt állítsuk binárisra. A beállítások természetesen változhatnak a prototípus gyártási
technológia kívánalmainak megfelelıen. Például sztereolitográfia esetén 45° helyett 3-5° az
általánosan alkalmazott érték. A beállítások elvégzése után OK, így visszatérünk a Mentés
másként ablakhoz. Ellenırizzük a fájl nevét, majd megnyomjuk a mentés gombot. Ezzel
elıállítottuk és a kívánt helyre mentettük az STL fájlt.

2.5. ábra. STL mentés a Solid Edge programban
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2.2. A gyors prototípusgyártás eljárásai
2.2.1. Sztereolitográfia
A sztereolitográfia (Stereolithography = SLA) vagy fotopolimerizáció volt az elsı gyors
prototípusgyártási eljárás. 1988-ban a 3D Systems Inc. vezette be, a feltaláló Charles W. Hull
munkájára alapozva. Napjainkban a sztereolitográfia a legszélesebb körben használt gyors
prototípusgyártási eljárás, mellyel nagy pontosságú és bonyolult polimer alkatrészeket lehet
elıállítani.
A sztereolitográfiában a modell kialakítása az alapanyag térhálós polimerizációjával történik,
amit számítógéppel vezérelt lézersugárral valósítanak meg úgy, hogy az alkatrészt rétegenként
építik fel. Az aktuális réteg alakját a számítógépes grafikus tervezı programmal készült
modell (CAD modell) metszete szolgáltatja. A felépítendı polimer alapanyaga folyékony
gyanta, általában epoxi-akrilát, vagy uretán-akrilát. A gyártási folyamat a 2.6. ábra
segítségével követhetı.

2.6. ábra. A sztereolitográfia gyártási folyamata
A folyékony mőanyag gyantát tároló tartályban egy függılegesen mozgatható munkaasztal,
egy perforált fémlap található. A munka kezdetekor az asztal a folyadék felszíne alatt
helyezkedik el egy rétegvastagságnyi távolságra. A rétegvastagság szokásos értéke 0,05 mm
és 0,15 mm között van. Az asztal fölött elhelyezkedı folyadék réteget a számítógéppel
vezérelt lézersugár a CAD modellbıl nyert keresztmetszet területén belül végigpásztázza,
térhálósítja és megszilárdítja. Ezt követıen a munkaasztal egy réteg vastagságával lesüllyed
és a simító lap friss, egyenletes gyanta réteget terít a már elkészült rétegre. A lézer az új
keresztmetszetnek megfelelıen pásztázza végig a felületet, létrehozva és az elızıhöz
tapasztva a következı réteget. A leírt folyamat addig ismétlıdik, amíg az alkatrész
rétegenkénti felépítése be nem fejezıdik.
A modell építése közben az alkatrészt folyadék veszi körül, ami nem képes biztosítani a
modell állandó helyzetét. Megtámasztás nélkül az alkatrész elbillenhet, elúszhat, ezért a
rögzített pozíció megırzése érdekében a modellel együtt, az alapanyagból tartólábakat,
megtámasztást is kiépítenek.
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Az elkészült alkatrészt kiemelik a kádból és kiszárítják. A felesleges polimert letörlik, vagy
kémiai fürdıbe merítve lemossák a felületrıl. Gyakran a modell UV kemencében egy végsı,
szilárdító kezelést kap. Ezt követıen a támaszanyagot levágják az alkatrészrıl és a felület
minıségét csiszolással vagy homokszórással javítják.
A sztereolitográfia kisteljesítményő, erısen fókuszált UV lézert használ. A teljesítmény a 10
mW és 500 mW tartományban változik, a fókuszáltság akár 0,1 mm-nél pontosabb is lehet.
Az eljárás idıtartama az alkatrész méretétıl és bonyolultságától függıen lehet néhány óra, de
akár több napnál hosszabb ideig is terjedhet.
A sztereolitográfiával elıállított alkatrész elegendıen nagy szilárdságú ahhoz, hogy megfelelı
felületkezelést követıen nemcsak a formatervezés számára szolgáljon megjelenítı,
szemléltetı modellként, hanem funkcionális vizsgálatokra is alkalmas legyen. A
sztereolitográfiával üreges alkatrészek is elkészíthetık. A mőanyag modell leggyakrabban
csontszínő, áttetszı. Természetesen színezı anyagok hozzáadásával változtatni a színét
sárgára és zöldre. Lehetıség van kerámiával dúsított alapanyag használatára, ezzel
megszüntethetı az átlátszóság. Az alapanyag átlátszó tulajdonsága, adott esetben lehetıvé
teszi a belsı szerkezet vizsgálatát. Az eljárás mérettőrési pontossága kb. 0,1 mm.
A sztereolitográfia néhány jellegzetes paraméterét a 2.1. táblázat foglalja össze.
2.1. táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Folyékony fotopolimer
Hıre lágyuló mőanyagok (elasztomerek)
1500 mm x 750 mm x 500 mm
0,1 mm
0,05 mm
0,125 mm
finom
közepes
Alak- és használhatóság ellenırzés, mőködés vizsgálat,
gyorsszerszámozási minták, bepattanó kötések,
bonyolult alkatrészek, bemutató modellek, nagy
hımérséklető alkalmazások

Az elkészült darabok jól ragaszthatók, így gyakorlatilag korlátlan méret elıállítható,
természetesen darabokban. Ezzel a módszerrel gyakran élnek is a gyártási folyamat során.
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2.2.2. Szelektív lézer szinterezés
A szelektív lézer szinterezést (Selective Laser Sintering = SLS) a Texas Egyetemen Carl
Deckard és munkatársai fejlesztették ki. Az eljárást 1989-ben szabadalmaztatták és
forgalmazója a DTM vállalat volt. A DTM-et 2001-ben a 3D Systems megvásárolta. A lézer
szinterezés eredeti elgondolása hasonló, mint a sztereolitográfiáé, azzal a különbséggel, hogy
folyadék polimerizáció helyett itt a lézersugár hıre lágyuló polimer porszemcséket olvaszt
össze. Jelentıs különbség van a lézer teljesítményében is. A sztereolitográfiára jellemzı
néhány tíz, vagy néhány száz mW helyett a lézer szinterezésnél jóval nagyobb, jellemzı
módon 50 W teljesítményő CO2 lézert használnak. A lézersugár fókuszáltsága kb. 0,5 mm.
A 2.7. ábra segítségével a gyártási eljárás folyamata jól követhetı.

2.7. ábra. Szelektív lézer szinterezés
A szelektív lézer szinterezésnél – a sztereolitográfiához hasonlóan – a lézersugarat
lencserendszerrel fókuszálják és számítógéppel vezérelt tükörmozgatással irányítják a
célterületre. A lézersugár végigpásztázza és megolvasztja a kiválasztott területen a polimer
port, vagy fémport, esetleg kötıanyaggal bevont kerámia port. Más gyors prototípusgyártási
eljárásokhoz hasonlóan, az alkatrészeket egy munkaasztalon építik fel, amivel beállítható a
rétegvastagság, jellemzıen 0,05 - 0,25 mm. A munkafolyamatban minden réteg
összeolvasztása után a félkész alkatrészt újabb porréteggel fedik be. A port a porterítı
hengerrel juttatják a tartályból az asztalra, majd a pásztázott lézersugárral ráolvasztják az
elızı rétegre. A por elımelegített állapotban kerül az asztalra, hogy könnyebben megolvadjon
a lézersugár hatására. Az sztereolitográfiától eltérıen nincs szükség külön megtámasztásra,
mivel a por közrefogja és megtámasztja a felépített alkatrészt.
Amikor fémes kompozit anyagot használnak, az SLS eljárás polimer kötıanyagot szilárdít
meg az acélpor körül. A kész darabot azután kemencébe helyezik, amelynek a hımérséklete
900 °C fölött van. Itt a polimer kötıanyagot kiégetik, és az alkatrészt átitatják bronzzal,
növelve a tömörségét. A kiégetés és az átitatás kb. egy napig tart, azután további
finommegmunkálást hajtanak végre.
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A lézer szinterezés jellegzetes paramétereit a 2.2. táblázatban tekinthetjük meg.
2.2 táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Por (polimer)
Hıre lágyuló mőanyagok: nylon, poliamid, polisztirén,
elasztomerek, kompozitok
550 mm x 550 mm x 750 mm (ragasztással korlátlan)
0,125 mm
0,05 mm
0,25 mm
közepes, inkább gyenge
gyors
Alak- és használhatóság ellenırzés, mőködés vizsgálat,
kisebb bonyolultságú alkatrészek, gyorsszerszámozási
minták, nagy hımérséklető alkalmazások
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2.2.3. Lézeres fémszinterezés
A lézer szinterezés sajátos formája a Direct Metal Laser Sintering (DMLS), mely
alapanyagként fémport használ. Az eljárás kifejlesztésében két vállalat, a Rapid Product
Innovations és az EOS GmbH vett részt. Az 1994-bıl származó eljárás volt az elsı gyors
prototípusgyártási módszer, amellyel fém alkatrészeket lehetett elıállítani.
A lézeres fémszinterezésnél a fémpor mérete kb. 0,02 mm. Nem alkalmaznak kötıanyagot,
így a nagyteljesítményő lézersugárral megolvasztott fémporból felépített alkatrész az
alapanyaggal megegyezı tulajdonságokkal rendelkezik. A polimer kötıanyag elhagyásával
nincs szükség kiégetésre, ill. tömörséget növelı átitatásra. Így a termék 95% tömörségő acél,
szemben a szelektív lézer szinterezés 70% körüli értékével. A lézeres fémszinterezés további
elınye az SLS-hez képest a finomabb felbontás, mivel a kisebb mérető porszemcsékkel
vékonyabb rétegek képezhetık. A DMLS ezen tulajdonsága bonyolultabb alakú alkatrészek
elıállítását is lehetıvé teszi. A felhasználható anyagok: ötvözött acél, rozsdamentes acél,
szerszámacél, alumínium, bronz, kobalt-króm és titán. A funkcionális prototípusok mellett a
DMLS-t gyakran használják a gyors szerszámozásban, orvosi implantátumokhoz, és az
őrhajózásban nagy hıhatásnak kitett alkatrészekhez.
A lézeres fémszinterezés kétféle módon valósítható meg: a porlerakás és a porágy módszerrel.
Ezek a rétegképzés módjában különböznek. A porlerakásnál a fémpor egy töltı tartályban
van, ahol megolvasztják, majd vékony rétegben leterítik a munkaasztalon. A porágy
módszernél (2.8. ábra) az adagoló dugattyú megemeli a következı réteghez szükséges
mennyiségő port, amit a porterítı kar elsimít a porágyon. A gyártás további lépései azonosak
mindkét módszernél. A fémporból a lézer szinterezéssel elıállítja a réteget, majd a
munkaasztal dugattyúja lesüllyed, és a következı porréteget az elıbb ismertetett
módszerekkel leterítik. A porlerakás elınye, hogy egynél több anyag használható,
mindegyiket saját tartályba töltik. A porágy módszer esetén csak egyetlen anyag használható,
de a modell felépítése gyorsabb.

2.8. ábra. Lézeres fémszinterezés
A lézeres fémszinterezés jellegzetes paramétereit a 2.3. táblázat foglalja össze.
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2.3 táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Fémpor
Acélötvözetek, rozsdamentes acél, szerszámacél,
alumínium, bronz, kobalt-króm, titán, kerámia
250 mm x 250 mm x 220 mm
0,12 mm
0,025 mm
0,25 mm
közepes
gyors
Alak- és használhatóság ellenırzés, mőködés vizsgálat,
gyorsszerszámozás, nagy hımérséklető alkalmazások,
orvosi implantátumok, őrrepülés alkatrészei, fröccsöntı
szerszámok betétei, fröccsöntı szerszámok bonyolult
hőtıfuratokkal együtt való elkészítése.
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2.2.4. Huzal leolvasztásos modellezés
A huzal leolvasztó modellezés (Fused Deposition Modelling = FDM) ötlete S. Scott Crumptól származik az 1980-as évek végérıl, míg a technológiát megvalósító berendezés a Stratasys
vállalat fejlesztése. Ebben az eljárásban mőanyag szálat, esetleg alacsony olvadáspontú fém
huzalt tekercselnek le egy csévérıl, és az anyagot bevezetik az extrudáló fúvókába. A fúvóka
főtıtesteket tartalmaz, amelyek a mőanyag (fém) hımérsékletét éppen az olvadáspont fölött
tartják, így a megolvadt anyag könnyen keresztül áramlik a fúvókán. A fúvókákat tartalmazó
felépítı fej a rétegek lerakásához számítógéppel vezérelt mozgást végez. A fúvóka az
alapanyagot kis cseppek formájában adagolja. A mőanyag (fém) közvetlenül azt követıen,
hogy kilép a fúvókából, megkeményedik és hozzátapad az elızı réteghez.
Amikor egy réteg elkészült, a munkaasztal lesüllyed és az extrudáló fúvóka lerakja a
következı réteget. A rétegvastagságot és a függıleges irányú pontosságot az extruder
furatátmérıje határozza meg. Az X-Y síkban 0,025 mm felbontás valósítható meg.
A technológia részeként - az alapanyaghoz hasonló módon - vízben oldódó támasztó anyagot
építenek be. A támaszanyag gyorsan feloldható egy erre a célra szolgáló mechanikus keverı
berendezéssel, egy pontos hımérsékletre főtött nátrium hidroxid fürdı használatával.

2.9. ábra. Huzal leolvasztásos modellezés
A huzal leolvasztásos modellezés néhány jellegzetes paraméterét a 2.4. táblázat mutatja be.
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2.4. táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Szilárd (huzal)
Hıre lágyuló mőanyagok: ABS, polikarbonát,
polifenilsulfon, elasztomerek
900 mm x 600 mm x 900 mm
0,125 mm
0,025 mm
0,125 mm
durva
lassú
Alak- és használhatóság ellenırzés, mőködés vizsgálat,
kevéssé bonyolult alkatrészek, bemutató modellek,
gyógyászati és élelmiszer alkalmazások,
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2.2.5. Rétegelt-darab gyártás
Az elsı kereskedelemben forgalmazott rétegelt-darab gyártási eljárást (Laminated Object
Manufacturing = LOM) az Egyesült Államokban a Helisys fejlesztette ki, 1991-ben. A
rétegelt darabgyártás folyamata a 2.10. ábra alapján követhetı.

2.10. ábra. Rétegelt-darab gyártás
A berendezés fontosabb szerkezeti elemei: az elıtoló mechanizmus, a mozgatható
munkaasztal, a felmelegített ragasztóhenger, a lézerforrás a tükörrendszerrel és a síkban
mozgó optikai fejjel. Az alapanyag összetekercselt szalag formájában áll rendelkezésre. Ezt a
ragasztóanyaggal bevont szalagot az elıtoló mechanizmus a munkaasztal fölé mozgatja. Az
egyes rétegek egymáshoz kötése a felmelegített görgı segítségével történik. A munkaasztal
enyhén megemelkedik, és a görgı ráhengerli és ráragasztja az új réteget az elızıre. A
lézersugár mindegyik rétegnél kivágja a szalagból az alkatrész aktuális rétegnek megfelelı
körvonalát. Kivágás után az asztal lesüllyed a szalag vastagságával azonos értékkel, ami
jellemzıen 0,05 mm és 0,5 mm között van. Ezt követıen az elıtoló mechanizmus a szalagot
az elızı réteg fölé mozgatja, miközben a már felhasznált szalagot feltekercseli. A folyamat a
leírtak szerint folytatódik, vagyis a ragasztóanyaggal bevont rétegeket egymásra helyezik,
összeragasztják, majd a lézer kivágja körvonalat. Az eljárás addig ismétlıdik, amíg a
munkadarab el nem készül. Miután a lézeres vágás megtörtént, a felesleges anyag mindig
helyben marad és megtámasztja a készülı alkatrészt. A támaszanyagot a – könnyebb
eltávolíthatóság érdekében – a lézer „felkockázza”, azaz szabályos rácsos minta szerint
feldarabolja.
A rétegelt-darab gyártás jellemzıit a 2.5. táblázat foglalja össze.
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2.5. táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Szilárd anyag (lap, szalag)
Hıre lágyuló mőanyagok pl. PVC, papír, kompozitok
(vasfémek, nemvas fémek, kerámiák)
800 mm x 550 mm x 500 mm
0,2 mm
0,05 mm
0,1 mm
durva
gyors
Alak- és használhatóság ellenırzés, gyorsszerszámozási
minták, kevéssé bonyolult alkatrészek
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2.2.6. Térbeli nyomtatás
A térbeli vagy 3D nyomtatást (Three Dimensional Printing = 3DP) a Massachusetts Institute
of Technology fejlesztette ki és több vállalat is megszerezte a licencjogot. Az eljárás hasonló
az SLS-hez, de az anyag lézer szinterezése helyett egy tintasugaras nyomtatófej rakja le a
folyékony ragasztót, ami összeköti az anyagot. Az anyagválaszték némileg korlátozott, de a
szóba jöhetı fém- vagy kerámia porok más, anyaghozzáadással mőködı eljárásokhoz képest
viszonylag olcsók. A térbeli nyomtatás elınye a gyors építési sebesség, ami jellemzıen 2-4
réteg percenként. Azonban a pontosság, a felületminıség, az alkatrész szilárdsága elmarad
más additív eljárásokétól. A 3D nyomtatás felhasználási területe az elvi modellek
gyorsprototípusa. A mőködés ellenırzése korlátozottan lehetséges.

2.11. ábra. Térbeli nyomtatás
A 3D nyomtatás a por adagolásával kezdıdik, amit az adagoló asztal dugattyúja felemel és a
simító henger vékony rétegben szétteríti az építı kamra tetején. Azután egy többcsatornás
tintasugaras nyomtatófej folyékony ragasztót juttat a porágy célterületére. A por ezen területei
a ragasztóval egy elegyet képeznek kialakítva az alkatrész egy rétegét. A maradék szabadon
álló por megtámasztja az alkatrészt az építés során. Miután egy réteg elkészült, az építı asztal
lesüllyed, új porréteg kerül rá, és megismétlıdik a nyomtatás. A kész alkatrészrıl a felesleges
támasztó por ecsettel leseperhetı és az alkatrész a munkatérbıl eltávolítható. A 3D
nyomtatással készült alkatrészeket általában átitatják valamilyen tömítıanyaggal, a szilárdság
növelése és a simább felület érdekében.
A térbeli nyomtatás néhány jellegzetes paraméterét a 2.6. táblázat foglalja össze.
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2.6. táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Por
Fémek (rozsdamentes acél, bronz), elasztomerek,
kompozitok, kerámiák
1500 mm x 750 mm x 700 mm
0,2 mm
0,05 mm
0,1 mm
durva
Nagyon gyors
Koncepcionális modellek, korlátozott funkció tesztelés,
építészeti és terep modellek, színes ipari formatervezési
modellek, fogyasztási cikkek
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2.2.7. Tintasugaras nyomtatás elve
A tintasugaras nyomtatás alapját a számítástechnikában alkalmazott 2D nyomtatás képezi,
mely a tintát apró cseppekbıl álló sugár formájában helyezi el a papíron. A felépítı eljárásban
a tinta helyett hıre lágyuló mőanyagot, vagy viaszt használnak, olvadt állapotban. Nyomtatás
során ezeknek az anyagoknak a folyékony cseppjei azonnal lehőlnek és megszilárdulnak,
kialakítva az alkatrész egy rétegét. A tintasugaras nyomtatás elınyei a nagy pontosság és a
kiváló felületminıség. Ugyanakkor jellemzıje a lassú felépítési sebesség, a szőkös
anyagválaszték és a törékeny alkatrész. Ennek megfelelıen a tintasugaras nyomtatás tipikus
alkalmazása az alak- és használhatósági teszt. További alkalmazási területek: az ékszeripar,
orvosi eszközök, nagy pontosságú termékek.

2.12. ábra. Tintasugaras nyomtatás elve
Több gyártó is kifejlesztett különféle tintasugaras nyomtatási eszközöket, de mindegyik a leírt
eljárás szerint mőködik. A Solidscape Inc., valamint ModelMaker külön fúvókát használ a
felépítı anyaghoz és egy másikat a támasztóanyaghoz. A 3D Systems a MultiJet Modeling
technológiával mőködı ThermoJet Modeler gépeknél több száz fúvókát használ, ezzel
felgyorsítja a folyamatot. A Solidscape tintasugaras nyomtatási eljárásánál a felépítı anyagot
és a támaszanyagot olvadt állapotban tartják egy-egy főtött tartályban. Mindkét anyagot
tintasugaras nyomtatófejekkel juttatják a kívánt helyre, kialakítva az alkatrész egy rétegét. A
nyomtatófejek az X-Y síkban mozognak és apró cseppeket lövellnek ki a szükséges területre.
A felépítı és a támaszanyag azonnal lehől és megszilárdul. Miután egy réteg elkészült, egy
marófej pásztázza végig a felületet, hogy lesimítsa azt. A mőveletbıl származó forgácsot
vákuummal szívják a forgácsgyőjtıbe. A mozgatószerkezet lesüllyeszti a munkaasztalt az
alkatrésszel, hogy a következı réteg elkészíthetı legyen. Ez az eljárás ismétlıdik az összes
rétegnél mindaddig, amíg az alkatrész elkészül. A kész alkatrészt eltávolítják és a viasz
támaszanyagot leolvasztják róla.
A tintasugaras nyomtatás elvén mőködı eljárások néhány sajátosságát a 2.7. táblázat
szemlélteti.
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2.7. táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Folyadék
Hıre lágyuló mőanyagok, pl. poliészter
300 mm x 150 mm x 150 mm
0,125 mm
0,0125 mm
0,025 mm
nagyon finom
lassú
Alak- és használhatóság ellenırzés, gyorsszerszámozási
minták, nagyon bonyolult alkatrészek, ékszerek, orvosi
eszközök
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2.2.8. Fotopolimer tintasugaras nyomtatása
Az eljárás (Jetted photopolymer = JP) a tintasugaras nyomtatás (Inkjet Printing = IP) és a
sztereolitográfia technológiáját egyesíti. A rétegek felépítése hasonló, mint a tintasugaras
nyomtatásnál, vagyis nyomtatófejek apró cseppek formájában helyezik el felépítı anyagot és
a támaszanyagot, ily módon hozzák létre az alkatrész rétegeit. Az alapanyag - a
sztereolitográfiához hasonlóan - folyékony, akrilát alapú fotopolimer, amit a rétegek felvitele
után UV lámpa fényével szilárdítanak meg. Az eljárás elınye a nagy pontosság és a jó
minıségő felület. Azonban az elem részletek és az anyagjellemzık nem annyira jók, mint a
sztereolitográfiánál. Alapanyag választék viszont bıséges. A kemény mőanyagoktól a gumiig
terjed a skála. Sıt adott esetben lehetıség van egyszerre több, különbözı tulajdonságú anyag
felhasználására. Például egy kézi fúrógép burkolatának egy része kemény törésálló mőanyag,
míg a markolata puha gumiból készül el. Az alapanyag komponenseinek arányát változtatva
folyamatos átmenet biztosítható a különbözı tulajdonságú részek között.
Két vállalat fejlesztett ki berendezéseket a fotopolimer tintasugaras nyomtatására, az Objet
Geometries Ltd. és a 3D Systems. A rétegek lerakása mindkét vállalat berendezésein a fent
leírt módon történik, a különbség a támaszanyag alkalmazásában van. Az Objet által 2000ben bevezetett PolyJet technológiájában a támasztó anyag is fotopolimer, amit a második
nyomtatófej juttat a megfelelı helyre és UV lámpa szilárdít meg. Ez a kezelés azonban nem
azonos az alapanyagéval, így késıbb a támaszanyag az elkészült alkatrészrıl vízzel
lemosható. A 3D Systems 2003-ban jelent meg az InVision rendszerrel, amely
támaszanyagként egy külön nyomtatófejjel gyantát terít le. Az alkatrész elkészülte után a
gyantát olvasztással távolítják el. A 2.13. ábra a PolyJet eljárást mutatja be.

2.13. ábra. Az Objet PolyJet eljárása
A fotopolimer tintasugaras nyomtatásának néhány jellemzıjét a 2.8. táblázat szemlélteti.
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2.8. táblázat
Anyag típusa
Alkalmazható anyagok
Legnagyobb alkatrészméret
Legkisebb elemméret
Legkisebb rétegvastagság
Gyártási pontosság (tőrés)
Felületminıség
Felépítés sebessége
Alkalmazások

Folyadék (fotopolimer)
Hıre lágyuló mőanyagok, pl. akril, (elasztomerek)
490 mm x 390 mm x 200 mm
0,15 mm
0,015 mm
0,025 mm
finom
gyors
Alak- és használhatóság ellenırzés, gyorsszerszámozási
minták, nagyon bonyolult alkatrészek, bemutató
modellek, ékszerek
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3. 3D digitalizáló eljárások
3.1. Bevezetés
Az interaktív mérnöki munka során gyakran találkozunk olyan feladattal, hogy egy designer
vagy éppen mővész által megalkotott formát kell a gyártási folyamatba integrálni. A
hagyományos modellezı technikák segítségével lehetıség volt formák készítésére az eredeti
mintadarabról, majd hosszú, aprólékos nagy odafigyelést és kézügyességet igénylı munkával
elıállítható volt egy olyan öntıforma (mesterdarab) mely a gyártásban már használható volt.
Napjainkban erre a feladatra több elektronikus eljárást is kidolgoztak. Ezek az eljárások
képesek az elkészített anyagi valóságában megjelent formát digitalizálni. Ezen eljárásokat
nevezzük 3D digitalizáló, vagy 3D scanning eljárásoknak. Segítségükkel létrehozható egy
számítógépes virtuális modell, mely CAD rendszerek felhasználásával tovább módosítható és
beépíthetı különbözı összeállításokba. A CAD rendszerek a szabad felületeket valamilyen
matematikailag leírható felületté alakítják, ami nagymértékben megközelíti az eredeti kézzel
megalkotott felületet.
Az eljárásoknak nem csak a hagyományos fejlesztı mérnöki munkában van szerepük. Az élet
sok területén megtalálhatók, úgymint a mőemlékek restaurálása, archeológusok munkájában,
mozgásvizsgálatok orvosi és nem orvosi célra, gyógyászati segédeszközök gyártása, orvosi
vizsgálatok, bonyolult mőtétekre való felkészülésnél, termékek minıség ellenırzésénél, stb.
Természetesen minden kidolgozott eljárásnak meg vannak a maga elınyei és hátrányai.
A jegyzet további fejezeteiben a mőszaki életben leggyakrabban alkalmazott technológiák
kerülnek bemutatásra. Röviden ismertetve a mőködési elvüket, jellemzı tulajdonságaikat.
Minden egyes eljárásnak közös ismertetıje, hogy a digitalizálás eredménye egy térbeli
ponthalmaz. Erre a ponthalmazra illeszt az eljárás valamilyen matematikailag jól leírható
felületet, mely majdan az eljárás kimenetét adja.

3.1.ábra Példa 3D digitalizáló berendezésre [1]

Napjainkra a 3D digitalizáló berendezések és a hozzájuk kapcsolódó nagy grafikus
kapacitással rendelkezı gépek ára olyan mértékre csökkent, hogy széles körben
alkalmazhatóvá váltak. Egyre több középvállalat engedheti meg magának, hogy ilyen
berendezéseket vásároljon és mőködtessen munkája során.
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Az eljárások két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik csoport az érintés elvén mőködık, a
másik az érintkezés nélküli eljárások.

3.2. Érintkezés elvén mőködı eljárások
3.2.1. Tapintó
Az ilyen elven mőködı berendezések esetében fizikai érintkezés szükséges a digitalizálni
kívánt test és a tapintó között. Olyan esetekben van lehetıség alkalmazásra, ahol
megengedhetı a fizikai érintkezés. A vizsgált test képes ellenállni a tapintó fej nyomásának.
A mőszaki gyakorlatban többször elıfordul hogy egy-egy meghibásodott, törött alkatrészt kell
pótolni. Több esetben az alkatrészrıl (idısebb gépek esetén gyakran) nem lelhetı fel mőszaki
rajz. Azért hogy az alkatrészt pótolni lehessen, a gyártáshoz szükséges adatokat (méretek) elı
kell állítani. Erre a feladatra kiválóan alkalmazhatók a tapintó eljárások. A digitalizálás
sebessége függ a megkívánt pontosságtól és a digitalizálni szándékozott alkatrész
nagyságától. A mőködési elv a 3.2. ábrán látható. (4-es fejezetben látható a mőködése)

3.2.ábra A tapintó eljárás vázlatos mőködése
Mőködés közben a tapintó fej függıleges irányban mozog le-fel. Mozgás közben ha
akadályba ütközik, megáll és az aktuális pozíciót rögzíti. A rögzített érték egy távolság a
digitalizáló alapsíkjához képest. A mőködési elvbıl jól kivehetı, hogy csak egy irányból
közelíti meg a felületet, így csak az innen látható felületrész kerül digitalizálásra, nem az
egész alkatrész.
A felület letapogatására alkalmazott mozgás többféle lehet. Történhet az alapsíkot adó
koordináta tengelyek mentén oda-vissza (3.3a, 3.3b. ábrák). Történhet szintvonalas módon
(3.3c ábra), vagy spirálisan is (3.3d ábra). Hogy mikor melyiket célszerő választani, azt az
alkatrész geometriája szabja meg.

a

b
c
3.3.ábra Az alkalmazott letapogatási mozgások
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A tapintás elvén mőködı eljárások pontossága természetesen beállítástól függı paraméter. A
legjobb felbontás, ami beállítható és elérhetı a berendezésekkel, az körülbelül 0,05mm értékő.

3.2.2. Koordináta merıgépek
A mérnöki gyakorlatban elıfordulnak esetek, mikor koordináta mérıgépek alkalmazására
kerül sor. Ezek a gépek a tapintó scannerekhez hasonlóan mőködnek, de csak néhány pont
térbeli pozíciójának megadása a feladata. Természetesen idıigényes munkával,
felhasználhatók 3D scannelésre, de nem ez a fı feladatuk. Olyan esetekben alkalmazható
igazán jól, mikor egy-egy felületet néhány jellemzı pontjának ismeretével elı tudjuk állítani,
vagy adott esetben valóban térbeli méréseket akarunk végezni valamilyen alkatrészen.

3.4. ábra Koordináta mérıgép [2]
A 3D-s mérıgépek pontossága természetesen gyártótól függıen változó. Hozzávetılegesen
0,08µm nagyságú. Ilyen pontosság mellett már nem elhanyagolható az anyagok hıtágulása. A
hımérséklet változásából adód változást a berendezések szoftveresen képesek kompenzálni.
A gépek pontosságát (MPEE), pedig egy képlet segítségével adják meg, pl:
MPEE:2.5+L/300µm.

3.2.3. Szeletelı eljárás
Ezen eljárás lényege abban rejlik, hogy az adott testet szeletekre bontjuk. Valamilyen
forgácsoló eljárás segítségével feldarabolásra kerül a test. Minél vékonyabb szeletekre tudjuk
bontani a testet, annál pontosabb lesz a digitalizálási eljárás. Sok esetben alkalmazzák azt a
fajta módszert, hogy egy-egy vékony réteget távolítanak csak el a testrıl. Az eltávolítást
végezhetı határozott élő és határozatlan élő szárszámmal egyaránt. Az eltávolítás után
kialakult felület kerül digitalizálásra.
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3.5. ábra A szeletelı eljárás vázlatos bemutatása
Pontossága függ a „szeletek” vastagságától és az adatgyőjtésre használt beviteli egységtıl.
Ezzel a módszerrel üreges testek belsı felületei is digitalizálhatók. Például egy csigaház is.

3.3. Érintkezés nélküli eljárások
Az érintkezés nélküli eljárásoknál, valamilyen sugárzás felhasználásával jutunk hozzá a
digitalizálni kívánt test geometriai adataihoz. Az eljárásokat két nagy csoportra oszthatjuk:
aktív és passzív eljárások.

3.3.1. Aktív eljárások
Az aktív eljárások közös tulajdonsága, hogy valamilyen fényt vagy sugárzást bocsátunk a
objektumra és annak a visszaverıdését detektáljuk. A detektált jelbıl kerül visszaállításra a
geometria. A kibocsátás lehet fény, ultrahang, röntgen, mágneses mezı is. [3]
a) Lézer scanner
A scannerek ezen típusa, a lézer fényt használja, mint kibocsátott sugárzást. A lézer fénynek
jó tulajdonsága, hogy majdnem minden típusú felületrıl képes visszaverıdni. A
visszaverıdött fény kerül detektálásra és ebbıl kerül meghatározásra az adott felületi pont
pozíciója. Természetesen vannak olyan felületek, melyekrıl nem, vagy a felhasználás
szempontjából rosszul verıdik vissza. Ilyen felületek az átlátszó és a tükrözıdı felületek.
Természetesen a testeket nem tükrözı bevonattal ellátva, kiküszöbölhetı a probléma. Ekkor
ügyelni kell arra, hogy kompenzáljuk a felület bevonat által okozott méretnövekedést.
A lézer scannerekkel lehetıség van puha felülető (pl gyümölcsök, szövetek) tárgyak
digitalizálására is. A kibocsátott sugárzás intenzitása alacsony, így nem tesz kárt a digitalizált
testben.
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3.6.ábra Leica lézer scanner (http://www.leica-geosystems.com/en/HDS-Laser-ScannersSW_5570.htm)
Az eljárás által generált ponthalmaz létrehozása gyakorlatilag távmérés alapján történik. Az
eszköz, a kibocsátott lézer impulzus és a visszaverıdés után beérkezett jel között eltelt idı
alapján, a fény terjedési sebességének ismeretében határozza meg a tárgy távolságát. A
céltárgy teljes felülete letapogatható az eljárással. Természetesen ehhez mozgatni kell a
tárgyat és a letapogató eszközt is. Egy másik lehetıség ha a „fényt mozgatjuk”, tükrök
segítségével. Ennek a változatnak az elınye hogy kisebb tömegeket kell így megmozgatni. A
scanner pontossága attól függ, hogy milyen pontosan tudjuk mérni az idıt. A fénysebesség
nagy értéke miatt pikoszekundumos idımérési képességgel kell a berendezésnek
rendelkeznie.
A lézer scannerek másik típusa, amikor az úgynevezett háromszögelési eljárás kerül
alkalmazásra (mőködési elv a 3.7.ábrán látható). A háromszögelési eljárás sokkal olcsóbbá
teszi a lézer berendezéseket. Az eljárás lényege a következı. A kibocsátott lézer fény, a
céltárgyról visszaverıdve egy győjtılencsén keresztülhaladva érkezik be az érzékelı
felületére. Amennyiben a céltárgy távolsága (annak egy pontja) megváltozik, az érzékelıbe
történı beérkezés máshol fog megtörténni. A lézer kibocsátó – érzékelı – objektum alkotta
háromszög miatt nevezzük az eljárást háromszögelésnek. A lézer kibocsátó és az érzékelı
egymáshoz viszonyított helyzete adott, ismerve az érzékelıbe történı beérkezés helyét, a
tárgy pozíciója már számítható.
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3.7.ábra A háromszögelési eljárás elve
b) Strukturált fény módszer
Ennél a módszernél egy ismert paraméterekkel rendelkezı hálót vagy csíkozást, vagy éppen
egy ponthalmazt vetítünk a céltárgyra (3.8.ábra).

3.8.ábra A vetített háló
A céltárgyon megjelenı háló a felszíni formák miatt torzulva jelenik meg. A torzult hálót egy
arra alkalmas kamerával figyelve és összehasonlítva az eredeti hálóval a test geometriája
visszaállítható.
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3.3.2. Passzív eljárások
A passzív eljárások nem bocsátanak ki semmilyen sugárzást. A látható fény, vagy az
infravörös tartományba esı fény visszaverıdését érzékelik.
Három fı csoportba sorolhatók:
a) Sziluett módszer
Egy külsı fényforrás felhasználásával az adott objektum sziluettjébıl lehetıség van a teljes
3D test leképezésére.
b) Sztereoszkópia
Sztereoszkópiának nevezett eljárás (1832, Charles Wheatstone) alapja az, hogy az ember két
szeme kicsivel másabb képet lát ugyanarról tárgyról. Agyunk képes ezen különbség
kiértékelésére és ezáltal háromdimenziós kép létrehozására. Ezen az elven mőködı 3D
scannerek az emberi szemhez hasonlóan két különbözı irányból néznek rá az objektumra. A
két kép közötti különbségbıl határozzák meg a formát.
c) Fotometria
A módszer a fénymérésen alapul. A technika eredetije a csillagászatban elterjed módszer a
csillagok vizsgálatára. A csillagok távolságát a fényük tulajdonságai alapján határozza meg a
módszer. Az elvet megfordítva, dolgoznak az ilyen scannerek. Egy kamera fix pozícióból
több képet készít a megvilágított testrıl. A megvilágítás tulajdonságai minden egyes
felvételnél mások. A változásból az eljárás képes visszaállítani a felületet, méghozzá felületi
normálisa meghatározásával.
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4. A reverse engineering folyamat bemutatása
Ebben a fejezetben a reverse engineering folyamata kerül bemutatásra egy példa segítségével.

4.1. A felhasznált eszközök és szoftverek ismertetése
A reverse engineering folyamat során egy már meglévı testrıl akarunk másolatot készíteni. A
folyamatban több eszközt is használnunk kell. Az elsı lépés mindig a kiválasztott tárgy
digitalizálása valamilyen 3D scanner segítségével. A példánkban használt eszköz a Roland
PIX-4 típus (4.1 ábra a. rész). Az eszközhöz a PICZA 2.9 szoftver kerül alkalmazásra. A
digitalizálás után lehetıség van a modellt CAD szoftverben való feldolgozására. A
példánkban ez a Solid Edge V20 szoftver lesz. A CAD-ben elvégzett esetleges módosítások
után, el kell készíteni a tárgy másolatát. A másolat készítése a Roland MDX-650A (4.1 ábra c.
rész) prototípus marógépet és a Modela Player 3 programot használjuk.

a.

b.
4.1 ábra A használatra kerülı eszközök

c.

4.2. A modell elıkészítése digitalizálásra, a digitalizálás
A digitalizálni kívánt testet elıször tüzetesen át kell vizsgálnunk. Meg kell figyelnünk, hol
találhatók rajta alámetszett részek vagy a scanner által nem elérhetı helyek.
A test elhelyezésekor figyelnünk kell arra, hogy lehetıleg minél több felület legyen elérhetı
egy menetben a scanner számára. Az elhelyezést a scanner tárgyasztalán úgy kell
megtennünk, hogy a tapintó fej ne tudja elmozdítani az eredeti pozícióból! Erre a célra jól
alkalmazható gyurma, vagy valamilyen gyúrható ragasztó is. A tárgyasztalon látható egy
négyzetrács (4.2 ábra). Ez segít a test pontos elhelyezésében.
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4.2 ábra A Roland PIX-4 tárgyasztala
A tárgyasztal alapterület az, melyet a tapintó fej maximálisan képes befutni (100mm x
150mm). A négyzetrács a scannelési terület nagyságának meghatározásakor ad nagy
segítséget. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a tapintó fej nem képes a tárgyasztalig
közelíteni, attól 10mm magasságban megáll. Vagyis sok esetben alkalmazni kell egy
magasítást. A magasítás alkalmazásakor figyeljünk arra, hogy párhuzamos síkfelületekkel
határolt elemet válasszunk. Ezzel nem fogjuk meghamisítani a mérést.

4.3 A példaként kiválasztott forma

4.4 A tárgyasztalon elhelyezett test
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A tárgy alatt jól látható az emelés. Egy ISEL PP100 profil került felhasználásra, mint
magasító elem. Ajánlatos valamilyen hasonló, nagy pontossággal gyártott, párhuzamos
síkokkal határolt elem alkalmazása.

4.3. A digitalizálás folyamata
A Picza program elindítása után elsı lépésünk, a digitalizálás alapterületének beállítása és a
maximális tapintási mélység beállítása legyen (Scanning Area). Állítsuk be a digitalizálás
felbontását, vagyis hogy milyen távolságonként pásztázzon a tapintófej (4.5 ábra). Ezeket a X
scan pitch és az Y scan pitch mezıkben tehetjük meg. Az alapbeállítás 1mm, sok esetben ez
nem elegendı, ettıl finomabb beállítást kell megtennünk. A Z bottom mezıben lehet
megadni, hogy milyen távol legyen az a sík a tárgyasztaltól, ahol a tapintófej felülrıl lefelé
mozogva mindenképen megálljon.

4.5 ábra A felbontás, a vizsgálati mélység és a digitalizálás alapterületének beállítása
Ha mindezeken túl vagyunk, indítsuk el a folyamatot a scan választásával. A folyamat hossza
nagyban függ a felbontás mértékétıl és a test kiterjedésétıl. Az alábbi ábrákon két scannelés
eredménye látható. A 4.6 ábra bal oldali képén, egy 1mm-es felbontással készült felület
látszik, melynek futási ideje kicsivel több, mint 3 óra. A 4.7. ábrán pedig egy 0,15mm-es
felbontással készített felület látszik, ennek futási ideje több mint 24 óra. Jól látható a
különbség a két felület között. Érdemes a scannelési feladatokat éjszakai órákra hagyni, vagy
adott esetben hétvégére, így nem vész kárba ez az idı, a gép dolgozik helyettünk.
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4.6 ábra A scannelések eredményei különbözı felbontások esetén

4.4. Adattovábbítás a CAD rendszerbe
A digitalizálás után az elkészült adathalmazt ki kell mentenünk olyan formátumba, melyet a
CAD rendszerek képesek értelmezni. A Picza program több lehetıséget is kínál. Válasszuk az
stl formátumot. Ezt a formátumot a használt CAD rendszer képes értelmezni. A beolvasott
felületen ezek után képesek leszünk különbözı módosításokat is eszközölni. Amennyiben
nincsen szükségünk a CAD rendszer közbeiktatására, a digitalizált testet szintén mentsük stl
formátumban. Ezt a formátumot a NC gépek nem mindig képesek értelmezni, vagyis adott
esetben szükség lehet valamilyen konvertálásra. Erre vagy a scanner szoftver, vagy
valamilyen CAD program nyújthat segítséget. A példában használt gép képes közvetlenül
értelmezni az .stl formátumot, így az közvetlenül gyártható lesz a másolat.

4.7 ábra A Solid Edge által beolvasott modell

4.5. A másolat gyártásának elıkészítése
A gyártás elıkészítésekor figyelemmel kell lennünk az alapanyag megválasztására.
Tanulmányoznunk kell, hogy az általunk használni kívánt gép milyen anyagokat képes
megmunkálni. A Roland MDX-650A gép alkalmas fa, mőanyag, modell viasz, gipsz, réz és
alumínium anyagok megmunkálására. A példánkban a fa alapanyagot fogjuk használni. Fa
alapanyagból történı prototípus gyártáskor készüljünk fel arra, hogy a fa szálszerkezete miatt
kialakulnak olyanfelületek, melyek minısége eltér a teljes testétıl. Úgy kell elképzelni,
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mintha szırös lenne a felület néhány része. Nem kell megijedni a jelenségtıl, a modell
elkészülte után finom csiszolópapírral eltávolítható.
Az alapanyag méretének megválasztásakor figyelembe kell venni a következıket. A
legyártásra kerülı másolat befoglaló méretén felül számolnunk kell a megmunkáló szerszám
átmérıjével is, illetve annál 1mm-el nagyobb értékkel, hogy biztonságosan elférjen a
szerszám a forma körül. Továbbá biztosítanunk kell a megfogáshoz is anyagot. Harmadik
szempontként pedig a szerszámbefogó tokmány kiterjedésével is kell számolnunk. Nem
engedhetjük meg, hogy a megmunkáló szerszám beleütközzön a megfogásba. Mindezeket
figyelembe véve, a befogás ismeretében azt mondhatjuk, hogy a befoglaló méreteken felül
még legalább 40-40 mm anyagra szükség van a befoglaló méreteken felül (4.8 ábra).
Munkadarab befoglaló mérete
Befogásra szánt anygarész

Szerszám körbefutására hagyott hely

4.8 ábra Az alapanyag méreteinek megválasztása

4.6. A másolat gyártása (prototípus gyártása)
Indítsuk el a ModelaPlayer programot. Nyissuk meg a lementett stl formátumú fájlt.
Megnyitás után a következı kép fogad bennünket (4.9ábra).

4.9 ábra A ModellaPlayer programban megjelenített modell
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Itt tehetjük meg a megmunkálásra vonatkozó fıbb beállításokat. A megmunkálás irányát, a
megmunkálás mélységét, az alapanyag minıségét, a megmunkálás fokozatát (nagyolás vagy
simítás), a megmunkáló szerszám alakját és átmérıjét. A marási mővelet elkezdése elıtt,
hasonlóan a digitalizálás elıtt, most is be kell állítani a munkaterületet (4.10.ábra)
(Options/Layout).

4.10 ábra A munkaterület beállítása
A beállítások után, lehetıség van szimuláció elvégzésére. Itt megtekinthetjük a modell
várható kinézetét és a munka elvégzéséhez szükséges idıt. Válasszuk a File menü, Output
previw menüpontját. A választás után a program generálja a szerszám útvonalat, majd
megrajzolja számunkra a modellt. Az ablak alsó szélén látható a megmunkáláshoz szükséges
idı kijelzése (4.11ábra, 4.12 ábra).

4.11 ábra A szimulációs eredmény, nagyolási mővelet
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4.12ábra A szimulációs eredmény, simítási mővelet
A beállítások és a szimulációk után elindíthatjuk a programot. Elsıként a gép egy felület
síkolását végez (surfacing,). Körbejárja a terület széleit majd megadott mélységig síkfelületet
hoz létre. Ennek befejeztével indíthatjuk a nagyolási (draft,) mőveletet.
A síkolás után, a síkolás mélységének megfelelıen a gép nullpontját automatikusan átállítja.
Megkezdıdhet a nagyolási mővelet. A szerszám, a generált szerszámpálya szerint halad.
Szintrıl szintre haladva egyre lejjebb, míg el nem éri a beállított legalacsonyabb síkot.
Utolsó lépésként következik a simítási (finish) mővelet. Ebben a szerszám nagyon kis
lépésekben elırehaladva oda-vissza mozgást végezve végigpásztáz a darab felületén. A három
folyamatrész közül ez a leginkább idıigényes folyamat.

Síkolás (surfacing)

Nagyolás (draft)
4.13 ábra A gyártási folyamat három fázisa
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Simítás (fine)

4.7. Az eredeti elem és a másolat összehasonlítása.

4.14 ábra Az eredeti minta és a másolat
Ha tüzetesen megvizsgáljuk a két darabot, észre vehetünk különbségeket közöttük (például a
ló szemének mérete). A különbségek a megmunkáló szerszám méreteitıl függenek. A 4.14
ábrán jobb oldalt látható elem egy 2mm átmérıjő egyenes élő maróval készült. Ha lehetıség
van kisebb szerszám alkalmazására, az eredmény is jobban közelít az eredetihez.
Természetesen a kisebb szerszámmal történı megmunkálás több idıt fog igénybe venni. Ha
felfedezünk apró különbségeket, ezeket adott esetben kézi munkával eltávolíthatjuk a
darabról. Prototípus vagy egyedi darab gyártása esetében ez az elfogadott eljárás.
Ha úgy döntünk, hogy a prototípus megfelel a kívánalmainknak, akkor egyetlen dolog maradt
hátra, mégpedig hogy eltávolítsuk a nyersanyagból a darabunkat. Ezzel véget ér a reverse
engineering folyamat, és a kész másolat hsaználható.
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