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A dolgozatban szereplő rövidítések 

 

CAD  Computer Aided Design (számítógépes tervezés) 

CNC  Computer Numerical Control (számítógépes számjegyvezérlés) 

CT  Computed Tomography (komputertomográfia) 

DLP  Digital Light Processing 

DMLM Direct Metal Laser Melting (közvetlen lézeres fémolvasztás) 

DMLS  Direct Metal Laser Sintering (közvetlen lézeres fémszinterezés) 

EBM  Electron Beam Melting (elektronsugaras olvasztás) 

FDM  Fused Deposition Modeling (szálhúzásos 3D nyomtatás) 

LOM  Laminated Object Manufacturing 

MS1  EOS MaragingSteel MS1 (1.2709) 

MJP  MultiJet Printing 

PBF  Powder Bed Fusion  

RM  Rapid Manufacturing  

RPT  Rapid Prototyping (gyors prototípusgyártás) 

SLM  Selective Laser Melting (szelektív lézeres olvasztás) 

SLA  Stereolithography (sztereolitográfia) 

SLS  Selective Laser Sintering (szelektív lézeres szinterezés) 

STL  Standard Tesselation Language 
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1 Bevezetés 

Az egyre szigorodó törvényi előírások a közlekedésben résztvevő járművek 

károsanyag kibocsátásának csökkentésére kényszerítik az autógyártókat. A 

gépjárművek környezeti terhelésének csökkentésére több lehetőség is van, pl. 

tömegcsökkentés, a hajtásrendszer hatékonyságának növelése, elektromos 

meghajtás vagy kedvezőbb aerodinamikai kialakítás. A meghajtás módjától 

függetlenül, a mozgatásához szükséges energia mennyiség erősen függ a járművek 

tömegétől. Tömegcsökkentésre többféle lehetőség van, pl. kisebb alkatrész méret, 

a hagyományos anyagok helyett kisebb sűrűségű vagy nagyszilárdságú anyagok 

használata, ideális geometriai kialakítás, kompozit szerkezetek, cellás szerkezetű 

vagy porózus anyagok használata stb. [1–3]. 

A járműipari alkatrészek nagy része alakadó szerszámban és technológiával 

készül. A darabok pontossága, termékminősége többek között a gyártástechnológia 

függvénye. A gyakran alkalmazott polimer fröccsöntésnél vagy fém nyomásos 

öntésnél pontos és megfelelő mechanikai tulajdonságokkal rendelkező darabokat 

úgy lehet gyártani, ha a szerszám hőmérsékletét szabályozzák a gyártási ciklus 

során. A szerszámba való hőbevitel nagyrészt az olvadékkal történik. A termék a 

szerszámnyitásig a formaüregben tartózkodik, ahol szabályozott módon hűl. A 

hőelvonást a környezet, a szerszámtest és a hűtőfolyadék végzi. A járműiparban 

számos olyan alkatrész van, amelyek gyártásánál a nagy térfogatuk, összetett 

geometriájuk, illetve az alkalmazott alapanyag nagy feldolgozási hőmérséklete 

miatt a hűtésnek különösen nagy jelentősége van. A termék hűtésének 

optimalizálása tehát rendkívül fontos része a szerszámtervezési folyamatnak. Az 

úgynevezett formakövető hűtőcsatornák kialakításával, amelyek leggyakrabban 

additív eljárással készülnek, nemcsak a hűtési hatékonyság, de a termék minősége 

is javítható. A formakövető hűtést tartalmazó szerszámbetétek jellemzően 

szerszámacél alapanyagból készülnek additív gyártástechnológiával [4–6]. 

A leggyakrabban alkalmazott fém additív eljárásnál [7] a porterítő mechanizmus 

a rétegvastagságnak megfelelően egy új réteg port terít el a munkatérben. A 

terítést követően a termék adott rétegbe eső keresztmetszetét egy lézersugár 
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megolvasztja. Adott keresztmetszet elkészülte után a porterítő újabb réteg port 

terít szét. A folyamat addig ismétlődik, amíg a munkadarab elkészül [6]. 

Doktori értekezésem célja olyan szerszámtervezési módszerek és ajánlások 

kidolgozása, amelyek a formakövető hűtésű szerszámok tervezésénél és 

gyártásánál gyakorlatban is alkalmazhatóak. További célom, a fém 3D nyomtatási 

technológia és hagyományos gyártási technológiák kombinálásával az általánosan 

alkalmazott szerszámbetéteknél hatékonyabb és gazdaságosabban gyártható 

szerszámozás fejlesztése. Az így előállított szerszámbetétek valós működési 

környezetben való viselkedésének elemzése mérésekkel és szimulációval. 
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2 Irodalmi áttekintés 

A fejezetben bemutatom a DMLS/SLM/DMLM gyártástechnológiák általános 

jellemzőt. Ismertetem a nyomtatott betétek fröccsöntő szerszámként való alkalmazási 

lehetőségeit, kitérek a különböző szerszámhűtés kialakításokra és 

gyártástechnológiai megoldásokra. Bemutatom azokat a technológiai kihívásokat, 

melyek a saját kutatásom motivációját adták. 

2.1 Additív gyártástechnológia 

Az additív gyártástechnológiák általánosan használt elnevezése 3D nyomtatás. Az 

eljárások közös sajátossága, hogy a gyártandó darab 3D modelljét szoftveresen 

vékony rétegekre szeletelik, majd a szeletelt rétegek egymásra építésével 

(vízszintes keresztmetszetek) rétegről-rétegre alakítják ki a fizikai terméket. Az 

additív eljárások a hagyományos megmunkálásoktól eltérően nem egy ráhagyással 

növelt előgyártmányból lebontanak, hanem általános alapanyagból (pl. por, 

folyadék) felépítenek, akár nagybonyolultságú munkadarabokat is szerszámok 

nélkül. A gyártási költségekre (a hagyományos eljárásokkal ellentétben) a 

munkadarab bonyolultsága nincs jelentős hatással, azokat leginkább a darab 

térfogata befolyásolja (1. ábra) [6,8,9]. 

 

1. ábra: Hagyományos és additív gyártás költsége a bonyolultság függvényében [6] 

Az additív gyártás első leírásai a 70-es évekből származnak. Ciraud 1971-ban 

szabadalmaztatta a fémek szelektív lézeres olvasztásának koncepcióját [10]. Az 

első fizikailag is megvalósított, a sztereolitográfia elvén működő 3D nyomatót 

Charles W. Hull (3D Systems) szabadalmaztatta 1986-ban [11]. Kezdetben 

prototípusgyártó eszközként tekintettek a rétegről-rétegre történő alakadásra, 
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ezért is találkozhatunk a Rapid Prototyping (RP és RPT) elnevezésekkel régebbi 

irodalmakban [12]. Napjainkban a nyomtatott darabok felhasználási területe 

kibővült, prototípus termékeken kívül egyre nagyobb számban végleges 

alkatrészeket is készítenek. Az egyedi alkatrészgyártás mellett speciális esetekben 

kisebb sorozatok gyártására is alkalmas lehet [13,14]. 

Az additív gyártó és a CAD rendszerek közti adatcsere általánosan az STL fájlok 

segítségével történik. Az STL egy felületleíró adatformátum, a munkadarab 

felületét háromszögek segítségével írja le. Az STL fájl minden háromszöghöz 

eltárolja a csúcspontok (x,y,z) koordinátáit. Minden háromszöghöz 

meghatározandó a normálvektorának iránya is. A normálvektornak minden 

esetben a felületből kifelé kell mutatnia, mert ez alapján határozza meg a 

nyomtató szoftver a nyomtatandó keresztmetszeteket. 3D felületek STL 

formátumba való konvertálása nem megfelelő finomságú háló készítés esetén, a 

gyártott darabon szabad szemmel is látszó sík felületeket eredményez [6,15,16]. 

Az első 3D nyomtatók polimer tárgyak felépítésére voltak alkalmasak. Az elmúlt 

három évtizedben új eljárások, alapanyagok és gyártók jelentek meg a piacon. A 

polimer alapanyagokon kívül, műszaki területen többek között használják a papír, 

fém, beton, kerámia stb. termékeket felépítő gyártási eljárásokat is [17]. 

2.2 Fémek 3D nyomtatása 

Napjainkban, számos fémek nyomtatására alkalmas eljárás érhető el a piacon. A 

technológiákat több szempont alapján lehet csoportosítani, pl. az energia bevitel 

módja, a felhasznált alapanyag állaga vagy az alapanyag adagolás szerint. A 2. 

ábra fém 3D nyomtatásra alkalmas eljárásokat szemléltet. 

 

2. ábra: Fém 3D nyomtató eljárások: extrusion (a), metal powder deposition (b), powder 
bed fusion (c), binder jetting (d) [18] 
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2.2.1 Extrúzió 

Az eljárás különféle összetételű fémszálakból képes dolgozni. Nagyméretű darabok 

gyártására használják a viszonylag nagy építési sebessége miatt. Hátránya, hogy 

a nyomtatás felbontása és felületi minősége elmarad a többi technológiától, ezért 

általában utómunkát igényel. Az energiaforrás lehet lézer, elektronsugár vagy 

plazma [19,20]. 

2.2.2 Metal powder deposition 

Az építési felületre fémport fújnak egy nyomtató fejből, majd közvetlen a felületre 

juttatás után megolvasztják lézerrel. Az eljárás jól használható nagyméretű 

bonyolult geometriájú termékek gyártására, illetve sérült alkatrészek javítására. 

CNC gépekre felszerelve hibrid megmunkáló központok jönnek létre [21,22]. 

2.2.3 Binder jetting 

A gyártáshoz kétféle alapanyagot használnak, fémport és kötőanyagot. 

Rétegenkénti fémporterítés után kötőanyagot juttatnak a nyomtatási metszetekre. 

Az alkatrészeket utókezelik, ekkor nyerik el végső méretüket és szilárdságukat. 

Az eljárás fő előnye, hogy gyorsabb és olcsóbb, mint a porágyas lézeres eljárások. 

Hátránya a soklépcsős gyártási folyamat, a kevésbé jó mechanikai tulajdonságok 

és a jelentős mértékű zsugorodás [23]. 

2.2.4 Powder bed fusion 

Az alapanyag minden esetben finomszemcsés fémpor, amelyet egy porterítő 

mechanizmus terít vékony (jellemzően 20-40 µm) rétegekben. Minden egyes 

porterítés után egy koncentrált lézer vagy elektronsugár pásztázza végig a termék 

adott rétegbe eső keresztmetszetét. A pásztázott felületen a por „összeolvad”, a 

nem pásztázott részeken a por érintetlen és későbbi gyártáshoz újra 

felhasználható marad. Az eljárásokkal közel porozitásmentes, nagyon jó 

mechanikai tulajdonságokkal rendelkező munkadarabok gyárthatók. Több gyártó 

kínálatában megtalálhatók a leírt alapelv szerint működő gépek, sokszor egyedi 

elnevezéssel, pl. DMLS, SLM, DMLM, EBM [6,24]. Jelenleg a teljes 3D nyomtató 

piacon a legnagyobb piaci részedéssel a lézersugárral olvasztó PBF eljárások (ilyen 

többek között a DMLS, SLM) rendelkeznek (3. ábra) [7]. 
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3. ábra: 3D nyomtató technológiák piaci részesedése és előrejelzése [7] 

2.3 Fémporok síkágyas közvetlen lézeres 3D nyomtatása  

1986-ban Carl Deckard benyújtotta az SLS nyomtatás szabadalmi leírását [25]. Az 

SLS az azonos évben szabadalmaztatott sztereolitográfiához hasonlóan lézert 

használt a modell metszeteinek pásztázásához, azonban az SLS eljárásnál az 

alapanyag por. Az első SLS rendszerek polimer alapanyaggal dolgoztak. A 

következő években több kutató és vállalat fejlesztett és szabadalmaztatott hasonló 

eljárásokat [26]. Kezdetekben a fémek nyomtatására kétféle SLS eljárás jelent 

meg a piacon. A DTM vállalat által fejlesztett indirekt (kétlépcsős) gyártás polimer 

bevonatú fémporokat olvaszt. A felépítést követi egy hőkezelés, amelynek célja a 

polimer eltávolítása. A megmaradó fém mátrix üregeit az alapfémnél kisebb 

olvadáspontú fémmel (pl. bronz) feltöltik (infiltrálás) [27]. A direkt eljárás 

(pl. DMLS, SLM) kötőanyag nélküli fémporokat használ. Az első kereskedelmi 

forgalomba kerülő DMLS rendszer 1995-ben jelent meg. A CO2 lézerrel felszerelt 

gépek kezdetben bronz-nikkel alapú porokkal 100 µm rétegvastagsággal 

dolgoztak. 1999-ben jelent meg az első vas alapú fémpor 50 µm rétegvastagságú 

nyomtatással, majd nem sokkal később már a 20 µm építési rétegvastagság is 

elérhetővé vált. 2004-ben került piacra a szilárdtest lézerrel felszerelt EOSINT 

M270 típusú nyomtató [26]. Napjainkban számos gyártó kínál direkt nyomtatásra 

alkalmas technológiát különféle elnevezéssel, de közel hasonló műszaki 

tartalommal: DMLS, SLM, DMLM, LaserCUSING stb [28]. 
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A nyomtatóknak a rétegről-rétegre való építési módból adódóan szakaszosan 

ismétlődő működése van. Először a porterítő mechanizmus a rétegvastagságnak 

megfelelően egy új réteg port terít el a munkatérben. Minden egyes terítés után a 

termék adott rétegbe eső keresztmetszetét egy koncentrált lézersugár 

olvasztja/szinterezi. A pásztázott területeken a por „összeolvad”, a nem pásztázott 

részekre terített fémpornak kitöltő szerepe van, későbbi gyártáshoz újra 

felhasználható marad. A keresztmetszet pásztázása után az asztal süllyed egy 

rétegvastagságnyit, majd a porterítő újabb réteg port terít szét. A folyamat addig 

ismétlődik, amíg a darab el nem készül. 

2.3.1 Nyomtatott szerszámbetétek alkalmazása 

A fröccsöntés napjainkban az egyik legmeghatározóbb polimer feldolgozási 

technológia. A folyási hőmérséklete fölé melegített polimer ömledéket nagy 

sebességgel szűk beömlő nyíláson át zárt szerszámüregbe juttatják, ahol a kis 

viszkozitású ömledék kitölti a termék geometriájának megfelelő teret. A temperált 

szerszámüregben az anyag hőmérséklete és fajtérfogata csökken, amit az 

utónyomás révén beáramló további ömledék kompenzál. A zárt szerszámüregben 

nagy nyomáson kihűlő polimerből alakul ki a fröccsöntött termék. Miután az anyag 

teljesen megdermed, a szerszám nyílik és a darab eltávolítható. A fröccsöntés 

szakaszosan ismétlődő eljárás, az ismétlődő szakaszokat ciklusnak nevezzük. A 

fröccsöntési ciklus legmeghatározóbb része a hűtési idő, amely szerszámtól, 

feldolgozási hőmérséklettől, darabtérfogattól és geometriai összetettségtől függően 

a teljes ciklus több mint felét is kiteheti. A fröccsöntés gazdaságossága a 

fröccsöntési ciklusidő csökkentésével, azon belül a hűtési idő csökkentésével 

jelentősen javítható. A hűtési idő a szerszám hőelvonó képességének fokozásával 

csökkenthető. A termék minőségét nagymértékben befolyásolja a hőelvonás 

egyenletessége, tehát a hűtés intenzitását úgy célszerű fokozni, hogy az minél 

kisebb hőmérséklet különbségeket okozzon a munkadarabban [29–31]. 

Az intenzív és egyenletes hűtés hagyományos hűtési rendszereknél – ahol a 

hűtőköröket fúrással alakítják ki – sokszor nem megvalósítható. Kialakulhatnak 

olyan részek, ahol a hűtési rendszer nem tud megfelelő intenzitással hőt elvonni. 

Az ideális egy olyan hűtőrendszer lenne, ahol a szoftveresen vagy tapasztalati úton 

tervezett hűtőkörök, akár változó keresztmetszetű csatornái tetszőleges 



9 

 

nyomvonalon haladhatnának (4. ábra). A forma- vagy kontúrkövető hűtés 

(conformal cooling) olyan speciális szerszámhűtési kialakítás, ahol a hűtőrendszer 

követi a formaüreg geometriáját. Formakövető hűtésű szerszámok jellemzően 

additív technológiával készülnek. A járműiparban számos olyan alkatrész van, 

amelyek gyártásánál a nagy térfogatuk, összetett geometriájuk, illetve az 

alkalmazott műszaki műanyag nagy feldolgozási hőmérséklete miatt, a hűtésnek 

különösen nagy jelentősége van [6][32][33]. 

 

4. ábra: Hagyományos (bal oldal) és formakövető hűtés (jobb oldal) hűtőkörei és a 
hőmérséklet várható eloszlása [33] 

Formakövető hűtőkör tervezése történhet szoftveresen, akár algoritmus által 

részben vagy teljesen automatikusan is, illetve hagyományos (tapasztalati) úton 

modellezve szimulációs ellenőrzési lehetőséggel [33,34]. A hűtőkörök átmérőjét a 

termék méretének és a rendelkezésre álló hely függvényében, a hűtőkörök 

szerszámfaltól és egymástól való távolságát pedig az átmérő függvényében (5. 

ábra) szokás választani [35–37]. Az ideális hűtőkör méret és eloszlás szimulációk 

segítségével optimalizálható [38]. 

 

5. ábra: Formakövető hűtőkör tervezési ajánlások [36] 
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A hűtőkörök hűtési hatékonyságát, így a szerszám hőháztartását erősen 

befolyásolják az egyes temperáló körök térfogatáramai. Kis térfogatáramlás 

(lamináris áramlás) esetén nem hatékony a hőcsere. Turbulens áramlás esetén az 

elvezetett hőmennyiség nagyobb, mert a hő hőszállítás és hővezetés formájában is 

terjed [39]. A Reynolds szám az áramlás típusának meghatározására szolgáló 

dimenzió nélküli szám, segítségével meghatározható, hogy egy adott átmérőjű 

csőben meghatározott áramlási sebességű hűtőfolyadék áramlása lamináris, 

átmeneti vagy turbulens jellegű. A Reynolds szám az alábbi összefüggéssel írható 

le [40]: 

𝑅𝑒 =
𝑣·𝑑·ρ

η
. 

Ahol, v az átlagsebesség a d átmérőjű csőben, 𝜌 a folyadék sűrűsége és η a dinamikai 

viszkozitása.  

Wang és társai [34] az általuk fejlesztett algoritmus segítségével előállított 

kontúrkövető hűtéseket vizsgálták összetett geometriájú darabok esetén 

szimulációs eljárással (Moldflow Insight). Tűzoltósisak szerszámbetét vizsgálata 

során a P20 acél anyagjellemzőivel számoltak (6. ábra). A hűtőkörök átmérője 

d=10 mm, a szerszám formaadó felületétől vett távolsága 12,7 mm és a 

hűtőcsatornák közötti távolság 29,8 mm volt. A víz hűtőközeg hőmérséklete 25 °C, 

a Reynolds szám pedig Re=1000. 

 

6. ábra: Szoftveresen generált voronoi formakövető (bal) és hagyományos hűtés (jobb) 
hűlési ideje [34] 

A voronoi hálós hűtőkörrel tervezett betét hűtési időszükséglete több mint 26 %-kal 

csökkent, továbbá az ömledék felületén számított átlagos hőmérséklet-eloszlás 

egyenletesebb, mint a hagyományos hűtéssel ellátott szerszám esetén. A „voronoi” 
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hűtést alkalmazva a maximális hőmérséklet 42,7 °C-ra csökkent, míg a fúrt 

hűtőkörnél a szerszám hőmérséklete elérte a 82 °C-ot is, így körülbelül 47%-kal 

csökkent a maximális hőmérséklet. Vizsgálták a Reynolds szám és az áramlási 

sebesség eloszlását a hűtőkör mentén, a Reynolds szám a második elágazás után 110-

re csökken, ami a lamináris áramlás tartományába esik. Annak ellenére, hogy 

formakövető hűtés használatával a hőátadás lényegesen lecsökkent, még így is több 

hőt volt képes elvezetni, mint a hagyományos technológiákkal elkészített hűtőkörök. 

Brooks és társa [41] szintén a hagyományos és a formakövető hűtést hasonlították 

össze szimulációval. A szimulációkat Solidworks Plastics Advanced 2014 SP4.0 

programmal készítették. A tervezett hagyományos és formakövető hűtőköröket és 

hőmérséklet-eloszlásukat a 7. ábra szemlélteti. A befröccsöntési hőmérséklet 230 °C, 

a kidobási hőmérséklet 120 °C volt a szimuláció során. Formakövető hűtés 

alkalmazásával a termék ciklus végi hőmérséklet-eloszlása sokkal egyenletesebb volt, 

ennek következtében a termék vetemedése 14%-kal csökkent. A szimuláció alapján a 

ciklusidő 18%-kal csökkent formakövető hűtésnél a vizsgált hűtőkörökre. 

 

7. ábra: Hagyományos hűtés (bal), formakövető hűtés (jobb) hőmérséklet-eloszlása [41] 

Kovács és társa [42] szimulációkkal elemezték síklapok deformációját a szerszám 

hővezető képességének függvényében. Kimutatták, hogy azonos hűtés esetén a 

szerszám hővezető képessége nagymértékben befolyásolja a ciklusidőt és a termék 

deformációját. Megállapították, hogy a formakövető hűtéssel elérhető 

eredményeket korlátozza, hogy a 3D nyomtatható fémek hővezetése elmarad a 

szerszámgyártásban használt speciális acélokétól és rézötvözetekétől. 

Zink és társai [43] egyszerű geometria (sátortető) esetén hasonlítottak össze 

különféle hűtőköröket és szerszámanyagokat. A formakövető hűtésű szerszám 
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MS1 acélból, a hagyományos kialakítású szerszámok pedig 1.2311 acélból és 

Ampcoloy 940 rézötvözetből készültek (8. ábra). 

 

8. ábra: A szerszámtest (a) és a betétek hagyományos (b), hagyományos üregelt (c) és 
formakövető hűtőkörrel (d) [43] 

A felhasznált anyagok közül az MS1 acél hővezetési tényezője 20 W/mK a 

legkisebb, a hagyományos 1.2311 szerszámacél hővezetési tényezője 29 W/mK. Az 

Amcoloy 940 ötvözet hővezetési tényezője az acél ötvözetek többszöröse 208 W/mK. 

A szimulációk Autodesk Moldflow Insigth 2016 programmal készültek, 1,5 mm-es 

tetraéder elemekkel. A termék alapanyaga ABS volt. Szimulációval majd méréssel 

kimutatták, hogy egyszerű geometriájú fröccsöntött termék esetén nagy hővezető 

képességű szerszámbetét hagyományos hűtőkörrel is nagyobb mennyiségű hőt tud 

elvonni, mint a DMLS acél betét formakövető hűtéssel, azonos fröccsöntési idő 

alatt (9. ábra). 

 

9. ábra: Hagyományos acél szerszám fúrt (a) és üreges hűtéssel (b), formakövető 
hűtésű (c) és Ampcoloy 940 (d) szerszámbetét metszetének hőmérséklet-eloszlása [43] 

Berger és társai [44] rézötvözetből és réz hővezető csappal készült hagyományos 

betétet hasonlítottak össze formakövető hűtéssel készült szerszámbetétekkel 

(10. ábra). A szimulációk során az alapanyag PA66 volt. A rézötvözet hővezető 

képessége 106 W/mK, a formakövető hűtésű szerszámanyagé pedig 23,5 W/mK volt. 
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10. ábra: Rézbetéttel és formakövető hűtéssel kialakított szerszámbetétek [44] 

Formakövető hűtésű szerszámmal mindkét vizsgált hűtőkör esetén kisebb ciklusidőt 

értek el. Az eredeti 70 másodperces ciklusidő 60 másodpercre csökkent. Formakövető 

hűtés esetén a szerszámtest hőmérséklete jóval kisebb volt, azonban a szerszám kiálló 

kis részének a hőmérséklete magasabb volt, mint a hagyományos kialakítású betété a 

fröccsöntés 6. másodpercében (11. ábra). Ennek az oka, hogy a jobb hővezető 

képességű rézötvözet a közvetlenül nem hűtött helyekről jobban el tudta vonni a hőt. 

Kimutatták a vizsgált anyagok esetére, hogy formakövető hűtéssel összetett darabok 

esetén kisebb ciklusidőt lehet elérni, mint hagyományos hűtésű jó hővezető képességű 

betéttel. Megállapították, hogy formakövető hűtésű betétek hőelvonó képességét 

magasabb hővezetési tényezővel rendelkező nyomtatott anyagok érdemben növelnék. 

 

11. ábra: A szerszámbetétek hőmérséklet-eloszlása 6 másodperccel a fröccsöntés indítása 
után: hagyományos szerszám (a), lineáris formakövető hűtés (b), párhuzamos 

formakövető hűtés (c) [44] 
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Hsu és társai [45] egy kéziszerszám hagyományos és formakövető hűtésű 

szerszámozásának szimulációját elvégezve 12%-kal kisebb ciklusidőt számítottak 

formakövető hűtéssel. 

Számos további cikk mutatja be a formakövető hűtés tervezési módszereit és 

előnyeit fröccsöntés esetén [46–48]. A fröccsöntésen kívül egyéb szerszámok esetén 

is előtérbe került a formakövető hűtés alkalmazása, többek között a nyomásos 

öntésében [49–53], az extrúzióban [54], a forgácsolásban [55,56], a 

lemezalakításban [57,58] és a süllyesztékes kovácsolásban [59]. 

Müller és társai [60] egy hengerfej nyomásos öntőszerszámában alkalmaztak 

formakövető hűtésű betétet (12. ábra). A nyomtatott betét használatával, a 

porozitásból adódó selejtarányt 10%-kal tudták csökkenteni.  

 

12. ábra: Formakövető hűtés nyomvonala (bal) és a szerszám hőmérséklet-eloszlása 
(jobb) [60] 

A 3D nyomtatás adta gyártási szabadság nem csak a hűtőkörök tervezésénél, 

hanem a teljes szerszámtest kialakításánál is felhasználható. Brotan és társai [61] 

formakövető hűtésű alumíniumöntő szerszámbetétek fejlesztésével foglalkoztak. 

Kiemelik, hogy a formakövető hűtésű szerszámok alkalmazásának egyik veszélye, 

hogy a szerszám felületéről induló repedések könnyen elérhetik a fal közelében 

elvezetett hűtőköröket. Véleményük szerint a hűtőkör és szerszámfal közé 

nyomtatott üregekkel a repedésterjedés gátolható (13. ábra bal). Ezért az alakadó 

szerszámfelület alatt rácsszerkezetű szerszámbetétek (13. ábra jobb) 

alkalmazásával nemcsak gyártási költségek csökkenthetők, hanem a 

szerszámélettartam is növelhető.  
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13. ábra: Repedésterjedést gátló üregek a szerszámban (bal), formakövető betét belső 
rácsszerkezettel (bal) [61] 

2.3.2 Nyomtatott darabok mechanikai tulajdonságai 

A DMLS/SLM eljárással készült darabok tulajdonságait a kémiai összetételen 

kívül több tényező is befolyásolja. Számos irodalom foglalkozik fémpor alapanyag 

(méret, alak, kor, nedvességtartalom stb.) nyomtatásra gyakorolt hatásával [62–

66]. A 14. ábra új, még nem használt MS1 fémpor szemcsék keresztmetszeti 

csiszolatáról készült (saját felvétel). A fémporok többszöri felhasználás azt 

eredményezi, hogy a nyomtatásra kerülő porméret és annak oxigén koncentrációja 

nő. Ugyanakkor, az irodalmi eredmények alapján kijelenthető, hogy például a 

porok többszöri felhasználása nem befolyásolja károsan a mechanikai 

tulajdonságokat [67]. A növekvő porméret azonban a felületi érdesség növekedését 

okozhatja [68]. 

 

14. ábra: Új, még nem használt MS1 fémporszemcsék keresztmetszeti mikroszkópi 
felvétele 

A DMLS/SLM eljárással készült darabok mechanikai tulajdonságait a por 

alapanyagon kívül a nyomtatási paraméterek (lézerteljesítmény, rétegvastagság, 

pásztázási sebesség és stratégia), védőgáz összetétele, munkatér hőmérséklete, 
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közegáramlás, építési orientáció, hőkezelés stb. is befolyásolják [69,70] A nem 

optimális építési paraméterek belső hibákat okozhatnak, például nem vagy 

részben olvasztott porszemcséket, gáz zárványokat, repedéseket [71] vagy 

inhomogén szövetszerkezetet [72]. Az állandó nyomtatási minőség biztosítása 

érdekében a gyártási folyamat dokumentálása és ellenőrzése főleg olyan 

iparágakban, mint a repülőgépipar szükséges lehet. A jellegzetes építési hibák 

képfeldolgozó szoftverek segítségével felismerhetők, a folyamat megállítható és a 

hibák javítása után folytatható [73]. Az újabb rendszerek már nem csak 2D 

felvételeket készítenek, hanem akár az egész építési terület hőmérsékletét 

monitorozzák, majd adaptív módon változtatják a nyomtatási paramétereket 

[74,75]. 

A rétegről-rétegre történő gyártás miatt az építési orientáció is hatással van a 

nyomtatott darabok mechanikai tulajdonságaira. Hitzler és társai [76] 1.4404 acél 

próbatesteket nyomtattak az asztalhoz képest vízszintesen, függőlegesen, illetve 

15°, 45° és 75°-os asztallal bezárt szöggel. Megállapították, hogy az építési 

orientációnak mérhető hatása van a mechanikai tulajdonságokra (15. ábra). 

Legkisebb folyáshatár, szakítószilárdság és nyúlási értékeket az állítva 

nyomtatott próbatestek esetén mérték.  

 

15. ábra: Nyomtatott próbatestek szakítóvizsgálati eredményei az építési orientáció 
függvényében [76] 

Mooney és társai. [77] MS1 (1.2709) acél próbatesteket vizsgáltak és hasonló 

eredményre jutottak. Állítva nyomtatott próbatestek esetén mérték a 

legalacsonyabb folyáshatár értéket (892 MPa), a legmagasabb értéket pedig 
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fektetett próbatest esetén (1069 MPa), 45°-os próbatest esetén köztes (991 MPa) 

értéket határoztak meg. Eredményeik alapján az asztalra merőlegesen (állítva) 

nyomtatott próbatestek folyáshatára és szakítószilárdsága kisebb, mint a fektetett 

vagy döntve nyomtatott próbatesteké. A kutatók az eltérő orientációval nyomtatott 

próbatestek mechanikai tulajdonságait hőkezelések után is vizsgálták. 

Megállapították, hogy a kiválásos keményítés alkalmas módszer a nyomtatási 

anizotrópia csökkentésére, de az egyes mechanikai jellemzők értékét a hőkezelés 

ideje és hőmérséklete nagymértékben befolyásolja. 

Monkova és társai [78] 1.2709 acélból nyomtatott próbatestek vizsgálata esetén 

szintén kimutatták, hogy az építési orientáció befolyásolja a mechanikai 

tulajdonságokat. Nyomtatott és hagyományosan gyártott próbatestek azonos 

hőkezelése után magasabb folyáshatár és szakítószilárdság értékeket mértek 

nyomtatott a próbatesteknél. Ezzel igazolták, hogy megfelelő építési paraméterek 

alkalmazásával a nyomtatott darabok a hagyományosan gyártott anyagokkal 

egyenértékűek folyáshatár és szakítószilárdság tekintetében. 

Az 1.2709 acél keménységét a hőkezelés hőmérsékletének (460 °C, 490 °C, 540 °C, 

600 °C) és hőntartási idejének függvényében többek között Casati és társai [79] 

vizsgálták. Megállapították, hogy az alkalmazott hőmérsékletek közül az 

alacsonyabb hőmérsékleten történő hőkezelésekkel magasabb keménységet lehet 

elérni (16. ábra).  

 

16. ábra: 1.2709 acél keménysége a hőntartási idő és hőmérséklet függvényében [79] 

Minden vizsgált hőkezelési hőmérséklethez tartozik egy optimális időtartam 

(600 °C - 10 perc, 540 °C - 1 h, 490 °C - 4 h, 460 °C - 8 h) amelynél maximális 

keménységet eredményez a hőkezelés. Magasabb hőmérsékleten történő 
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hőkezelésnél rövidebb hőntartási idő szükséges a maximális keménység 

eléréséhez. Ezt az időtartamot túllépve (túlöregítés) a mért keménység csökken. 

Campanelli és társai [80] szintén a hőntartási idő és hőmérséklet hatását 

vizsgálták 1.2709 acélporból nyomtatott próbatesteken, a legnagyobb keménységet 

480 ºC-on végzett hőkezeléssel érték el. 

Az építési orientáción kívül a nyomtatási paraméterek is jelentősen befolyásolják 

a nyomtatott darabok minőségét. Yasa és szerzőtársai [25,81,82] SLM 

nyomtatásnál vizsgálták a pásztázási sebesség (120-600 mm/s) és a rétegvastagság 

(30-60 µm) hatását a sűrűségre, a mikroszerkezetre és a mechanikai 

tulajdonságokra. A pásztázási sebesség és a rétegvastagság növelésével a 

próbatestek porozitása nőtt. A rétegvastagság növelés hatására kis pásztázási 

sebesség esetén a porozitás kismértékben, míg nagy pásztázási sebességek esetén 

drasztikusan emelkedett. A kutatók kimutatták, hogy a rétegvastagság és a 

pásztázási sebesség növelése szignifikánsan nem befolyásolja az olvasztott fém 

mikrokeménységét, míg a makrokeménység csökkenés a növekvő porozitással 

magyarázható. 105 W teljesítménnyel, 150 mm/s pásztázási sebesség és 30 µm-es 

rétegvastagsággal végzett nyomtatásnál az archimédeszi módszerrel mért 

0,85%-os porozitás azonos paraméterekkel történő újraolvasztással 0,59%-ra 

csökkent.  

Mugwagwa és társai [83] 1.2709 anyagú próbatesteken a pásztázási sebességnek 

és a lézer teljesítménynek porozitásra gyakorolt hatását vizsgálták (17. ábra).  

 

17. ábra: 1.2709 próbatestek porozitása a lézer teljesítményének és pásztázási 
sebességének a függvényében [83] 
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Állandó lézer kimenő teljesítmény mellett változtatták a pásztázási sebesség 

értékét. Arra a megállapításra jutottak, hogy a pásztázási sebesség növelése egy 

ideig csökkenti a porozitást, majd a minimum porozitás érték elérése után a 

pásztázási sebesség növelés magasabb porozitást okoz. 180 W teljesítménynél a 

legkisebb porozitást 600 mm/s pásztázási sebességnél mérték. Ajánlásuk szerint 

az optimális pásztázási sebesség minden lézer kimenő teljesítménynél az az érték, 

amelynél a porozitás minimális. Ezen érték alatt vagy fölött a porozitás növekszik. 

Nemcsak a nagy sebességnél fellépő elégtelen olvasztás és kötés, hanem a kis 

sebességeknél jelentkező túlolvasztás is káros. 

2.3.3 Nyomtatott darabok felületi minősége 

A nyomtatott darabok felületi érdessége nem egyenletes, a felületi struktúrát több 

tényező is befolyásolja. A rétegről-rétegre történő gyártás miatt a nyomtatott 

darab rétegvastagságnyi szeletekből épül fel, ezek a szeletek a darab felületén 

lépcsőkként jelentkezhetnek. A lépcsők nagysága a rétegvastagságtól és a szeletelt 

felület építési iránnyal bezárt szögétől függ (18. ábra a). A szeletelési lépcsők 

magasságából a nyomtatott darab elméleti felületi érdessége meghatározható 

[84,85]. A tényleges felületi érdességet számos technológiai jellemző befolyásolja. 

A nyomtatott darabok felszíne még függőleges nyomtatás esetén is érdes a 

felülethez hozzáolvadó fémporszemcsék miatt (18. ábra b) Nyomtatásnál 

megkülönböztetjük az alsó és felső felületeket. A felső felületek azok, amelyek a 

lézerforrás irányából láthatóak. Az alsó felületek felületi érdessége a lépcsők aljára 

és oldalára hozzáolvadó nagymennyiségű porszemcse miatt rosszabb, mint a felső 

felületeken mérhető (18. ábra c) [85,86].  

 

18. ábra: Szeletelési lépcsők (a), elméleti felülethez hozzáolvadó porszemcsék (b, c) [86]. 
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Nyomtatott darab felületéről pásztázó elektronmikroszkóppal készített 

felvételeken egyértelműen látszanak a felülethez részlegesen hozzáolvadt 

porszemcsék (19. ábra). 

 

19. ábra: Nyomtatott darab felületéről készített pásztázó elektronmikroszkópos felvétel 

Az érdesség változása jól mérhető olyan párhuzamos felületű próbatesteken, ahol 

a párhuzamos felületek építési asztallal bezárt szögét 0°-90°-os tartományban 

változtatják. A 20. ábra alján szereplő színskála a változó dőlésszögű próbatestek 

jelölt felületén mért felületi érdesség változást szemlélteti. A legjobb felületi 

érdesség felső felület vízszintes és függőleges nyomtatásnál várható. Kis dőlésszög 

esetén a legrosszabb a felület a lépcsőhatás miatt, 45° felett a hatás már kevésbé 

jelentkezik, ezért közel állandó felületi érdesség mérhető. Az alsó felület 

geometriája kis dőlésszög esetén az instabil építés miatt gyakran jelentősen eltér 

a modelltől, melynek megvalósulási formája lehet anyaghiány vagy nagymértékű 

hozzáépülés is. Az alsó felületek rossz felületi érdessége az α szög növelésével 

csökken, meredek építés esetén viszont már nincs érdemi különbség a felső és alsó 

felületen mért érdesség között [87–90]. 

 

20. ábra: Párhuzamos felületű próbatestek felületi érdessége a gyártási orientáció 
függvényében [90] 
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Kis α szögű alsó felületek vagy nagyméretű furatok felső íve nagyon rossz felületi 

érdességgel, gyakran anyaghiánnyal nyomtathatók (21. ábra), ezért az alsó 

felületeket sokszor alátámasztva nyomtatjuk. 

 

21. ábra: Anyaghiány furat felső ívén 

Az a kritikus α szög érték, amely alatt támaszték szükséges, modelltől és 

nyomtatási technológiától függően eltérő. Jellemzően 20° és 45° között van az a 

határszög érték, ami alatt támaszok alkalmazása indokolt [88,91,92]. A 

támaszoknak a kis meredekségű részek alátámasztásán kívül a darab asztalhoz 

rögzítése, a nyomtatási hő elvezetése és a nyomtatáskori deformáció 

megakadályozása is feladata. A támaszok lehetnek tömörek, kis falvastagságú 

üreges szerkezetek vagy 3D rácsszerkezetek [93,94]. Egy vékonyfalú üreges 

támaszokkal rendelkező összetett munkadarab a tervezési környezetben, majd 

nyomtatás után a 22. ábrán látható. 

 

22. ábra: Munkadarab támaszokkal Materialise Magics tervező rendszerben (bal), 
nyomtatás után (jobb) 
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2.3.4 Felületi utómunka és hőkezelés 

A fém nyomtatott darabok felületi minősége nem éri el egy átlagos forgácsolással 

előállított munkadarab felületi minőségét. DMLS/SLM nyomtatással és 

hagyományos gyártási eljárásokkal készülő darabok jellemző felületi 

érdességeinek összehasonlítását a 23. ábra tartalmazza. A felületek utómunkálása 

(marása) hibrid gépek esetén történhet a nyomtatással egy műveletben is [95]. A 

forgácsoláson kívül más lehetőség is van a felületi érdesség csökkentésére. Lamikiz 

és társai [96] lézerrel olvasztották át a nyomtatott darabok felületét. A folyamat 

során a csúcsok megolvadtak és kitöltötték a felületi árkokat, eredményül simább 

felületet kaptak. A kísérleti darabon az eredeti felületi érdességet (Ra) 80%-kal 

tudták csökkenteni, 7,5 µm-ről 1,5 µm-re. 

 

23. ábra: DMLS és hagyományos gyártási eljárások felületi érdességének 
összehasonlítása [97] 

A formakövető hűtőfuratok felülete sem homogén a felület meredekségváltozása 

miatt, nagymennyiségű részlegesen megolvasztott vagy visszamaradó porszemcsét 

tartalmazhat. Ennek a változó felületi rétegnek a hővezetése kisebb, mint az alap 

szerszámtesté. A formakövető furatok korrózió és lerakódások szempontjából 

kritikusak, mert utólag mechanikusan nem tisztíthatók. Furumoto és társai 

[98,99] abrazív szemcséket tartalmazó folyadék kétirányú áramoltatásával 

hatékonyan tudták javítani a hűtőkörök felületi érdességét. 

Wen [100] kiválásosan keményíthető acélon (NAK 80) végzett különféle 

paraméterekkel plazmanitridálást és vizsgálta a korrózióállóságra gyakorolt 

hatását. Megállapította, hogy kiválásosan keményíthető acélok esetében 

nitridálás és öregítés egy ciklusban elvégezhető. Különféle paraméterekkel történő 

nitridálás eltérő kéregvastagságokat eredményezett a próbatestek felületén. 

Összefüggést talált a kéregvastagság és korrózióállóság között, a vastagabb réteg 
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jobb korrózióállósággal jár. A sópermet vizsgálatok során a nitridált próbatestek 

esetében a korrózió mértéke minimális volt és 10x hosszabb idő elteltével 

kezdődött meg a korróziós folyamat. 

Shetty és társai [101] ionnitridált kiválásosan keményíthető acélt teszteltek. 

Sópermet vizsgálat során a nitridálatlan mintán 48 óra után megindult a korrózió, 

míg a különféle paraméterekkel nitridált mintákon 144 óra után sem jelentkezett 

korrózió. 

Fernandez és társai [102] 1.2709 típusú maraging acél plazmanitridált 

próbatestek korrózió- és kopásállóságát vizsgálták. A nitridálás hőmérsékletét 

450-515 °C tartományban változtatták és megállapították, hogy a 475-515 °C 

tartomány a legalkalmasabb a nitridálás és öregítés együttes megvalósítására. A 

nitridálás javította a korrozióállóságot és nagymértékben növelte a kopásállóságot. 

Cajner és társai [103] 14-10-5 maraging acél próbatestek kopásállóságát 

vizsgálták. Többféle nitridálást végeztek, de nitridálással csak kismértékben 

tudták javítani az acél kopásállóságát a kiválásosan keményített állapothoz 

képest. Lényeges javulást úgy tudtak elérni, hogy az ionnitridált mintákat 

boridálták vagy TiN bevonattal látták el PVD eljárással. 

Yin és szerzőtársai [104] SLM nyomtatott 1.2709 maraging acélt különféle 

paraméterek mellett kiválásosan keményítettek. Koptató vizsgálatokkal 

megállapították, hogy a vizsgált hőkezelési paraméterek közül a 490 °C-on 3 órát 

hőntartott próbatestek koptató igénybevétellel szembeni ellenállása a legjobb 

(24. ábra). 

 

24. ábra: Kopási sebesség a hőkelési hőmérséklet (bal) és a hőntartási idő függvényében 
(jobb) [104] 



24 

 

2.3.5 Belső feszültségek 

DMLS 3D nyomtatással közel porozitás mentes darabok gyárthatók, a nagy 

munkadarab sűrűség a fémporok jó átolvasztásával érhető el. A lézer és 

fémpor/olvadék találkozása rövid időre és kis helyre koncentrálódik, pozíciója 

folyamatosan változik. A réteges építés és a lokális hőbevitel hatására belső 

feszültségek keletkeznek. A belső feszültségek építési hibákat (25. ábra) (pl. 

deformáció, repedés, rétegszétválás) okozhatnak és befolyásolhatják a mechanikai 

tulajdonságokat [105,106].  

 

25. ábra: Belső feszültségek okozta repedés (bal) és nyomtatott szerszámbetét 
deformációja a modellhez képest (jobb) 

A belső feszültség keletkezését kétlépcsős folyamatként írják le a szakirodalmak 

[105,106]. A belső feszültség okozója a lézerpásztázás általi hőciklus, amely 

nemcsak a terített porréteget, hanem a közvetlen alatta lévő már szilárd részeket 

is többszörösen újraolvasztja, a távolabbi részeket felmelegíti. A felső zóna kitágul 

a hőbevitel következtében, a gyors felmelegítést hűlés és zsugorodás követi. Az 

alapul szolgáló már megszilárdult rétegek akadályozzák a zsugorodást, generálva 

az építési belső feszültséget (26. ábra). 

 

26. ábra: Belső feszültség keletkezése [106] 
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A nyomtatási belső feszültség meghatározása történhet méréssel (pl. 

röntgendiffrakció, lyukfúrásos módszer), de gyakori a kis merevségű, 

alakváltozásra képes próbatestek nyomtatása is. Kismerevségű próbatestre mutat 

példát a 27. ábra. T alakú (angol irodalomban: „cantilever”) próbatest építés 

közbeni deformációját a támasz („support”) gátolja. A támasz átvágása során a 

belső feszültségek a próbatest merevségének függvényében felhajlítják a próbatest 

szárait. A deformált geometria a nyomtatási feszültéggel arányosítható [107].  

 

27. ábra: Deformációmérésre alkalmas geometria és levágás utáni deformációja [108] 

A belső feszültségeket több gyártástechnológiai paraméter befolyásolja. A 

pásztázási hosszok és irányok szerepét több irodalom is vizsgálja. A pásztázási 

szakaszok deformációt befolyásoló hatása egyértelműen kimutatható, rövid 

pásztázási hosszak kisebb deformációt eredményeznek [25,109,110]. A 

munkadarabok asztallal párhuzamos keresztmetszetének csökkentésével (a 

nyomtatási orientáció helyes megválasztásával) a nyomtatáskor kialakuló belső 

feszültség csökkenthető (28. ábra) [111–113]. 

 

28. ábra: Az építési orientáció hatása a belső feszültségre [112] 

Zaeh és Branner [110] 1.2709 anyagból nyomtatott kismerevségű próbatestek 

felhajlását vizsgálták. Változó vastagságú próbatestek deformációját mérve 

megállapították, hogy a próbatest vastagsága befolyásolja a deformációt. A 

pásztázási stratégiák és a belső feszültségek közötti kapcsolat meghatározására 

röntgendiffrakciós feszültségmérést végeztek. Megállapították, hogy rövid 
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pásztázási hosszok és sakktábla minta szerinti olvasztásnál legkisebb a maradó 

feszültség. Azonos lézerteljesítmény mellett változtatva a rétegvastagságot 

megállapították, hogy a rétegvastagság növelésének hatására a deformáció 

csökken. Ennek magyarázata a felső hevítési zónában kialakuló kisebb 

hőmérséklet-különbség. Véleményük szerint, a környezeti hőmérséklet emelésével 

csökkenthető a felmelegített rész zsugorodása. Ennek kimutatására a nyomtató 

alapjának hőmérsékletét 20 °C, 100 °C és 200 °C hőmérsékletre állítva méréseket 

végeztek, 20 °C és 100 °C esetén közel azonos és nagymértékű, 200 °C esetén 

lényegesen kisebb deformációt mértek. 

Buchbinder és társai [108] AlSi10Mg alapanyagból épített próbatestek 

deformációját vizsgálták. A próbatestek 0,5, 1, 2, 3 és 5 mm vastagsággal 

készültek. Megállapították, hogy a deformáció függ a próbatest vastagságától, 

vastagabb próbatesteken kisebb felhajlást mértek. A munkatér hőmérséklete és 

deformáció között összefüggést találtak. Azonos vastagságú próbatesteknél 

magasabb munkatér hőmérséklet hatására kisebb deformációt mértek. 250 °C 

asztalhőmérséklet esetén már nem szenvedtek mérhető deformációt a próbatestek 

(29. ábra). 

 

29. ábra: AlSi10Mg próbatestek deformációja felfűtés nélküli (bal) és 250°C felfűtött 
munkatér esetén [108] 

A nyomtatott darabok belső feszültségeit nem csak a nyomtatáskori magas asztal 

hőmérséklettel vagy kis keresztmetszetű nyomtatási orientáció alkalmazásával, 

hanem a nyomtatást követő hőkezelésekkel is hatékonyan lehet csökkenteni. 

Knowles és társai [114] Ti-6Al-4V próbatestek nyomtatás, majd hőkezelések utáni 

belső feszültségeit összehasonlítva 76-97% közötti belső feszültségcsökkenést 

mértek lyukfúrásos módszerrel.  
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2.3.6 Hibrid építés 

A hibrid építés főleg szerszámbetétek gyártásánál alkalmazott eljárás, jellemzően 

gazdasági okokból a nyomtatás egy forgácsolt alaptestről indul (30. ábra). A 

nyomtatás után a betétet a belső feszültségek csökkentése vagy az elérendő 

szerszámkeménység miatt gyakran hőkezelik. Befejező műveletként készre 

forgácsolják [115–117]. 

 

30. ábra: Hibrid építés 3D modellje és a nyomtatott majd forgácsolt szerszámbetét [115] 

A hibrid nyomtatáshoz kevés technológia leírás érhető el. Tudományos 

szempontból a szerszámgyártásban alkalmazható anyagpárokat kevesen 

vizsgálták. Cyr és szerzőtársai [118] H13 szerszámacélra nyomtattak MS1 (1.2709) 

fémporból. A próbatesteket nyomtatott és négyféle hőkezeltségi állapotban 

vizsgálták, kiválásos keményítés MS1 szerint (P1), edzés majd megeresztés H13 

szerint (P2), P1+P2, P2+P1 (31. ábra). 

 

31. ábra: H13-MS1 próbatestek szakítódiagramjai különféle hőkezelési állapotban [118] 
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Megállapították, hogy a szakítóvizsgálattal megállapított mechanikai 

tulajdonságok és a keménység tekintetében a P2, P1+P2, P2+P1 hőkezelések közel 

azonos eredményt adnak, míg a P1 hőkezelés alkalmazása a gyakorlatban nem 

javasolt a jóval kisebb folyáshatár és keménység értékek miatt. 

Az alaptest és a ráépített rész, illetve a határsáv keménységével több irodalom is 

foglalkozik [118–121]. A keresztmetszeti csiszolatok felvételei alapján 

megállapították, hogy a két anyag nem éles határvonal mentén válik el egymástól, 

hanem pár rétegvastagságnyi területen keverednek. Amennyiben a keménység 

értékek nyomtatás és hőkezelés után a két anyagnál eltérnek, abban az esetben az 

átmeneti rész keménységét köztes értékűnek mérték (32. ábra). 

 

32. ábra: MS1-H13 acélpár keménysége különféle hőkezelések hatására [118] 

Ferreira és társai [121] hibrid szerszámacél próbatesteken végeztek szakító- és 

fárasztóvizsgálatokat. 1.2709-H13 acélpárok szakítópróbatestjei nem mutattak 

lényegi eltérést. A fárasztó vizsgálatok közel azonos eredményt hoztak kis ciklusú 

vizsgálatok esetén is, azonban magasabb ciklusszámon a hibrid próbatestek már 

nem érték el a kizárólag nyomtatással előállított minták terhelhetőségét. 

Ebrahimi és szerzőtársa [122] MS1-H13 hibrid építés fárasztóvizsgálatának 

numerikus modelljén dolgozott. Arra a következtetésre jutottak, hogy az átmeneti 

részen a rugalmassági modulus átmenete is fokozatos a két anyag között a 

keménységhez hasonlóan.  
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2.4 Irodalmi eredmények összefoglalása, célkitűzések 

A 3D nyomtatás a 30 éves történetében óriási fejlődésen ment keresztül. Az additív 

technológiákat egyre több területen használják, folyamatosan jelennek meg új 

alkalmazások és továbbfejlesztett gyártási eljárások. A fémek 3D nyomtatásának 

egyik régóta meglévő ipari felhasználása a formakövető hűtéssel rendelkező 

szerszámbetétek gyártása. A formakövető hűtés hatékonyságával és tervezésével 

jelentős számú tudományos és gyakorlati irodalom foglalkozik, ugyanakkor a 

szerszámgyártásban gyakran alkalmazott hibrid nyomtatás (hagyományos és 

additív gyártás összekapcsolása) még számos kérdést és lehetőséget vet fel 

gyakorlati és elméleti oldalról is. Irodalomkutatásom során több a 

szerszámgyártáshoz kapcsolódó területen találtam megoldásra váró feladatot, és 

ezek alapján az alábbi célkitűzéseket fogalmaztam meg a 3D nyomtatás (DMLS) 

területén:  

 Lokális építési hibák, konkrétan a lokálisan eltérő rétegvastagság 

hatásának vizsgálata a porozitásra és az egyes mechanikai tulajdonságokra. 

 Hibrid acélpárok kontakt régiójának (átmeneti zónájának) vizsgálata. 

 Hibrid acélpárok belső feszültség okozta deformációjának vizsgálata, 

jellemzése. 

 Hőkezelések hatásának vizsgálata hibrid szerszámacél párokon a belső 

feszültség okozta deformációra, és az ideális hőkezelési sorrend 

meghatározása a gyártási folyamatban. 

 Az 1.2709 acél (MS1) kopási viselkedésének jellemzése és összehasonlítása 

a szokásosan alkalmazott hibrid acélpár anyagokéval (W722 és 1.2343 

anyagminőségek). 

 Hatékony hűtési eljárás kidolgozása összetett szerszámgeometriák esetében 

DMLS technológia speciális alkalmazásával. 
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3 A vizsgálatokhoz felhasznált alapanyagok, gépek és 

szoftverek 

A 3D nyomtatott próbatesteket és szerszámokat a Széchenyi István Egyetem 

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Lézerszinterező és nanotechnológiai 

laboratóriumában készítettem. A gyártó berendezés a német EOS gyártó 

EOSINT M270 típusú DMLS eljárással működő fém 3D nyomtatója (33. ábra).  

 

33. ábra: EOSINT M270 DMLS berendezés a Széchenyi István Egyetemen 

Az EOSINT M270 névleges teljesítménye 200 W. Lézerforrása IPG YLR-200 

itterbium szállézer, hullámhossza 1,07 µm. Munkatere 250 x 250 x 215 mm. A 33. 

ábra bal oldalán látható, a nyomtatóhoz kapcsolódó szűrő-cirkuláló rendszernek 

az a feladata, hogy a képződő „füstöt” kivezesse a munkatérből. Elszívás nélkül 

nagymennyiségű felszálló részecske kerülne a lézernyaláb útjába, rontva annak 

hatásfokát. A portartály a munkaasztaltól jobbra található (34. ábra), egy 

keresztben mozgó kar teríti a fémport rétegenként. A lézer X-Y irányú pásztázását 

a munkaasztal fölött elhelyezkedő lencse és tükör rendszer végzi.  
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34. ábra: Az EOS M270 fém 3D nyomtató munkatér felépítése 

Nyomtatást EOS MaragingSteel MS1 (1.2709) típusú fémporból végeztem 

nitrogén közegben. A fémpor alapanyagot nyomtatás előtt 63 µm-es fémszövetű 

hálón szitáltam, ezzel a folyamattal a nagyméretű szemcsék és fémdarabok 

kiszűrhetők a fémporból. Az építés jellemzően használt fémporból történt, 

időszakosan új fémpor hozzáadásával. A nyomtatások során az építési 

paramétereket nem változtattam. A nyomtatásokat az EOS gépgyártó MS1 

fémporhoz ajánlott paraméter beállításával végeztem. 

A legfontosabb alkalmazott paraméterek: 

 lézer kimenő teljesítménye: 195 W, 

 pásztázási sebesség:  800 mm/s, 

 rétegvastagság:   20 µm, 

 asztalhőmérséklet:   40°C. 

A referencia darabok és ráépítési tesztek előgyártmányai hagyományosan gyártott 

acélból készültek. A kísérletek során az alábbi acéltípusokat használtam: W722 

(Böhler), 1.2343 (Böhler), Orvar Supreme (Uddeholm) és Corrax (Uddeholm). A 

felhasznált fémpor és a referencia anyagok kémiai összetétele az 1. táblázatban 

szerepel. 

Alapanyag C Cr Ni Mn Si Al Co Mo Ti V 

MS1 <0,03 <0,5 17-19 <0,1 <0,1 0,05-0,15 8,5-9,5 4,5-5,2 0,6-0,8  

W722 <0,005  18    9,25 4,85 1,00  

1.2343 0,38 5,00  0,4 1,10   1,30  0,4 

Orvar S. 0,39 5,2  0,4 1,0   1,4  0,9 

Corrax 0,03 12 9,2 0,3 0,3 1,6  1,4   

1. táblázat: A felhasznált acél alapanyagok kémiai összetétele tömeg %-ban [123–127] 
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A nyomtatási elrendezést és a támaszokat a Materialise Magics szoftverben 

készítettem. A modellek és támaszok szeletelése a gépgyártó EOS saját 

szoftverével, a nyomtató és nyomtatás vezérlése pedig az EOS PSW 3.6 szoftverrel 

történt. 

A munkám során felhasznált mérőeszközök és berendezések az alábbiak: 

 Yxlon Modular típusú univerzális ipari CT berendezés (gyártó: YXLON 

International GmbH). A vizsgálatok a Széchenyi István Egyetem Ipari 

radiológia laboratóriumában történtek, kiértékelő szoftver: VGStudio MAX. 

 INSTRON 5582 típusú, 100 kN maximális terhelhetőségű szakítógép, a 

szakítóvizsgálatokatMSZ EN ISO 6892-1:2016 szabványnak megfelelően 

[128] szobahőmérsékleten végeztem. 

 Charpy ütőmű, a vizsgálatokat az MSZ EN ISO 148-2:2017 szabvány 

szerint [129] szobahőmérsékleten végeztem. 

 KB 750 és KB 30 típusú keménységmérő gépek, a Vickers 

keménységméréseket az MSZ EN ISO 6507-1:2018 [130] előírásai szerint 

végeztem. 

 GOM ATOS Core 200 típusú 3D mérőfej a felületek digitalizáláshoz, a 

kiértékelés GOM Inspect szoftverrel történt. 

 Zeiss Axio Imager A1 optikai mikroszkóp. 

 Hitachi 3400 pásztázó elektronmikroszkóp. 

 ALICONA InfiniteFocus fókuszvariációs optikai mikroszkóp. 

 Leica DCM 3D mikroszkóp. 

 CETR gyártmányú, UNMT-1 típusú kopásvizsgáló berendezés, Miskolci 

Egyetem, Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet. 

 Taylor Hobson – Talysurf CLI2000 érdességmérő. 
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4 Saját eredmények 

A fejezetben bemutatom a doktori kutatásom során elvégzett kísérleteket és 

értékelem az eredményeket. 

4.1 A lokálisan növelt rétegvastagság hatása a nyomtatott darabok 

minőségére 

4.1.1 Bevezetés 

Számos irodalom foglalkozik a fém 3D nyomtatott munkadarabok porozitásával 

[81–83], kiváltképp az egyes technológiai paraméterek porozitásra való hatásával, 

illetve a porozitás és a darab mechanikai tulajdonságai közötti összefüggésekkel. 

A gyakorlati életben ritkán van szükség arra, hogy az építési paramétereket 

változtassuk. Jellemző, hogy mások vagy saját magunk által optimált állandó 

beállításokkal dolgozunk, és amennyiben a gyártás állandósult körülmények 

között megy végbe, a darab is közel állandó minőségűnek tekinthető. A 

gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, amikor ez az állandósult körülmény nem 

valósítható meg, és a gyártási folyamatot meg kell szakítani, a gépkezelőnek be 

kell avatkozni. Az építési folyamat szüneteltetése és gyakran munkatér nyitás 

után folytatódik a gyártás pl. alapanyag utántöltés, lencsetisztítás, elakadás, 

áramszünet stb. esetén. Az ilyen beavatkozások után technikai okokból gyakran 

az építés egy vastagabb réteggel folytatódik. Vastagabb réteget olvaszt át a lézer 

akkor is, ha a megelőző réteg/rétegek porterítése nem volt megfelelő. Az általam 

ismert irodalmak nem foglalkoznak azzal a gyakorlati kérdéssel, hogy a nyomtatás 

során lokálisan vastagabb rétegű olvasztás milyen hatással van a munkadarab 

tulajdonságaira. A mechanikai tulajdonságok lokális változása gépészeti 

szerkezetek esetén egyaránt lehet káros és hasznos is.  

A lokálisan növelt rétegű olvasztás hatásának meghatározására kísérletsorozatot 

terveztem. Mértem speciálisan nyomtatott próbatestek mechanikai tulajdonságait 

és lokális porozitását, majd meghatároztam a rétegvastagság és mért mechanikai 

tulajdonságok közti összefüggéseket. Vizsgáltam továbbá növelt rétegvastagság 

esetén a kétszeri lézeres olvasztás hatását. 
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4.1.2 Próbatestek gyártása, vizsgálatok 

A lokális rétegvastagság növelés hatásának meghatározására próbatesteket 

készítettem. A próbatestekben előre meghatározott pozícióban a rétegvastagságot 

az állandó 20 µm-ről megnöveltem. Ezt úgy valósítottam meg, hogy a 20 µm-es 

porterítések után addig szünetelt a lézeres átolvasztás, amíg a tervezett 

rétegvastagság terítésre nem került, majd a növelt rétegvastagságot pásztázta a 

lézer. A növelt rétegvastagságot 20-160 µm tartományban 20 µm-es lépésekkel 

készítettem. A rétegvastagság növelése elégtelen átolvasztást eredményezhet a 

bevitt energia állandó szinten tartása mellett. A növelt átolvasztás hatása adott 

rétegvastagság után a munkadarabok felületén és belső szerkezetén is 

megfigyelhető (35. ábra). 

 

35. ábra: Növelt rétegvastagsággal készült próbatestek felülete (a) és belső szerkezete 
140 µm lokális rétegvastagság esetén (b) 

A porozitás változás méréséhez 5x5x5 mm-es kockákat készítettem. A kockákban 

egymástól 0,25 mm-es távolságra növelt rétegvastagságú rétegeket hoztam létre. 

A próbatestek porozitását kétféle eljárással határoztam meg. 2D módszernél 

először a próbatestek építési iránnyal párhuzamos polírozott keresztmetszeti 

csiszolatain mikroszkópi felvételeket készítettem (36. ábra bal). A felvételeket 

Zeiss Axio Imager M1 típusú optikai mikroszkóppal készítettem. A porozitás 

kiértékelés képfeldolgozó eljárással történt. A 2D felvételeken a vizsgálandó rész 

környezetében régiókat jelöltem ki, majd meghatároztam a pórus területek 

arányát a régió egész területéhez viszonyítva. 3D módszernél CT vizsgálattal 

készített modellt használtam (36. ábra jobb). A 3D modell esetén a vizsgált rész 

környezetében térfogatokat jelöltem ki, és meghatároztam a porozitás arányát a 

vizsgált térfogatban. 
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36. ábra: Mikroszkópi (bal) és CT felvétel (jobb) a 80-160 µm rétegvastagságú 
átolvasztásokról, alulról felfelé nő a rétegvastagság  

A mechanikai tulajdonságok mérésére szabványos méretű próbatesteket 

készítettem. Ø8 mm-es hengeres próbatesteket gyártottam szakítóvizsgálathoz és 

10x10 mm keresztmetszetű 2 mm mély V bemetszésű próbatesteket az ütőmunka 

meghatározásához. A próbatesteket állítva nyomtattam, a növelt átolvasztású 

részt a próbatestek közepén (Charpy próbatestek esetén a V bemetszés 

középvonalában) hoztam létre. 

Vizsgáltam, hogyan befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat és porozitás 

értékeket, ha a növelt rétegvastagságú részt egyszer vagy kétszer pásztázza a 

lézer. 

4.1.3 Eredmények 

Meghatároztam mikroszkópi (2D) és CT (3D) felvétel alapján a lokális porozitás 

értékeket. A két mérési módszer eredményei korrelálnak, amely bizonyítja, hogy 

mindkét módszer alkalmas a lokális porozitás mérésre. Azonban fontos 

megjegyezni, hogy a CT mérés eredményét számos tényező befolyásolja (pl. a minta 

mérete, mérés iránya, felbontásnál kisebb pórusok száma stb.), ezért a CT modell 

által meghatározott porozitás számértékben kisebb, mint a mikroszkópi felvétel 

által meghatározott érték. Nyomtatott darabok porozitás mérésével több irodalom 

is foglalkozik. Eredményeim összhangban vannak az irodalmi adatokkal, azaz CT 

felvételek alapján meghatározott porozitás számértéke kisebb, mint a mikroszkópi 

felvétel által meghatározott [131,132]. 

A lokális porozitás számszerű értékét erősen befolyásolja annak a területnek vagy 

térfogatnak a nagysága, amihez viszonyítjuk a pórusok arányát. A lokális 

porozitás értékeket ezért meghatároztam minden lokálisan növelt átolvasztású 

réteghez állandó szélességű, és az átolvasztott réteg vastagságától függő változó 
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szélességű referencia területeken mérve is (37. ábra). Azt tapasztaltam, hogy a 

lokális porozitás értékeket állandó szélességű referencia területeken 

meghatározva, a számított porozitás a rétegvastagság növelésével exponenciálisan 

nő. A lokális porozitás értéket a növelt átolvasztású réteg méretével arányos 

területeken vizsgálva azonban az előzőektől eltérően, a számított porozitás érték 

növelt rétegvastagság méretével egyenes arányosan változik. A mérést több 

állandó és változó szélességű területen ellenőriztem. 

 

37. ábra: A mért porozitás érték változása a referencia terület függvényében 

A statikus mechanikai tulajdonságok jellemzésére szobahőmérsékleten 

szakítóvizsgálatokat végeztem. A próbatest közepén 20-160 µm-es 

rétegvastagságú próbatestekből 3-3 darab próbatestet készítettem. A nyúlás 

mérésére video extenzométert használtam. Egy mérési sorozat szakítódiagramjait 

a 38. ábra, a mért folyáshatár és szakítószilárdság értékeket a 39. ábra mutatja. A 

méréseim alapján arra a megállapításra jutottam, hogy kismértékű (20-140 µm) 

lokálisan növelt rétegvastagság esetén (az alkalmazott építési paraméterek 

mellett) a próbatestek folyáshatár és szakítószilárdság értékei nem változtak. A 

mért értékekben lényegi csökkenést és szórást a 160 µm-es rétegvastagság esetén 

tapasztaltam. A 160 µm rétegvastagsággal épített próbatestek ridegen 

viselkedtek, a próbatestek már a rugalmas alakváltozási szakaszban szakadtak. A 

mért adatok alapján kijelenthető, hogy az alkalmazott paraméterek mellett 

140 µm rétegvastagság fölött már nem alakul ki stabil kötés a növelt vastagságú 

rész környezetében. A további eredményeket csak 140 µm rétegvastagságig 

ábrázoltam, a nagyobb vastagságú rész mechanikai bizonytalansága miatt. 

y = 0,0016e0,0459x

R² = 0,99

y = 0,0074x - 0,281

R² = 0,94

0

1

2

3

40 60 80 100 120 140 160

P
o
ro

zi
tá

s 
[%

]

Rétegvastagság [µm]

állandó (220 µm)

változó (rétegvastagság - 20 µm) * 2



37 

 

 

38. ábra: A próbatestek húzóerő-nyúlás görbéje 

 

39. ábra: Folyáshatár és szakítószilárdság értékek a próbatest középvonalában lokálisan 
növelt rétegvastagságok esetén 

A rétegvastagságnak a szakadási nyúlásra gyakorolt hatását a 40. ábra mutatja. 

A mérési eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a szakadási nyúlás 

és lokális rétegvastagság között összefüggés van. A mérési pontokra egyenest 

illesztve a szakadási nyúlás a rétegvastagság növelésével 40 m rétegvastagság 

felett egyenes arányban csökken. 

 

40. ábra: Szakadási nyúlás a lokális rétegvastagság függvényében 
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Közepén 20 µm és 160 µm réteggel készült Charpy ütőpróbatestek töretfelületéről 

készült felvételeket, illetve szobahőmérsékleten mért ütőmunka és a lokális 

rétegvastagság közötti összefüggést a 41. ábra tartalmazza. A mérési eredmények 

alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ütőmunka és lokális rétegvastagság 

között összefüggés van. A vastagabb átolvasztott réteg csökkenti a próbatest 

szívósságát, az ütőmunka a rétegvastagság növelésével egyenes arányban 

csökken. 

 

  

41. ábra: Charpy próbatestek töretfelülete (bal), ütőmunka a lokális rétegvastagság 
függvényében (jobb) 

 

 
42. ábra: Az ütőpróbatestek töret felületének pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (a) 

és (c) 20 µm (b) és (d) 160 µm lokális rétegvastagságú próbatest 
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A próbatestek töretfelületét pásztázó elektronmikroszkóppal is megvizsgáltam. A 

42. ábra (a) és (c) felvétele normál 20 µm rétegvastagságú próbatest szakadozott 

töretfelületéről készült. A 42. ábra kis nagyítású (b) felvételén jól látszik, hogy 

nagy rétegvastagság esetén már nem jön létre többszörös átolvasztás a rétegek 

között, ezért a próbatest előzetes alakváltozás nélkül, a vastag réteg síkjában 

ridegen törik. A felület vonalkás mintázata a lézeres pásztázás vonalait adja 

vissza. A nagy nagyítású felvételeken látható, hogy a töret felület nem egységes, 

az átolvadt részek mellett kötés nélküli felületek is vannak. Az átolvadás teljes 

hiányát a kör alakú por szemcsék jelenléte mutatja a (d) ábrán. 

Az ütőmunkát a szakadási nyúlás függvényében ábrázolva (43. ábra), a mért 

értékek egyenesen mentén helyezkednek el. Az eredmények alapján kijelenthető, 

hogy az ütőmunka és a szakadási nyúlás között lineáris kapcsolat áll fenn, az 

ütőmunka és szakadási nyúlás hányadosa állandó. 

 

43. ábra: Ütőmunka a szakadási nyúlás függvényében 

A vizsgált próbatesteknél (állandó energia-bevitel mellett) a rétegvastagság 2-3 

szoros növelése mérhetően növelte a munkadarabok porozitását és csökkentette a 

szívósságát. Az energiabevitel növelésének legegyszerűbb módja, ha adott réteget 

többször átolvasztja a lézer. Megvizsgáltam, hogy a kétszeri lézeres pásztázás 

javítja-e a lokális növelt rétegek átolvasztását. A kétszeri olvasztás minősítésére 

porozitás vizsgálatot végeztem, a CT modellből készített porozitás kép a 44. ábra 

bal oldalán található. A felvételen jól látható, hogy kétszeri átolvasztás hatására 

csökkent a pórusok mennyisége. A CT modellből meghatározott porozitás értékek 

a kétszeri átolvasztás hatására nagymértékben csökkentek az egyszeri 

olvasztáshoz képest (44. ábra jobb). 
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44. ábra: Az ismételt átolvasztás hatása a porozitásra: CT modell porozitás képe (bal), 
porozitás értékek (jobb) 

A kétszeri átolvasztás feltételezett szívósság javító hatását Charpy ütővizsgálattal 

ellenőriztem, az eredményeket a 45. ábra szemlélteti. 60 µm és 100 µm lokális 

rétegvastagság esetén a kétszeri átolvasztás hatására szignifikánsan javult a 

próbatestek átlagos ütőmunkája (20% és 27%) az egyszeri átolvasztáshoz képest. 

 

45. ábra: Az ismételt átolvasztás hatása az ütőmunkára 

4.1.4 Új eredmények összefoglalása 

A próbatestekben előre meghatározott pozícióban a rétegvastagságot 20-160 µm 

tartományban 20 µm lépésekkel változtattam, a próbatest többi részén 20 µm-es 

állandó rétegvastagságot alkalmaztam. A növelt rétegvastagságú részt egyszer, 

illetve egy másik kísérletsorozatban egymást követően kétszer lézerrel 

pásztáztam. Vizsgáltam, hogyan befolyásolja a lokális rétegvastagság növelés a 

porozitás mértékét és a mechanikai tulajdonságokat. Referencia mintának a 20 µm 

rétegvastagságú homogén mintát tekintettem. 

 Kimutattam, hogy a lokálisan növelt átolvasztású réteghez állandó 

magasságú és az átolvasztott réteg magasságától függő változó 

területeken/térfogatban meghatározott lokális porozitás értékek az 

egyszerre átolvasztott réteg növelésével emelkednek. A lokális porozitás 

értékeket a különböző vastagságban átolvasztott réteg környezetében 
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azonos magasságú (220 µm) referencia térfogatban meghatározva 

kimutattam, hogy a számított porozitás a rétegvastagság növelésével 

exponenciálisan nő. A lokális porozitás értéket a növelt átolvasztású réteg 

magasságával arányos területeken ((rétegvastagság-20 µm)x2) vizsgálva, a 

számított porozitás érték a növelt rétegvastagság méretével egyenes 

arányban változik.  

 Szakítóvizsgálattal megállapítottam, hogy a referenciamintához képest 

140 µm lokális rétegvastagságig a próbatestek folyáshatár és 

szakítószilárdság értékei szignifikánsan nem változnak. A szakadási nyúlás 

ugyanakkor 40 µm lokális rétegvastagság felett lineárisan csökken, 80 µm 

átolvasztási rétegvastagságnál 40%-al kisebb értéket mutat a referencia 

mintához képest. 

 Kimutattam, hogy az átolvasztott rétegvastagság növekedésével az 

ütőmunka ugyancsak 40 µm lokális rétegvastagság felett lineárisan 

csökken, 80 µm rétegvastagságnál ennek mértéke közel 50%. 

 A próbatestek közepén 20-140 µm lokális rétegvastagságot tartalmazó 

minták ütőmunka és szakadási nyúlás értékeit egy diagramban ábrázolva 

megállapítottam, hogy a két jellemző között egyenes arányosság van. 

 Kimutattam, hogy a növelt rétegvastagság kétszeri átolvasztása 50-70%-al 

kisebb porozitást eredményez, mint az egyszeri olvasztás.  

 A 60 és 100 µm-es átolvasztott rétegvastagság esetén kimutattam, hogy a 

kétszeri átolvasztás hatására az ütőmunka (20% és 27%) növekszik. 

A témában megjelent saját közlemények: 

 I. Hatos, I. Fekete, T. Ibriksz, B. Kocsis, A. L. Nagy, H. Hargitai: Effect of 

locally increased melted layer thickness on the mechanical properties of 

laser sintered tool steel parts, IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering, Volume 426, 11th Hungarian Conference on Materials Science, 

Balatonkenese (2017) 

 Hatos, I. Fekete, D. Harangozó, H. Hargitai: Influence of Local Porosity on 

the Mechanical Properties of Direct Metal Laser-Sintered 1.2709 Alloy, 

Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 66:(6) (2020), pp. 

351-357, Q2  
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4.2 Hibrid szerkezetek mikroszkópos vizsgálata 

Hibrid nyomatásnak nevezzük azt az eljárást, amikor egy forgácsolt alaptestre 

közvetlenül (támaszok nélkül) építünk. Hibrid anyagpárok csatlakozási zónáját 

mikroszkópos felvételek és mérések segítségével vizsgáltam. 

4.2.1 Próbatestek és mérési módszer 

Hibrid próbatesteket készítettem, ahol a próbatestek alapja W722 és 1.2343 típusú 

acél, a ráépítést MS1 acélból végeztem. A próbatesteket különféle hőkezelési 

állapotban vizsgáltam (kiválásos keményítés, edzés + 2x megeresztés, 

karbonitridálás). A pontos hőkezelési paramétereket a 4. táblázat tartalmazza 

(4.4.3 fejezet). A próbatestek metszeteit mikroszkópi felvételekkel, 

mikrokeménység-méréssel és energiadiszperzív analízissel vizsgáltam. 

4.2.2 Eredmények 

A nyomtatott és hagyományos anyag közötti gyártástechnológiából adódó 

porozitás különbség egyértelműen látható a hibrid próbatestek csiszolati képén 

(46. ábra). A felvételen szaggatott vonal jelzi az MS1-W722 anyagok építési 

határát. A mikroszkópi felvételen a nyomtatott anyagnál szabálytalan 

elrendezésben eltérő nagyságú pórusok láthatóak. A nyomtatás utáni porozitást a 

mikroszkópi felvételek alapján terület arányosan 0,32%-nak mértem. Kiválásos 

keményítés után kisebb, 0,28%-os porozitást mértem az MS1 anyagon. 

 

46. ábra: Porozitás MS1-W722 próbatestek mikroszkópi felvételén 

Nyomtatott darabok mikroszkópi felvételein kirajzolódik egy ismétlődő félkör 

mintázat (47. ábra), amely a lézerpásztázás átolvadási határait mutatja. A 
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félkörök mérete és átlapoltsága a pásztázási irány rétegenkénti változása miatt 

szabálytalan. 

 

47. ábra: DMLS építés jellegzetes struktúrája 

Hibrid építésnél a két fém találkozási felülete nem élesen különül el, hanem egy 

~0,05-0,1 mm vastag átmeneti zóna keletkezik, ahol a két anyag keveredése 

figyelhető meg (48. ábra jobb), illetve kirajzolódik az eltérő gyártástechnológiák 

jellegzetes szerkezete (48. ábra jobb). Az MS1-W722 hibrid mintát karbonitridálás 

után mikrokeménység-méréssel (HV0,3) ellenőriztem. Eltérő keménységet 

mértem az alapfémeken, az átmeneti részen pedig az alapfémek keménységértéke 

közti értéket (48. ábra jobb). Mérési eredményem alátámasztja az irodalmak 

keménységmérési eredményeit, azaz az átmeneti zónában köztes 

keménységértékek mérhetők. A közel azonos összetételű MS1 és W722 anyag közti 

keménységérték különbség azzal magyarázható, hogy karbonitridált mintákon 

végeztem a mérést. A karbonitridálás teljes időtartama 12 óra volt, és az MS1 

anyagnál a túlöregítés nagyobb keménység csökkenést okozott, mint a W722-nél. 

 

48. ábra: MS1-W722 hibrid építés (MS1 felül): átmeneti zónája (bal) és karbonitridálás 
utáni keménység értékei 
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Az anyagátmenet folytonosságának ellenőrzésére 1.2343-MS1 hibrid próbatesten 

pásztázó elektronmikroszkópban kiválasztott ötvözők (Ni, Cr) vonalmenti 

eloszlását vizsgáltam energiadiszperzív analízissel (49. ábra). Megállapítottam, 

hogy az ötvözők mennyisége folyamatosan változik, ezzel igazolható, hogy hibrid 

építés esetén az anyagpárok keverednek, és az anyagkeveredés folytonos 

átmenettel valósul meg. 

 

49. ábra: Ni és Cr ötvözők átmenete MS1-1.2343 anyagpárnál 

4.2.3 Új eredmények összefoglalása 

1.2343 acélra DMLS technológiával ráépített MS1 hibrid acélpár átmeneti zónáját 

energiadiszperzív spektroszkópiával (EDS) vizsgáltam. Vonalmenti analízist erre 

a célra elsőként alkalmazva kimutattam, hogy a vizsgált ötvözetekben eltérő 

térfogat százalékban megtalálható Ni és Cr ötvözők koncentrációja az átmeneti 

zónában folytonos átmenettel változik, bizonyítva a hibrid átmeneti zóna 

anyagkeveredését. 

 

A témához kapcsolódó saját közlemények: 

 I. Hatos, I. Fekete, T. Ibriksz, J. G. Kovács, M. B. Maros, H. Hargitai: 

Surface Modification and Wear Properties of Direct Metal Laser Sintered 

Hybrid Tools Used in Moulds, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical 

Engineering, 64:(2) (2018), pp. 121-129, Q2  
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4.3 Hibrid szerkezetek deformációja 

4.3.1 Bevezetés 

A hibrid nyomatás gyakran alkalmazott eljárás a szerszámgyártásban, ennek 

ellenére technológiai utasítások nem állnak rendelkezésre. Az alkalmazás számos 

kérdést vet fel, pl. anyagpárosítás, hőkezelés, belső feszültségek, deformáció, 

élettartam stb. A nyomtatás hatására kialakuló belső feszültségek nagyságát jól 

szemlélteti az 50. ábra, az acéllap sarkain ~2 mm felhajlást okozott a ráépítés. 

 

50. ábra: Hibrid építés deformációja 

A hibrid építés tudományos szempontból kevéssé vizsgált. Az általam ismert 

irodalmak a hőkezelés szempontjából csak azt az esetet vizsgálják, amikor a H13-

MS1 acélpár hőkezelése építés után történik. Ugyanakkor nem vizsgálják azt a 

gyakorlat szempontjából lényeges kérdést, hogy az alaptest hőkezelése építés előtt 

vagy ráépítés után történjen-e meg? Az alaptest építés előtti hőkezelése esetén, 

építés után a nyomtatott rész kiválásos keményítése történhet. A másik lehetőség, 

hogy csak az építés után hőkezeljük a teljes felépítményt, az alap acél előírása 

alapján, ilyenkor a nyomtatott rész kiválásos keményítése az alap acél 

megeresztésekor megy végbe. 

Kutatómunkámat az motiválta, hogy a kétféle hőkezelési eljárás hatásait 

feltárjam, és az eredményeim segítsék az optimális hőkezelési eljárás 

kiválasztását. A hibrid szerszámtestek sokszor olyan nagy merevségűek, hogy a 

belső feszültségek hatása deformációt nem okoz, de hosszabb távon akár a 

szerszám idő előtti tönkremenetelét is okozhatja. A szerkezetekben kialakuló belső 
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feszültség és deformáció meghatározására kísérletsorozatot végeztem 

kismerevségű próbatesteken. A hibrid építés hőkezeléstől függő mechanikai 

tulajdonságait erre a célra tervezett próbatesteken mértem.  

Kismerevségű hibrid szerkezetek deformáció előrejelzését és szimulációját szintén 

megoldandó feladatnak tartom. Kutató munkám során kísérleteket végeztem egy 

egyszerűsített deformációs modell megalkotása céljából. 

4.3.2 Próbatestek és mérési módszerek 

A belső feszültségek értékeléséhez olyan kismerevségű hibrid geometriát 

készítettem, amely az építési belső feszültség és a hőkezelési méretváltozások 

hatására nagymértékű deformációra képes. A vizsgálatot arra alapoztam, hogy a 

kismerevségű próbatesteken mért deformáció alkalmas arra, hogy az egyes 

eljárások során kialakuló technológiai feszültségeket összehasonlíthatóvá tegye. 

Az összeépített próbatestek alapja 110x20x3,5 mm-es acéllemez (Orvar Supreme), 

amire 75mm x18 mm területen különféle vastagságban MS1 anyagból ráépítettem 

(51. ábra). 

 

 

 

51. ábra: Próbatest deformáció méréshez  

Az alaplemezek készülékre rögzítés után kerültek a nyomtató munkaterébe 

(52. ábra bal). Ráépítés, majd a rögzítő csavarok oldása után a próbatestek 

deformálódtak. A deformáció a próbatest hosszabbik oldala mentén sokszor szabad 

szemmel is látható volt (52. ábra jobb). 



47 

 

  

 

52. ábra: Alaplemezek a készülékre helyezve (bal), lemezek deformációja (jobb) 

A deformáció meghatározásához a próbatesteket 3D optikai mérőrendszer (GOM 

ATOS) segítségével digitalizáltam, majd (GOM Inspect szoftver segítségével) 

meghatároztam a ráépített rész felső felületének a hosszabbik szimmetriasíkkal 

való metszetét. A metszeti görbére kört illesztettem (R [m]) a legkisebb négyzetek 

módszerével. A deformáció jellemzésére mérőszámot vezettem be, mérőszámként 

az illesztett kör sugarának (R) reciprok értékét használtam (1/R [1/m]) (53. ábra). 

 

 

 

53. ábra: Deformált próbatest síklaptól való eltérése és a metszeti görbe (bal), a 
görbületre illesztett sugár (jobb) 

4.3.3 A ráépítési vastagság hatása a deformációra 

A ráépítési vastagság és a hibrid szerkezetek deformációja közti összefüggések 

meghatározására próbatesteket készítettem 0,5-16 mm közötti ráépítési 

magassággal (54. ábra). 
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54. ábra: Eltérő vastagságú ráépítések a DMLS gép asztalán a rögzítés oldása után 

A készülékhez rögzítő csavar oldása után a próbatestek eltérő mértékben 

felhajoltak. A deformációt a próbatestek hosszabbik szimmetria metszetében 

vizsgálva megállapítható, hogy a darab közepétől indulva folyamatosan nő végek 

irányába és a deformáció közel szimmetrikus (55. ábra). 

 

 

55. ábra: Próbatestek felhajlása 1, 2 és 5 mm ráépítési vastagságnál  

A különböző ráépítési vastagságokhoz tartozó (1/R) deformációkat az 56. ábra 

mutatja. Kis ráépítési vastagság esetén (0,5-1 mm), a rányomtatott rész 

magasságának emelkedésével jelentősen nő a próbatest deformációját. A 

deformációnak 2 mm ráépítés környékén maximuma van. A maximum értéket 

elérve a ráépítés vastagság növelése csökkenti a próbatest deformációját. A mérési 

eredményekből egyértelműen látszik, hogy a legnagyobb deformációhoz tartozó 

érték után a mért deformáció lineárisan csökken. 
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56. ábra: Deformáció a ráépített rész vastagságának függvényében 

A deformáció lineáris csökkenése a ráépített rész vastagságának növekedéséből 

adódó nagyobb merevséggel magyarázható. Ebből következik, hogy a ráépítés 

vastagságának növelésével a ráépített rész deformációja egy határérték felett 

megszűnik. A legnagyobb deformációt követő értékekre illesztett egyenes 

(y=-0,03x+0,4876) kimetszi a vízszintes tengelyen azt a vastagságot, ami fölött a 

próbatest felhajlása már nem mérhető (57. ábra). Az előrejelzés ellenőrzéséhez 

16 mm-es ráépítéssel próbatestet készítettem. A próbatest felső felülete a rögzítő 

csavarok oldása után nem deformálódott. A kritikus ráépítési vastagság feletti 

hibrid szerkezet esetén a ráépített rész deformációmentes. Az egész szerkezet 

deformációmentessége az alaplemez vastagságától függ. Nem kellő merevségű 

alaplemezt a belső feszültségek deformálhatják. 

  

57. ábra: A nem deformálódó vastagság előrejelzése 
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4.3.4 Hőkezelés hatása hibrid lemezpárok deformációjára 

Hibrid anyagpárok deformációját mértem a hőkezelés függvényében. Az 

alaplemezek Corrax és Orvar Supreme acélból készültek. A ráépítést MS1 

acélporból 3,5 mm vastagságban készítettem. Kétféle hőkezelést („K” – kiválásos 

keményítés, „E2M” – edzés + kétszeri megeresztés) alkalmaztam és változtattam 

azok sorrendjét a gyártási folyamatban. A hőkezelési paramétereket a 2. táblázat 

tartalmazza. 

Hőkezelés Jel Hőmérséklet [°C] Időtartam [h] Közeg 

kiválásos keményítés K 530 2 levegő 

edzés + 2x megeresztés E2M 1050 + 530 és 480 0,5 + 2 és 2 védőgáz 

2. táblázat: Hőkezelési paraméterek 

Alaplemezeket hőkezelés nélküli és hőkezelt állapotban is használtam. A ráépítés 

utáni hőkezeléseket a rögzített állapotban a készülékkel együtt vagy feloldott 

állapotban végeztem. A deformációkat minden rögzítés oldás után optikai 

szkennerrel mértem, majd meghatároztam az 1/R deformáció mérőszámot. 

Típusonként 3-3 próbatestet vizsgáltam. A részletes hőkezelés és mérési tervet az 

58. ábra szemlélteti. 

 

58. ábra: Hibrid lemezek hőkezelési és mérési terve 

Az MS1 és Corrax anyag kiválásosan keményíthető, ellenben az Orvar S. 

keménysége magas hőmérsékletről induló intenzív hűtéssel fokozható. Annak 

érdekében, hogy megismerjem az egyes hőkezelések hatását az alapanyagokra, 
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minden hőkezelés után keménységmérést végeztem. Az Orvar S. kiválásos 

keményítés hatására kilágyult. Az E2M hőkezelés hatására az MS1 alapanyag 

keménysége közel azonos értékű volt, mint kiválásos keményítés után, ami azzal 

magyarázható, hogy a megeresztés hőmérséklete és hőntartási ideje megfelelő az 

MS1 alapanyag kiválásos keményítéséhez. Az Orvar S. anyagon E2N hőkezelést 

követő kiválásos keményítés minimális keménységcsökkenést eredményezett. A 

hőkezelési alapadatok és mért keménység értékek a 3. táblázatban szerepelnek. 

Anyagok és hőkezeltségi állapotaik Hőkezelés  
Hőmérséklet 

[°C] 

Időtartam 

[h] 

Keménység 

(HRC) 

MS1  nyomtatott 

K 530 2 

55-56 

Corrax  alapanyag 53 

Orvar S. alapanyag ~10 

MS1  nyomtatott 
E2M 

1050 + 

530 és 480 

0,5 + 

2 és 2 

53-56 

Orvar S.  alapanyag 58 

Corrax  kiválásosan keményített 
K 530 2 

51 

Orvar S.  edzett és 2x megereszett 57 

3. táblázat: Hibrid anyagpárok keménysége 

Az 58. ábra szerinti hőkezelési tervet végrehajtottam Corrax és Orvar S. 

alaplemezű hibrid próbatestekre. A feloldott próbatestekhez tartozó 1/R értékek 

átlagát az 59. ábra tartalmazza. 

 

59. ábra: Hibrid próbatestek deformációja (1/R [1/m]) 

A legkisebb deformációt (1/R = 0,13 és 0,14 1/m) azoknál a próbatesteknél mértem, 

ahol próbatesten rögzített állapotban kiválásos keményítést alkalmaztam. 

Kiválásosan keményíthető alaplemez esetén nagyobb deformációt mértem abban 

az esetben, amikor az alaplemez már építést megelőzően kiválásosan keményítve 

lett. Ez azzal magyarázható, hogy az ismételt hőkezelés esetén már csak a 

felépítmény zsugorodott, ezzel nagyobb deformációt okozva. Orvar S. – MS1 

anyagpár esetén magas és közel azonos keménység elérése érdekében egy E2M 
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típusú hőkezelés alkalmazása szükséges. Deformáció szempontjából kedvezőbb, ha 

az alaplemez hőkezelése még a nyomtatás előtt történik. 

4.3.5 Új eredmények összefoglalása 

Hibrid anyagpárok deformációját mértem a hőkezelés függvényében. Az 

alaplemezeket Corrax és Orvar Supreme acélból készítettem 110x20x3,5 mm 

méretben. Kétféle állapotban, előzetes hőkezelés nélkül és hőkezelve. Az 

alaplemezeket a ráépítés alatt készülékhez csavarral rögzítettem. A ráépítést MS1 

acélporból 3,5 mm vastagsággal DMLS technológiával készítettem. Kétféle 

hőkezelést, kiválásos keményítést (530 ºC-on két óra hőntartás majd levegőn 

hűtés) és edzést (1050 ºC-on fél óra hőntartás) + kétszeri megeresztés (530 ºC és 

480 ºC 2-2 óra hőntartással) alkalmaztam és változtattam azok sorrendjét a 

gyártási folyamatban. A próbatestek hőkezelését a készülékhez rögzített és 

feloldott állapotban is elvégeztem. A deformáció jellemzésére mérőszámként az 

illesztett kör sugarának reciprok értékét (1/R [1/m]), a görbületet használtam. 

 Igazoltam, hogy kiválásos keményítés hibrid acélpárok esetén alkalmas a 

belső feszültségek okozta deformáció csökkentésére. Hőkezeletlen állapotú 

Corrax-MS1 esetén 0,46-ról 0,13-ra csökkent 1/R értéke, hőkezeletlen 

Orvar-MS1 esetén 0,46-ról 0,14-re csökkent 1/R értéke a kiválásos 

keményítés hatására. 

 Kimutattam, hogy mindkét alaplemez esetén kisebb az 1/R értékkel 

jellemzett deformáció, ha a próbatestek hőkezelése deformációmentes 

állapotban a készülékhez rögzítve történik. Hőkezelés nélküli 

alaplemezekre építve az 1/R értéke 70-77%-kal csökkent, míg hőkezelt 

alaplemezekre építés esetén a csökkenés mértéke 35-38%. 

 

A témában megjelent saját közlemények: 

 Hatos I, Hargitai H, Kovács J G: Characterization of Internal Stresses in 

Hybrid Steel Structures Produced by Direct Metal Laser Sintering, 

Materials Science Forum, Vol. 885 (2016), pp 196-201 
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4.4 Lézerszinterelt próbatestek kopási viselkedésének jellemzése 

4.4.1 Bevezetés 

A nyomtatással készült munkadarabok számos hatásnak, többek között koptató 

igénybevételnek lehetnek kitéve. A szakirodalmat tanulmányozva nem találtam 

kutatást, amely összehasonlította volna az MS1 acél kopásállóságát 

hagyományosan gyártott azonos összetételű és gyakran használt referencia 

anyaggal. Fontosnak tartottam annak is a vizsgálatát, hogy egy viszonylag olcsó 

eljárással, mint például a nitridálás, milyen mértékben javul a vizsgált acélok 

abrazív igénybevétellel szembeni ellenállása. 

A fejezetben bemutatott kísérletsorozatban EOS MaragingSteel MS1 (1.2709) 

fémporból szinterezett és hagyományos szerszámanyagokból (Böhler W722 és 

1.2343 acél) kimunkált próbatestek koptató igénybevétellel szembeni ellenállását 

vizsgáltam meg. A próbatesteket különböző eljárásokkal hőkezeltem: kiválásos 

keményítés, edzés, karbonitridálás és oxinitridálás. Ez utóbbi során a 

karbonitridálást egy utólagos vízgőzben történő oxidálás követte. 

Az előállított próbatestek mikroszerkezetét, keménységét és kopásállóságát 

vizsgáltam. 

4.4.2 Alapanyagok, próbatest előállítás 

A szinterezést 20 µm-es rétegvastagsággal EOS MaragingSteel MS1 (1.2709) 

fémporból végeztem. 

Referencia anyagként kereskedelmi forgalomban kapható szerszámacélokat 

használtam; 30 mm rúd alapanyagból forgácsolással kimunkált, a kémiai 

összetétel szempontjából a porral közel azonos W722 VMR (~1.2709) (Böhler-

Uddeholm) kiválásosan keményíthető acél és 1.2343 anyagminőségű acél 

próbatesteket. Utóbbi anyagot elterjedten alkalmazzák fröccsöntő és nyomásos 

öntő szerszámok gyártásban. Az anyagok kémiai összetételét a 1. táblázat 

tartalmazza (3. fejezet). A vizsgálatokhoz korong alakú próbatesteket készítettem 

(30 x 5,5 mm). Az azonos vizsgálati feltételek biztosítása érdekében hőkezelés 

előtt a próbatestek felületi előkészítése (csiszolás, polírozás (1 µm)) ugyanazon 

paraméterek mellett történt Ra = 0,015 – 0,02 µm értékre. (60. ábra). 
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60. ábra: Próbatestek gyártása kopásvizsgálathoz: nyomtatott (a), polírozott (b) és (c) 

A darabokat térfogati hőkezelés után újra políroztam, míg a felületi hőkezelések 

esetén nem végeztem újbóli polírozást. 

4.4.3 Próbatestek hőkezelése 

A lézerszinterezett anyag (MS1) 33-41 HRC [123,133] felületi keménységgel 

rendelkezik nyomtatás után, de a szerszámok ennél sokszor nagyobb keménységet 

igényelnek. A darabok felületi keménységének növelésére a szokásos térfogati 

hőkezelésen (kiválásos keményítés) kívül karbonitridálást alkalmaztam. 

Az MS1 és W722 acél a kiválásosan keményíthető ötvözetek közé tartoznak. A 

maximális keménység eléréséhez a szokásos hőkezelési folyamat: 460-600 °C-on 

történő 3-12 óra hőntartás, majd levegőn hűtés [77,79,134]. Az MS1 és W722 

darabokat nitridálás, illetve karbonitridálás esetén nem szükséges több lépcsőben 

hőkezelni, a nitridálással egy műveletben a kiválásos keményítés is végbemegy 

[102]. A különböző alapanyagok hőkezelési paramétereit a 4. táblázatban 

foglaltam össze. 

Hőkezelés Jelölés Anyag 
Hőmérséklet 

[°C] 

Időtartam 

[h] 
közeg 

Kiválásos 

keményítés 
K2 

MS1, W722 

(1.2343) 
500 4 levegő 

Vákuum edzés 

+ 

2  megeresztés  

E2M MS1, 1.2343 1050 

530 - 480 

0,5 

2 - 2 
vákuum 

Karbonitridálás NC 

MS1, W722, 

1.2343(E2M) 
550 8 (∑12) 

50% nitrogén (4 

m3/h); 

45% ammónia 

(3,7 m3/h); 

5% szén-dioxid 

(80 l/h). 

Oxinitridálás NO 
MS1, W722, 

1.2343(E2M) 

550 

450 

7 (∑13) 

1 

Gázkeverék, 

majd 

6 l/h -7 l/h víz 

4. táblázat: Az alapanyagokon végzett hőkezelések paraméterei 
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A felületi hőkezelések az 1.2343 acélra általánosan alkalmazott paraméterek 

alapján történtek. A nitridálás és a karbonitridálás általában megnövekedett 

felületi keménységet és kopásállóságot, kisebb súrlódási együtthatót, nagyobb 

kifáradással és korrózióval szembeni ellenállóképességet, valamint szívósságot 

eredményez, amely a szerszám élettartam növekedését eredményezi. Az oxidációs 

lépés a karbonitridált kéregnek az előbb felsorolt jellemzőinek a további 

növelésében játszik szerepet, elsősorban a korrózióval szembeni 

ellenállóképességben. Az oxidációs lépés a karbonitridálást követő hőkezelést 

jelenti egy túlhevített gőz atmoszférában. 

4.4.4 Vizsgálatok 

Szövetszerkezet vizsgálat és porozitásvizsgálat 

A próbatestek szövetszerkezeti és porozitás vizsgálatát megfelelően előkészített 

(csiszolt, polírozott) keresztmetszeti csiszolatokon végeztem. A metallográfiai 

vizsgálathoz a csiszolatokat nitálban (alkoholos salétromsav) marattam és Zeiss 

Axio Imager A1 típusú optikai mikroszkóppal vizsgáltam. 

Keménységmérés 

A próbatestek felületi és magkeménységét, valamint a felületi hőkezelt minták 

kéregvastagságát keménységlefutási görbe felvételével mértem. A felületi 

keménységet hőkezelés előtt és után is mértem, F = 98,1 N (10 kp) terheléssel 

(HV10). Karbonitridálás és oxinitridálás után a magkeménységet és a 

kéregvastagságot a DIN 50190 szabvány alapján (HV0,3) határoztam meg. 

Kopásvizsgálat  

A különböző anyagok, és alkalmazott hőkezelések kopási viselkedésére gyakorolt 

hatásának jellemzésére UNMT-1 típusú kopásvizsgáló berendezésen történtek a 

mérések. Az UNMT-1 pin-on-disk felépítésű koptató berendezés a mérés során 

online kijelzéssel méri a normál irányú és a tangenciális irányú erőt. A súrlódási 

együttható értékét a megtett út függvényében ábrázolja. Ellentestként cirkónium 

oxid kerámia golyókat használtam (HV 1280, 5 mm), minden koptatást új 

golyóval, az alábbi vizsgálati paraméterekkel végeztem: 

 csúszási úthossz: 360 m, 

 csúszási sebesség: 100 mm/s, 
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 vizsgálati idő: 60 perc, 

 normálirányú terhelés: 20 N, 

 adatrögzítés frekvenciája: 40 Hz. 

Felületenként 3-3 koptatás készült, azonos paraméterekkel (61. ábra). 

 

 
61. ábra: Koptatott próbatestek az UNMT-1 tribométerben 

A vizsgálatot követően a kiválásosan keményített nitridálatlan mintákon 

megfigyelhető volt egyfajta fekete törmelék kialakulása, ami Fe3O4 kialakulását 

jelenti és erős kopásra utal. A nitridált minták felületén viszont csak az enyhe 

kopásra utaló vörös színű törmeléket adó, Fe2O3 jött létre, ami egyértelműen jelzi 

a nitridáló hőkezelések pozitív hatását a kopási ellenállás javításában. 

Megfigyelhető volt továbbá a vizsgálatok során, hogy a kiválásosan keményített 

darabok koptatásának kezdetén először a fekete színű törmelék alakult ki, azaz a 

folyamat erős kopással kezdődött, majd a koptatás későbbi szakaszában módosult 

az enyhe kopás irányába. A mérés alatt a normálirányú, illetve a tangenciális 

irányú terhelőerőt folyamatosan mérve és rögzítve volt, ami alapján a μ kinetikai 

súrlódási együttható kiszámítható, és a csúszási úthossz függvényében online 

módon megjeleníthető a monitoron. Ezáltal a súrlódási együttható értékének 

változása folyamatosan követhető és már vizsgálat közben is következtethetünk a 

triborendszer viselkedésére és a próbatestek súrlódási-kopási állapotára. 

4.4.5 Kopásnyomok vizsgálata 

A kopásnyomok méretének számszerűsítésére, illetve a kopási viselkedés 

jellemzésére 2D és 3D mérési módszereket alkalmaztam, kikopott területet, illetve 

kikopott térfogatot határoztam meg.  
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Kopásnyom 2D vizsgálata 

A 2D módszer esetében a kopási felszín 2D profilméréssel illetve mérések 

sorozatával határozható meg. Mivel a kopási nyom jelen esetben tórusz, a 

profilmérés előtt minden esetben meg kell határozni a kopási nyom széle által 

generált kör középpontját. A kopási nyomokat a kopási kör középpontján átmenő 

egymásra merőleges átmérők mentén digitalizáltam. A mérés optikai és 

mechanikus mérőeszközzel is végezhető, a méréseket Taylor Hobson – Talysurf 

CLI2000 érdességmérővel mechanikus letapogatással végeztem (tapintó tű: 90° 

kúpszögű, 5 µm lekerekítési sugárral, 100 Hz frekvenciával). Az érdességmérő a 

mérőelemet programozott sebességgel a mérési iránynak megfelelően mozgatja és 

adott lépésenként meghatározza a tű kitérését. A mérési eredmény X,Z 

koordinátával rendelkező pontok sorozata, ahol az értékek a mérési iránynak 

megfelelő elmozdulás (X) és hozzájuk tartozó magasság értékek (Z). A 62. ábrán 

egy jellegzetes kopási profil látható. 

 

62. ábra: A kopásvizsgálatot követő profilmérés eredménye 

A kopási árkok területének meghatározása szoftveresen történt, az alábbi 

lépésekben: 

1. az X-Z pontok ábrázolása, majd összekötése egyenesekkel vagy polinommal, 

2. a kopási nyom környezetében a mérési pontokra egyenes illesztése, 

3. egy mérési tartományon az illesztett egyenessel metsszük az összekötött 

mért adatokat, az egyenes alatti és fölötti területet kivonjuk egymásból. 

A kiértékelés általános gépészeti szoftverek segítségével hosszadalmas, ezért saját 

kiértékelő szoftver készült. Szöveges állományban tárolt koordináta értékek 

beolvasása, majd megjelenítése után tetszőlegesen grafikus mezőket (kék színű 

mezők) helyezve kijelölhetők azok a pontok, amelyekre az egyenest illeszti a 



58 

 

program (63. ábra). A mérési mező elhelyezése után (barna) a szoftver számítja a 

kopási keresztmetszetet. 

 

63. ábra: Képernyő felvétel a saját fejlesztésű szoftverrel történő kopási terület 
meghatározásáról a 2D profil mérési adataiból 

Kopásnyom 3D vizsgálata 

A szabadformátumú felületek felszíne közvetlenül 3D felületi optikai 

szkenneléssel határozható meg. A 3D mérőeszközök a szkennelés eredményét 

további feldolgozáshoz “.stl” formátumban szolgáltatják. A kopási felszínek 

szkennelése 3D mikroszkópok alkalmazásával valósítható meg. Alapvetően két 

mérési technikát használnak 3D felületi megjelenítésre a fehér fény interferencia 

elven működőt és a konfokális mikroszkópiát. A próbatestek elemzését mindkét 

technikát alkalmazó mikroszkóppal elvégeztem. ALICONA InfiniteFocus 

fúkuszvariációs mikroszkóppal (64. ábra) és Leica DCM 3D mikroszkóppal 

dolgoztam, amely együttesen használja a konfokális és interferometria 

technológiát. 

 
64. ábra: A koptatott próbatestek felülete a kopásnyomokkal (bal) és a kopásnyomról 

készült mikroszkópos felvétel Alicona fókuszvariációs mikroszkóppal (jobb) 

A kikopott anyagtérfogat meghatározására a Geomagic Studio szoftvert 

alkalmaztam az alábbi lépésekben: 

1. a minta felületének szkennelésével 3D képet készítettem, 

2. egy síkot illesztettem a vizsgált felületre a kopásnyom környezetében, 
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3.  a mérési tartomány adatait egy arra illesztett síkkal metszettem, majd a 

szkennelt felületből létrehozott sík alatti és feletti térfogatokat egymásból 

kivontam.  

4.4.6 2D és 3D mérési technikák alkalmazása kopásnyomok vizsgálatára 

Különböző felületi előkészítésű próbatesteken lévő kopásnyomokat 3D 

fókuszvariációs mikroszkóppal szkennelve, majd a kopásnyomok és 

környezetükben készült topográfiai felvételeket elemezve, az alábbi 

megállapításokat tettem: 

 Az optikai konfokális mikroszkóp (Alicona) kevésbé alkalmas tükrös és 

optikailag változó felületű próbatestek digitalizálására. Ilyen esetekben a 

felületről készült kép gyakran hiányos lesz (65. ábra). 

 Az optikai mikroszkóp beállítási paraméterei jelentősen befolyásolják a mérés 

számszerűsített eredményeit. 

 

 
65. ábra: Alicona mikroszkóppal készült topográfiai felvételek W722 anyagú próbatestek 

kopási felszínéről: polírozott felület esetén (fent), karbonitridálás után (lent) 

Leica mikroszkóppal kombinált üzemmódban (WLL interferometria és konfokális 

mikroszkópia) készített felvételek a 66. ábrán láthatók.  



60 

 

 
66. ábra: Leica mikroszkóppal készült topográfiai felvételek W722 anyagú próbatestek 

kopási felszínéről: polírozott felület esetén (fent), karbonitridálás után (lent) 

A kombinált üzemmódban dolgozó Leica mikroszkóppal készített felvételek tükrös 

és optikailag változó felületek esetén is folytonosak, a mérési eredményekben nincs 

kiugró eltérés, ezért alkalmas a koptatási minták digitalizálására. 

 

A 2D mérés során a felületeket Taylor Hobson – Talysurf CLI2000 érdességmérő 

berendezéssel letapogattam és az eredményül kapott profilgörbéket a korábban 

bemutatott módon kiértékeltem. 

A kopási nyom változó keresztmetszete miatt 2D mérések sorozatával határozzuk 

meg a kopás nagyságát. A gazdaságos és pontos kiértékelés biztosításához a mérés 

indítása előtt meg kell határozni a szükséges mérési helyek számát. A 

keresztmetszet lehetséges változása a nem tökéletes próbatest befogásból és a 

kopási folyamat szabályozatlanságából adódhat. Ezek a pontatlanságok 

szabadszemmel többnyire nem észrevehetők, de befolyásolhatják az 

eredményeket. A sorozatmérések megkezdése előtt megvizsgáltam a mérések 

helyének és számának befolyását a mérési eredményre. 
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A mérések számának befolyása az eredmény pontosságára 

A vizsgálat célja az volt, hogy meghatározzam az optimális (elegendő) számú 2D 

vizsgálatot egy minta felületén a pontos (hiteles) eredmény biztosításához. A 

minták 3D vizsgálatai alapján kiválasztottam azt a mintát („legrosszabb”), ahol a 

kopásnyom a többi mintához képest nagyobb eltéréseket mutat az egyes 

keresztmetszetekben. Ez egy kiválásosan keményített lézerszinterelt próbatest 

volt. Jól látszik a különbség összehasonlítva egy „jó” kopási nyommal, amelyet a 

kiválásosan keményített W722 próbatest felületén mértem (67. ábra).  

 

67. ábra: Leica mikroszkóppal készült topográfiai felvételek kiválásosan keményített 
MS1 (bal) és W722 (jobb) anyagú próbatestek kopási felszínéről 

A kopási nyom szabad szemmel értékelve is nagy eltéréseket mutat a különböző 

keresztmetszetekben. Egy mérési sorozatban profilméréseket végeztem, a mintát 

4, egymással 45°-ot bezáró átmérő mentén mértem, így összesen 8 letapogatott 

nyomot kaptam (1..8) (68. ábra). 

 

68. ábra: A 2D profilmérési pozíciók a kopásnyom mentén 

A szükséges mérési pozíciók számának meghatározásához egy kiértékelési próbát 

végeztem. A 8 mérési eredményt egy diagramban ábrázoltam, 4 féle 
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csoportosításban. A csoportosítást aszerint végeztem, hogy hány profilmérés 

szükséges a kiértékeléshez, az alábbiak szerint: 

 1 profil mérése: 8 független mérési helyen (1,2..8), kizárólag egyetlen 

keresztmetszetben történő mérés eredménye, 

 2 mérés átlaga: egy átmérő mentén végzett 2 mérés átlaga (1-2, 3-4, 5-6, 7-

8), 

 4 mérés átlaga: egymásra merőleges átmérőn kapott eredmények átlaga (1-

4, 5-6),  

 8 mérés átlaga: az egymással 45°-ot bezáró átmérőkön mért értékek átlaga 

(1-8). 

Az eredményeket a 69. ábrán foglaltam össze. 

 

69. ábra: Az egy kopásnyomon elvégzett 2D profilmérések számának hatása a mérési 
eredmény bizonytalanságára (kiválásosan keményített MS1 minta alapján)  

Az eredmények jól mutatják, ahogyan az várható is volt, hogy egy mérés nem 

elegendő a pontos jellemzéshez. Két merőleges átmérőn történő 4 mérési eredmény 

esetén a mérési pontosság jelentősen nő és a szórás is csökken. Az is látható, hogy 

további mérések elvégzése nem mutat számottevő változást az eredményben, ezért 

az optimális mérési számnak a négy mérés mutatkozik, két merőleges átmérőn 

történő méréssel. 

2D és 3D mérési módszer összehasonlítása 

A 2D mérések elvégzésekor az eredmény a kopási nyom különálló területeinek 

mérete, majd a mérési sorozatból számított átlagérték. 3D mérések esetén a kopási 

nyom teljes térfogata mérhető. A felületi és a térfogati mérési eredményeket úgy 

tudjuk összehasonlítani, ha az eredményeket egy referenciaértékhez viszonyítva 

adjuk meg. A kiválásosan keményített MS1 mintát választottam mind a 2D, mind 

a 3D mérések referenciaértékének, és a többi minta eredményét ehhez az 

értékekhez viszonyítottam. Tehát a kiválásosan keményített MS1 minta relatív 
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értékét 1-nek vettem 2D és 3D mérés esetére is, majd a teljes 2D és 3D mérési 

sorozat relatív értékeit egy közös diagramban ábrázoltam (70. ábra). 

 

70. ábra: Az arányosított 2D és 3D mérési eredmények (referencia: kiválásosan 
keményített MS1) 

Kizárólag a mérési technikák vonatkozásában elemezve a diagramot (az 

eredmények kritikai elemzése nélkül, amely az egyes hőkezelések hatékonyságát 

jelenti) megállapítható, hogy a két eltérő mérési módszerrel kapott eredmények 

nem mutatnak érdemi eltérést. Az összehasonlító ábra és a számértékek alapján 

egyértelműen kijelenthető, hogy a pin-on-disk tribométerrel létrehozott kopási 

nyomok egymáshoz képesti összehasonlítására a 2D és 3D módszer egyaránt 

alkalmas, illetve a kopás mértéke a másik mérési módszer eredményét ismerve jó 

közelítéssel számszerűsíthető. 

A 2D profilmérések keresztmetszeti területeit felhasználva kopási térfogatot 

számítottam és összehasonlítottam a 3D mérések eredményeivel (71. ábra). Jó 

korrelációt tapasztaltam a mért és számított eredmények között. 
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71. ábra: A kopási térfogati eredmények összehasonlítása: a mért 3D értékek és a 2D 

mérések eredményéből számított 

4.4.7 MS1 és W722 próbatestek mikroszerkezete 

A különböző gyártási eljárással készült minták eltérő makroszkópos szerkezetet 

mutatnak. A metallográfiai vizsgálatok megerősítik a szakirodalmi adatokat, 

miszerint a lézerszinterezéskor strukturált szerkezet alakul ki, ahol a félkör alakú 

formák a lézerolvasztás határain alakulnak ki. A hagyományos gyártási eljárással 

előállított minták mikroszerkezetében a hengerlés iránya egyértelműen 

felismerhető (72. ábra). 

 
72. ábra: Optikai mikroszkópos felvétel hőkezelés előtt az MS1 anyagról (bal), és a 

hagyományosan előállított W722 anyagról (jobb) 

A kiválásosan keményített MS1 acél mikroszkópos képei egyértelműen 

megmutatják az egymásra helyezett rétegek jellegzetes hullámszerű szerkezetét, 

amelyek feltehetően nanométeres kiválásokat tartalmaznak. A martenzit kötegek 

egyértelműen azonosíthatók a W722 mikroszerkezetében. Az ötvözőelemek alkotta 

finoman diszpergált intermetallikus részecskék jól láthatók a szemcsékben (73. 

ábra). 
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73. ábra: Optikai mikroszkópos felvételek kiválásos keményítés után az MS1 anyagról 

(fent) és a hagyományosan előállított W722 anyagról (lent) (marószer: Nital 2 %) 

4.4.8 A próbatestek keménysége a hőkezelések függvényében 

A kopási viselkedés szempontjából a felület keménységének meghatározó szerepe 

van. A térfogati hőkezelt mintákon felületi keménységmérést végeztem, míg a 

felületi hőkezelt próbatesteken keménységlefutás görbét vettem fel. 

Felületi keménység kiválásos keményítés és edzés után 

A hőkezelés hatásának elemzésére és figyelembe véve, hogy lézerszinterezéssel 

olyan anyagok is összeépíthetők, amelyeknek hőkezelését jelentősen eltérő 

paraméterek mellett végzik, MS1 és 1.2343 anyagú próbatestek hőkezelését 

nemcsak az adott anyagra előírt hőkezelési paraméterekkel, hanem a másik 

anyagra előírt kiválásos keményítés, illetve edzés szokásos paramétereivel is 

elvégeztem. W722 esetében csak kiválásos keményítést végeztem. A mért felületi 

keménység eredményeket diagramban ábrázoltam (74. ábra). Jelentős növekedést 

és szinte azonos keménységet értem el az MS1 (szinterezett) és a W722 

(hagyományos) acélok esetében kiválásos keményítés hatására. Míg e két anyag 

keménysége kiválásos keményítés esetén ~590 HV volt, addig az azonos 

technológiai paraméterekkel végzett hőkezelés lágyította az 1.2343 acélt.  



66 

 

 

74. ábra: MS1, W722 és 1.2343 anyagok felületi keménység értékei hőkezelés előtt és 
után 

A 1.2343 acél esetében javasolt hőkezelés a várt eredményt hozta a keménységben, 

és ugyanezt alkalmazva az MS1 esetében ugyanaz a keménység érhető el, mint 

kiválásos keményítéssel (74. ábra). Ez a megeresztés és a kiválásos keményítés 

hőmérséklete közötti kis különbséggel magyarázható. 

A karbonitridálás hatása a keménységre 

Ebben az alfejezetben 2-2 anyag jellemzőit hasonlítom össze, amelynek során az 

MS1-W722 és az MS1-1.2343 anyagpárokat vizsgáltam. 

A felületi keménység kis terheléssel mérve a W722 anyag esetében jelentősen 

nagyobb, ugyanakkor a diffúziós zónába érve közel azonos értékeket mutat, mint 

az MS1 anyag esetében. A vegyületi zóna vastagsága az MS1 és a W722 anyag 

esetében közel azonos, 13 m előző és 12 m utóbbi anyagnál. Ugyanez jellemző a 

kéregvastagságokra is, 0,13 mm és 0,12 mm értékeket határoztam meg. A 75. ábra 

mikrokeménység-méréssel meghatározott keménységlefutás görbéket mutat az 

MS1 és W722 anyagok esetén a karbonitridálást (NC) és az oxinitridálást (NO) 

követően, ahol a keménységértékeket a felülettől mért távolság függvényében 

ábrázoltam.  
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75. ábra: HV0,3 mikrokeménység-mérés eredményeként meghatározott kéreglefutás 

görbe karbonitridált (NC) és oxinitridált (NO) MS1 és W722 acéloknál 

A felületi hőkezelés mindkét esetben alacsonyabb keménységet eredményezett a 

magban a kiválásosan keményített mintákhoz képest (76. ábra). Ez az alkalmazott 

termokémiai kezelések hosszabb idejével magyarázható. Egyrészt, a kiválásos 

keményítés során finom részecskék, jellemzően koherens vagy szemi koherens 

intermetallikus vegyületek képződnek, amelyek hatékonyan akadályozzák a 

diszlokációk mozgását, és a kristályrácsban hibák alakulnak ki, amelyek az anyag 

keményedését eredményezik. Másrészről, a karbonitridálás során a hosszabb 

időtartam a nem egyensúlyi részecskék további keletkezéséhez és növekedéséhez 

vezet, ami nagyobb méretű és nem egyensúlyi összetételű inkoherens kiválások 

kialakulásához vezet. Összességében ez a túlöregítésnek nevezett folyamat 

csökkenti az anyag szilárdságát és keménységét. 

 
76. ábra: MS1 és W722 acélok magkeménysége különböző hőkezelések után 
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A karbonitridálás folyamán fellépő túlöregítés az MS1 anyag esetében 

erőteljesebb, mint a W722 anyagnál. Az MS1 anyagnál 50 HV-vel, míg a W722 

anyag esetében 30 HV-vel kisebb magkeménységet mértem karbonitridált 

próbatesten, mint a kiválásosan keményített mintákon. 

Az 1.2343 anyag felületi hőkezelését edzés és azt követő kétszeri megeresztés után 

végeztem, és az MS1 anyag esetében is elvégeztem ugyanezekkel a 

paraméterekkel a hőkezeléseket az előzőekben bemutatott paramétereken kívül.  

A keménységlefutási görbéken jól látszik, hogy az edzett, majd karbonitridált 

1.2343 anyag esetében 0,05 mm távolságra a felülettől a keménység közel 200 HV 

értékkel nagyobb, mint a karbonitridált MS1 anyagé (77. ábra), köszönhetően a 

nagyobb széntartalomnak és a nagyobb mennyiségű nitridképző elemnek.  

 
77. ábra: HV0,3 mikrokeménység-mérés eredményeként meghatározott kéreglefutás 

görbe karbonitridált (NC) és oxinitridált (NO) MS1 és 1.2343 acéloknál 

Megállapítottam, hogy a felülettől 0,05 mm távolságra a maraging acél esetében 

kb. 200 HV keménységértékkel kisebb keménységet kapunk abban az esetben, ha 

a karbonitridálást edzés és kétszeri egymást követő megeresztés előzi meg az 

1.2343 anyagminőségre vonatkozó hőkezelési előírások szerint. 

Ez a túlöregítés során fellépő két jelenséggel magyarázható a hosszú hőntartási 

idő miatt: a metastabil martenzit átalakulása ausztenitté a maradék ausztenit 

körüli régiókban és az intermetallikus kiválások durvulása. 
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4.4.9 A kopásvizsgálatok eredményei 

A kopási ellenállóképesség jellemzéséhez és a kopási folyamat időfüggő 

viselkedésének jellemzésére kiválásosan keményített és polírozott felületű MS1 

anyagú mintákon az 4.4.4 fejezetben megadott vizsgálati paraméterekkel, 

különböző vizsgálati idő mellett (10, 20, 30, 60, 120, 240 perc) végeztem 

kopásvizsgálatokat. A kopásnyomokat 2D mérésekkel vizsgáltam és kopásnyom 

mélységet, valamint kopási területet határoztam meg. Ez a két jellemző a 78. 

ábrán látható a vizsgálati idő függvényében. 

 
78. ábra: A kopási mélység és a kikopott terület a vizsgálati idő függvényében 

kiválásosan keményített MS1 anyag esetében 

A görbéken megfigyelhető, hogy az anyagveszteség a kezdeti bekopási szakaszt 

követően lineáris tendencia szerint változik. Az eredményeket figyelembe véve az 

elégséges koptatási időt 60 percben határoztam meg. 

Az MS1 és W722 anyagok esetén rögzített súrlódási együttható értékeket a kopási 

út függvényében a 79. ábra mutatja. Hőkezelés nélküli állapotban rövid idejű 

vizsgálatot végeztem (10 perc), míg a hőkezelt mintákon 60 perces kopásvizsgálat 

során kerültek rögzítésre az eredmények. A görbék jellegre és értékeiket tekintve 

is hasonlóak. A súrlódási együttható a kezdeti szakaszban intenzíven növekszik, 

majd a csúszási úthossz utolsó 40%-án közel állandó értéket mutat. 

  

79. ábra: Súrlódási együttható a csúszási hossz függvényében 
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A súrlódási együttható kiértékelésekor az állandósult értéket vettem figyelembe, 

amelyeket biztonsággal a csúszási úthossz utolsó 20%-án mért értékek átlagaként 

határoztam meg. 

Hőkezelés  
Állandósult súrlódási együtthatók  

MS1 W722 

Kiválásosan keményített  0,579 0,592 

Karbonitridált  0,610 0,616 

5. táblázat: A hőkezelt MS1 és W722 anyagok állandósult súrlódási együttható értékei 

 

Az 5. táblázatból egyértelműen látszik, hogy az állandósult súrlódási együttható 

minden felületkezelt mintán nőtt a kiválásosan keményített állapotú mintán mért 

értékekhez képest. A felület kezelésekor megnőhet a felületi érdesség és a 

porozitás, ezáltal a törmelékképződés intenzívebbé válhat és háromtestes abrazív 

kopás jön létre, amelynek hatására a súrlódási együttható növekszik. Ez azonban 

nem jár együtt a kopás mértékének, a kikopott térfogatnak a növekedésével. A 

kiválásosan keményített minták súrlódási együtthatója a vizsgálat alatt 

folyamatosan nőtt, nem jött létre állandósult állapot. A csúszási úthossz végén 

közel 0,6 volt a súrlódási együttható értéke mindkét alapanyag esetén. A súrlódási 

együttható a W722 rúdanyag esetén nagyobb ingadozást mutatott, ami durvább 

törmelékképződésre utal. Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy az oxinitridált 

lézerszinterelt mintánál a súrlódási együttható enyhén, de folyamatosan 

növekedett. Az MS1 és a W722 jelű darabok súrlódási együttható diagramjai egy 

adott állapot, azaz felületkezelés esetén hasonlóak voltak. 

A vizsgált három anyagminőségre vonatkozóan a kopással szembeni 

ellenállóképesség számszerűsített jellemzésére a 2D mérések eredményeiből 

kikopott területet (kopási keresztmetszet) számoltam. Az eredményeket a 80. ábra 

mutatja be a különböző módon hőkezelt próbatestekre.  
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80. ábra: MS1, W722 és 1.2343 anyagminőségeknél mért kikopott terület nagysága 

különböző hőkezelések esetén: kiválásos keményítés vagy edzés (K2/E2M); 
karbonitridálás (NC) és oxinitridálás (NO)  

A kikopott terület jelentősen csökkent a karbonitridálást és oxinitridálást 

követően, amely nagyobb kopási ellenállóképességre utal. Az is megállapítható 

továbbá, hogy a W722 anyagminőség minden vizsgált hőkezelési eljárás esetén 

nagyobb kopási ellenállóképességet mutat, mint az MS1 anyagminőség. 

Az MS1 acélt összehasonlítva az 1.2343 anyaggal, kétszer akkora kopási területet 

mértem a kiválásosan keményített állapotú lézerszinterelt darabon, mint edzett 

és megeresztett 1.2343 acélon. Egyértelműen kijelenthető, hogy a vizsgált 

maraging acélok kisebb kopási ellenállóképeséggel rendelkeznek, mint az 1.2343 

acél a tesztelt hőkezelések után. Ez az 1.2343 acél jobb kopási ellenállóságával, 

magasabb keménységével és karbon tartalmával magyarázható. 

A szinterelt és a karbonitridált MS1 anyagok alacsonyabb kopásállósága a 

karbonitridált, és edzett 1.2343 acéléhoz viszonyítva a mikroporozitással 

magyarázható, miközben az MS1 alacsonyabb keménységének oka a 

karbonitridálás során bekövetkezett túlöregítés.  

Az MS1 és a W722 anyagminőségek kopási ellenállása ~65%-kal javult a 

karbonitridálásnak köszönhetően. 
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4.4.10  Új eredmények összefoglalása 

MaragingSteel MS1 fémporból DMLS technológiával, valamint a közel 

ekvivalens összetételű W722 acélból és 1.2343 anyagminőségű szerszámacélból 

forgácsolással próbatesteket készítettem és hőkezeltem (kiválásos keményítés, 

vákuumedzés, karbonitridálás, oxinitridálás). Pin-on-disk felépítésű tribométeren 

kopásvizsgálatot végeztem cirkónium-oxid kerámia golyókkal.  

 Megállapítottam, hogy kiválásos keményítés hatására azonos keménységgel 

rendelkező anyagok közül az MS1 kisebb kopásállósággal rendelkezik. A 

Pin-on-disk típusú koptató vizsgálat után meghatározott kikopott terület az 

MS1 anyagminőség esetén 8%-kal nagyobb, mint W722 anyag esetében. A 

nagyobb mértékű kopást a gyártástechnológiából adódó porozitással 

magyarázom. 

 A kiválásosan keményíthető acélok az általánosan alkalmazott 1.2343 

acéllal szembeni jelentősen kisebb kopásállósága karbonitridálással 

számottevően javítható. Kimutattam, hogy az így hőkezelt MS1, W722 és 

1.2343 acél próbatesteken a koptató vizsgálat után közel azonos mértékű 

kopás jelentkezik. MS1 próbatest esetén a hőkezelés hatására a kikopott 

keresztmeszet 60%-kal csökkent. A kopási ellenállás jelentős növekedését a 

vegyületi zóna keménységének tulajdonítom. 
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Hybrid Tools Used in Moulds, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical 

Engineering, 64:(2) (2018), pp. 121-129, Q2 

 I. Hatos, H. Hargitai, L. Solecki: Study of 2D and 3D Methods for Worn 

Surface Analysis of Tool Materials, Acta Technica Jaurinensis 8:(2) (2015), 

pp. 165-178 

 Hatos István, Hargitai Hajnalka: Lézerszinterelt próbatestek 

kopásvizsgálata Konferenciakiadvány: OGÉT 2015: XXIII. Nemzetközi 

Gépész Találkozó, Csíksomlyó, Románia (2015), pp. 130-133. 
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4.5 Szerszámbetétek hűtésének fejlesztése 

4.5.1 Bevezetés 

Az irodalmi részben bemutattam a formakövető hűtés előnyeit a hagyományos 

hűtésekkel szemben. A formakövető hűtésnek számos ipari alternatívája van. Jó 

hővezető anyagból készülő szerszám bizonyos geometriák esetén hagyományos 

hűtéssel hatékonyabban tud hűteni, mint egy acél szerszám formakövető hűtéssel 

[32][135]. Extra hővezető képességű betétek (réz, thermal pin) hagyományos 

szerszámba integrálásával a szerszámok intenzíven hűthetők [136][137]. A 

formakövető hűtés alkalmazása kis keresztmetszetek esetén sokszor korlátokba 

ütközik, mivel nincs elég hely a vízkör számára [44,60]. Fejlesztő munkám egyik 

célja a formakövető hűtés kombinálása a hagyományos gyártási és hűtési 

eljárásokkal, egy gazdaságos és hatékony szerszámhűtési módszer fejlesztésének 

érdekében. A formakövető hűtés témában végzett fejlesztésemet egy valós 

szerszámbetéten keresztül mutatom be. 

4.5.2 Eredeti szerszámgeometria és szimulációs eredmények 

Hagyományosan gyártott szerszámbetét formakövető hűtésre való áttervezése 

ideális esetben szimulációs eredmények felhasználásával, iterálva történik. A 

bemutatásra kerülő munkánál is rendelkezésre állt a hagyományos gyártású 

szerszám és szimulációk segítségével értékeltem az egyes hűtőköri koncepciók 

hatékonyságát. A 81. ábra a hagyományos kialakítású szerszám hűtőköreit és 

formakövető hűtésűre áttervezendő betétet mutatja.  

 

81. ábra: Szerszám hűtőkörei és az átalakítandó szerszámbetét 
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A szimulációk Autodesk Moldflow (2014) programmal készültek a tényleges 

fröccsöntési paraméterek felhasználásával először az eredeti hűtőujjakkal 

(bubbler) ellátott szerszámról, majd a formakövető hűtésű betétekről.  

Az eredeti szerszámhűtés konstrukció elemzése és a szimuláció hőmérséklet-

eloszlási képe alapján (82. ábra) megállapítható, hogy szerszámhőmérséklet 

szempontjából a hűtőujjakkal már nem elért, a szerszámból kiálló kis 

keresztmetszetű részek kritikusak. A szimulációs eredményt hőkamerás felvételek 

is megerősítették, azaz a kiálló részek hőmérséklete a ciklus végén lényegesen 

meghaladta a hűtéshez közeli részek hőmérsékletét. 

 

82. ábra: Az eredeti szerszámbetét és felületi hőmérsékletének eloszlása 

4.5.3 Formakövető hűtés tervezése 

A formakövető hűtés tervezésénél az alábbi megkötéseket vettem figyelembe. A 

hűtőkörnek csatlakozási pontja az eredeti szerszámgeometriával megegyező, a 

csatlakozási furatméret 4 mm. Minimális falvastagság a hűtőkör és a szerszámfal 

között 3 mm. Kis keresztmetszetű részek közvetlen hűtését formakövető hűtéssel 

nem tudtam megoldani, mivel az 1-2 mm átmérőjű formakövető furatok 

alkalmazását, azok eltömődés veszélye miatt elvetettem. Különféle hűtőkör 

kialakításokkal ellenőriztem a formakövető hűtés hatékonyságát. A szimulációs 

eredmények alapján a formakövető hűtés javítja a betéttest hőmérséklet-

eloszlását, azonban a kiálló részek intenzív hűtésére a jelen geometria esetén nem 

alkalmas (83. ábra). A formakövető hűtés hatékonyságát a nyomtatott anyag 

(MS1) [20 W/mK] a hagyományosan gyártott szerszámacélnál (P20) [29 W/mK] 

kisebb hővezető képessége rontja. Azonos hővezetési tulajdonságok esetén a 
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formakövető hűtés eredménye lényegesen javulna. (Már elérhető az 1.2709 pornál 

jobb hővezető képességű szerszámacél (pl. 1.2343) is nyomtatható formában.) 

 

83. ábra: DMLS betét formakövető hűtőköre és hőmérséklet-eloszlása 

4.5.4 Hibrid hűtés tervezése és szimulációja 

Mivel a formakövető hűtéssel nem értem el javulást (a hűtővizet nem tudtam 

közelebb vinni a kritikus részekhez), ezért olyan megoldásra volt szükségem, 

amely hűtőközeg nélkül alkalmas a hő intenzív elvonására. Ilyen lehetőség lehetne 

egy, az acélnál lényegesen magasabb hővezető képességű és tetszőleges 

geometriájú hővezető betét szerszámba helyezése. Fémek közül nagyon jó 

hővezetési tulajdonságokkal rendelkezik az ezüst és a réz, hővezetési tényezőjük 

az MS1 acél ~20-szorosa (6. táblázat).  

Anyag Hővezetési tényező 20 °C-on [W/mK] 

MaragingSteel MS1 (kiválásos edzve) 20 

Réz 398 

Ezüst 418 

6. táblázat: Hővezetési tényezők összehasonlítása [123] [138] 

Olyan szerszámgeometriákat terveztem, ahol a kritikus kiálló részekbe a 

hűtőkörből kiindulva réz/ezüst betéteket helyeztem el (84. ábra). Szimulációs 

eredmények alapján a réz/ezüst betétek alkalmazásával a szerszám maximális 

hőmérséklete kisebb, mint hagyományos vagy formakövető kialakítás esetén. A 

szimuláció során a hővezető betét és a szerszámtest között légrés nélküli közvetlen 

kapcsolatot állítottam be, ezért kapott eredmények csak ilyen feltételek esetén 
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érvényesek. Ezüst betét alkalmazása annak magasabb hővezetési tényezője miatt 

hőtani szempontból kedvezőbb. Az ezüst jóval drágább, mint a réz, de jelenleg 

olcsóbb, mint a szerszámacél nyomtatás Ft/kg díja. 

 

84. ábra: Rézbetétek (zöld) formakövető hűtésű szerszámban és a rézbetétes szerszám 
hőmérséklet-eloszlása (2 mm átmérőjű és 2 mm vastagságú betétek alkalmazásával) 

4.5.5 Hibrid hűtés gyártástechnológiája 

A szimulációs eredmények megvalósításához formakövetű hűtésű „bennszülött” 

betétetek tartalmazó szerszám gyártását kellett megoldani. A hőtani feltételek 

elérése érdekében a hővezető betétnek érintkezni kell a hűtővízzel és folytonos 

kötést kell létrehozni a hővezető betét és az acél szerszámtest között. 

A speciális hűtésű szerszámbetét elkészítéséhez egy többlépcsős gyártási eljárást 

dolgoztam ki. A hővezető betétek lehetséges anyagai közül a rézbetét alkalmazása 

mellett döntöttem, mivel ezüstből egyedi geometriák legyártása költséges, illetve 

(a nagytisztaságú ezüst kis merevsége miatt) szoros illesztésű betétek szerelése 

nehezebb. A nyomtatást megelőzően a beépítendő rézinzerteket méretre 

gyártottam (85. ábra). 

 

85. ábra: Rézinzertek (átmérő és vastagság 2 mm) 
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A szerszámtest hővezető inzertek nélküli modellje a 3D nyomtatással felépítendő 

test. A gyártás az alábbi lépésekből áll: 

1. A nyomtatást az inzertek felső síkjának magasságában megállítom, majd 

az inzertek üregéből a fémport eltávolítom (86. ábra a). 

2. A szorosan illesztett inzerteket behelyezem a 3D nyomatott betétbe (86. 

ábra b). 

3. Az inzerteket a nyomtatási magasságra munkálom (86. ábra c). 

4. Folytatom a nyomtatást. A rézinzert felső felületére a nyomtató fémport 

terít, majd a lézer pásztázza azt. Több hővezető betét esetén a 2-4. pont 

többször is ismétlődhet. A 3D nyomtatási folyamat a betét teljes 

magasságának elkészülte után ér véget (86. ábra d). 

5.  Annak érdekében, hogy az inzert folyamatosan kapcsolódjon az acél 

testhez, az inzertet célszerű megolvasztani és az olvadékkal kitöltetni a 

nyomtatással létrehozott üreget. A 86. ábra „e” jelű ábrája a rézinzert 

vákuum kemencében történő olvasztását szemlélteti. A jó üregkitöltés 

érdekében a szerszámbetétet olyan pozícióba kell a kemencébe helyezni, 

hogy az olvadt fém az üregben maradjon. 

 

 

86. ábra: Hővezető betétes „bennszülött” szerszámbetét gyártásának folyamata 

Az acél szerszámtest és a rézbetét közötti kapcsolatot közvetlen a nyomtatás, majd 

a vákuum olvasztás után is ellenőriztem CT méréssel és csiszolatokon mikroszkópi 

felvételekkel. A 87. ábra CT felvételén jól látható, hogy az inzert felső síkja, ahol 



78 

 

azt a lézer pásztázta folyamatos kapcsolatba van az acél testtel, míg oldalt légrés 

található.  

 

87. ábra: Rézbetét és szerszámacél kapcsolódása nyomtatás után CT felvételen 

Az MS1 acélra alkalmazott paraméterekkel végzett nyomtatási folyamat során az 

MS1 acél és a réz között létrejövő kötést mikroszkópos felvétel is igazolja (88. ábra). 

 

88. ábra: Rézbetét és szerszámacél kapcsolódása nyomtatás után mikroszkópi felvételen 

A rézinzert vákuum közegben történő olvasztása után a réz és szerszámfal közti 

légrés megszűnt. A 89. ábra mikroszkópos felvétele alapján kijelenthető, hogy a 

réz jól nedvesíti az MS1 nyomtatott acél felületét, az olvadék a porózus nyomtatott 

felület kisméretű üregeit is kitölti. 

 

89. ábra: MS1 réz határfelület vákuum kemencében történt olvasztás után  
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4.5.6  Elért eredmények összefoglalása 

Kifejlesztettem egy új fröccsöntő szerszámbetétekben alkalmazható hűtési és 

gyártási eljárást, ami a formakövető hűtés és jó hővezető anyagból készült betétek 

(pl. réz, ezüst, alumínium, stb.) kombinációján alapul. A betétek gyártásához fém 

3D nyomtó szükséges. 

A gyártási eljárás megvalósíthatóságát valós szerszámbetét elkészítésével 

igazoltam. Az elkészült szerszámbetét esetén szimulációkkal igazoltam, hogy 

formakövető hűtésnek köszönhetően egyenletesebb hőmérséklet-eloszlás valósul 

meg, mint hagyományos hűtés esetén. Rézbetét beépítése, kritikus (kis 

keresztmetszetű) helyeken hőmérséklet-csökkenést eredményez. Az elvégzett 

szimulációk eredményei azt mutatták, hogy a vizsgált szerszámbetét esetén a 

hővezető betét feletti 2 mm minimális szerszámfalvastagság alkalmazásával 14%-

os maximális hőmérséklet-csökkenés érhető el (90. ábra). 

 

90. ábra: Az eredeti szerszám és rézbetétes DMLS szerszám hőmérséklet-eloszlása a 
fröccsöntési ciklus 19. másodpercében (szimuláció) 

A témában megjelent saját közlemények: 

 I. Hatos, B. Kocsis, H. Hargitai: Conformal cooling with heat-conducting 

inserts by direct metal laser sintering, IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering, Volume 448, XXIII International Conference on 

Manufacturing (Manufacturing 2018) 7–8 June 2018, Kecskemét, Hungary 
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5 Összefoglalás 

Dolgozatomban bemutattam az additív technológiákhoz köthető fontosabb 

definíciókat és eljárásokat. Részletesen foglalkoztam a porágyas fém lézeres 3D 

nyomtatással. A fém nyomtatás egyik járműipari felhasználása a formakövető 

hűtésű szerszámbetétek gyártását. Összehasonlítottam a hagyományos és a 

formakövető szerszámtervezés előnyeit és hátrányait, egyben kijelölve a fejlesztési 

irányokat. A nyomtatott szerszámbetétek gyártásához kapcsolódva ismertettem a 

hibrid nyomtatást. Értékelésem szerint a hibrid szerszámok hőkezelése, 

deformációs viselkedésének elemzése még megoldatlan feladat. Az irodalmi 

elemzés alapján megállapítottam, hogy a nyomtatott betétek abrazív 

igénybevétellel szembeni ellenállásának és felületi hőkezeléseinek kutatása 

hiányos és sokszor ellentmondásos. Az irodalmi adatok nem konzekvensek a 

nitridálással elérhető eredményeket illetően, ezért egyik célom nitridált minták 

koptató igénybevétellel szembeni vizsgálata volt. 

Munkám során kifejlesztettem egy új 3D nyomtatással megvalósítható 

gyártástechnológiai eljárást szűk keresztmetszetű szerszámbetétek hűtéséhez. 

Foglalkoztam egy gyártástechnológia probléma, a növelt vastagságú átolvasztás 

minőségi hatásaival. Sikerült összefüggést találnom a lokálisan vastagabb 

rétegolvasztás és a mechanikai tulajdonságok között. Kimutattam, hogy az 

ismételt lézeres pásztázás segíti a vastagabb fémporrétegek átolvasztását. 

Bebizonyítottam, hogy nitridálással hatékonyan növelhető az 1.2709 típusú acél 

koptató igénybevétellel szembeni ellenálló képessége. Kiemelten foglalkoztam a 

hibrid nyomtatáskori belső feszültségek okozta deformációk mérésével. 

Kimutattam, hogy a hőkezelési sorrendnek jelentős hatása van a maradó 

feszültségek nagyságára és irányára. Ajánlásokat fogalmaztam meg a helyes 

hőkezelési sorrend kiválasztásához.  

Eredményeimet angol nyelvű publikációkban közöltem. Munkámat az a kettős cél 

vezérelte, hogy eredményeim a tudomány és az ipar számára egyaránt értékesek 

legyenek. 
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5.1 Az eredmények hasznosulása 

A kutatómunkám során elért eredményeket leginkább a formakövető hűtésű 

szerszámok 3D nyomtatásakor lehet felhasználni. Hibrid acélpárok esetén a helyes 

hőkezelési sorrend alkalmazásával a deformáció lényegesen csökkenthető, így 

kisebb simítási ráhagyásokkal készülhetnek a betétek. A lokális rétegvastagság 

növelés és a kétszeri pásztázás minőségre gyakorolt hatásait megismerve 

kijelenthető, hogy a növelt réteg kétszeri olvasztása eredményesen alkalmazható 

gyártási hibák korrigálására. Az általam kifejlesztett rézbetétes szerszám kritikus 

szerszámgeometriák esetén jelentősen tudja növelni a betét hőelvonó képességet. 

Az egyszerű gyártástechnológia miatt, a normál 3D nyomtatott szerszámozás 

költségén előállítható, így gazdaságosan és eredményesen alkalmazható. 

5.2 További megoldásra váró feladatok 

Kidolgoztam rézbetéttel rendelkező szerszámok gyártástechnológiáját. A munkát 

folytatva valós szerszámokon szeretném tesztelni a hűtés hatékonyságát, majd a 

mérések alapján a szimulációs eljárásokat pontosítani. 

A hibrid szerszámbetétek hőkezelési sorrendjének (a belső feszültségeken kívül) a 

mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatását is vizsgálni szeretném. 

Véleményem szerint, a hőkezelési sorrend befolyásolni fogja a keveredési zóna 

keménységét, ami a mechanikai tulajdonságokra is hatással lesz. 

Hibrid szerszámbetétek deformáció előrejelzése a jelenlegi végeselemes 

módszerekkel lassú. A deformációmérés eredményeit felhasználva, egyszerűsített 

végeselemes szimuláció megalkotását tervezem, amely függvény szerint változó 

hőmérsékletmező alapján, hőmérsékletváltozásból adódó méretváltozással 

deformálja a modellt. 

A belső feszültségek csökkentésének egyik lehetséges módja a munkatér felfűtése. 

A munkatérhőmérséklet hatását hibrid szerkezetek esetére még nem vizsgálták. 

Jó hővezető képességű ötvözeteket ipari környezetben ritkán nyomtatnak, azok 

rossz nyomtatási tulajdonságaik miatt. Fűthető asztal használatával az általános 

szerszámacélok nyomtatáskori beedződése elkerülhető lenne, ezzel megnyílhatna 

a lehetőség többek között magasabb széntartalmú ötvözetek nyomtatására is. 
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6 Tézisek 

1. Tézis [139,140] 

MaragingSteel MS1 fémporból DMLS technológiával (gyártó berendezés: EOSINT 

M270, lézer kimenő teljesítménye: 195 W, pásztázási sebesség: 800 mm/s) 

lokálisan különböző rétegvastagsággal próbatesteket készítettem. A 

próbatestekben előre meghatározott pozícióban a rétegvastagságot 20-160 µm 

tartományban 20 µm lépésekkel változtattam, a próbatest többi részén 20 µm-es 

állandó rétegvastagságot alkalmaztam. Vizsgáltam, hogyan befolyásolja a lokális 

rétegvastagság növelés a porozitás mértékét és a mechanikai tulajdonságokat. 

Referencia mintának a 20 µm rétegvastagságú homogén mintát tekintettem. 

A) Kimutattam, hogy a lokálisan növelt átolvasztású réteghez állandó 

magasságú és az átolvasztott réteg magasságától függő változó 

területeken/térfogatban meghatározott lokális porozitás értékek az 

egyszerre átolvasztott réteg növelésével emelkednek. A lokális porozitás 

értékeket a különböző vastagságban átolvasztott réteg környezetében 

azonos magasságú (220 µm) referencia térfogatban meghatározva 

kimutattam, hogy a számított porozitás a rétegvastagság növelésével 

exponenciálisan nő. A lokális porozitás értéket a növelt átolvasztású réteg 

magasságával arányos területeken ((rétegvastagság-20 µm)x2) vizsgálva, a 

számított porozitás érték a növelt rétegvastagság méretével egyenes 

arányban változik. A CT mérés alapján meghatározott porozitás és a 

rétegvastagság kapcsolata 220 µm magas térfogatban az y=0.0016e0.0459x 

(R2=0,98) alakú exponenciális függvénnyel, a vizsgált arányos térfogatra 

vetítve pedig az y=0.0074x-0.281 (R2=0,94) szerinti lineáris összefüggéssel 

írható le. 

B) Szakítóvizsgálattal megállapítottam, hogy a referenciamintához képest 140 

µm lokális rétegvastagságig a próbatestek folyáshatár és szakítószilárdság 

értékei számottevően nem változnak. 

A szakadási nyúlás ugyanakkor 40 µm lokális rétegvastagság felett 

lineárisan csökken, 80 µm átolvasztási rétegvastagságnál 40%-al kisebb 

értéket mutat a referencia mintához képest. 
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Kimutattam, hogy az átolvasztott rétegvastagság növekedésével az 

ütőmunka ugyancsak 40 µm lokális rétegvastagság felett lineárisan 

csökken, 80 µm rétegvastagságnál ennek mértéke közel 50%. 

A próbatestek közepén 20-140 µm lokális rétegvastagságot tartalmazó 

minták ütőmunka és szakadási nyúlás értékeit egy diagramban ábrázolva 

megállapítottam, hogy a két jellemző között egyenes arányosság van, 

amelyet az alábbi függvény ír le: y= 3.0991x + 1.3009 (R2=0,99). 

 

2. Tézis [139] 

MaragingSteel MS1 fémporból DMLS technológiával (gyártó berendezés: 

EOSINT M270, lézer kimenő teljesítménye: 195 W, pásztázási sebesség: 

800 mm/s) lokálisan különböző rétegvastagsággal próbatesteket készítettem. A 

próbatestekben előre meghatározott pozícióban a rétegvastagságot 40-160 µm 

tartományban 20 µm lépésekkel változtattam, a próbatest többi részén 20 µm-es 

állandó rétegvastagságot alkalmaztam. A növelt rétegvastagságú részt egyszer, 

illetve egy másik kísérletsorozatban egymást követően kétszer lézerrel 

pásztáztam. Vizsgáltam, hogyan befolyásolja a kétszeri pásztázás a mechanikai 

tulajdonságokat és porozitás értékeket. 

Kimutattam, hogy a növelt rétegvastagság kétszeri átolvasztása 50-70%-al kisebb 

porozitást eredményez, mint az egyszeri olvasztás.  

A 60 és 100 µm-es átolvasztott rétegvastagság esetén kimutattam, hogy a kétszeri 

átolvasztás hatására az ütőmunka számottevően (20% és 27%) növekszik. 

 

3. Tézis [120] 

1.2343 acélra DMLS technológiával ráépített MS1 hibrid acélpár átmeneti zónáját 

energiadiszperzív spektroszkópiával (EDS) vizsgáltam. Vonalmenti analízist erre 

a célra elsőként alkalmazva kimutattam, hogy a vizsgált ötvözetekben eltérő 

térfogat százalékban megtalálható Ni és Cr ötvözők koncentrációja az átmeneti 

zónában folytonos átmenettel változik, bizonyítva a hibrid átmeneti zóna 

anyagkeveredését.  
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4. Tézis [141] 

Hibrid anyagpárok deformációját mértem a hőkezelés függvényében. Az 

alaplemezeket Corrax és Orvar Supreme acélból készítettem 110x20x3,5 mm 

méretben kétféle állapotban, előzetes hőkezelés nélkül és hőkezelve. Az 

alaplemezeket a ráépítés alatt készülékhez csavarral rögzítettem. A ráépítést MS1 

acélporból 3,5 mm vastagsággal DMLS technológiával készítettem (gyártó 

berendezés: EOSINT M270, lézer kimenő teljesítménye: 195 W, pásztázási 

sebesség: 800 mm/s, rétegvastagság: 20 µm). Kétféle hőkezelést, kiválásos 

keményítést (530 ºC-on két óra hőntartás majd levegőn hűtés) és edzést (1050 ºC-

on fél óra hőntartás) + kétszeri megeresztés (530 ºC és 480 ºC 2-2 óra hőntartással) 

alkalmaztam és változtattam azok sorrendjét a gyártási folyamatban. A 

próbatestek hőkezelését a készülékhez rögzített és feloldott állapotban is 

elvégeztem. A rögzítés oldása után 3D optikai mérőrendszerrel mértem a 

próbatestek deformációját és meghatároztam a ráépített rész felső felületének a 

hosszabbik szimmetriasíkkal való metszetét. A metszeti görbére kört illesztettem 

a legkisebb négyzetek módszerével. A deformáció jellemzésére mérőszámként az 

illesztett kör sugarának reciprok értékét (1/R), a görbületet használtam. 

Igazoltam, hogy kiválásos keményítés hibrid acélpárok esetén alkalmas a belső 

feszültségek okozta deformáció csökkentésére. Hőkezeletlen állapotú Corrax-MS1 

esetén 0,46-ról 0,13 1/m-re, hőkezeletlen Orvar-MS1 esetén 0,46-ról 0,14 1/m-re 

csökkent 1/R értéke a kiválásos keményítés hatására. 

Kimutattam, hogy mindkét alaplemez esetén kisebb az 1/R értékkel jellemzett 

deformáció, ha a próbatestek hőkezelése deformációmentes állapotban a 

készülékhez rögzítve történik. Hőkezelés nélküli alaplemezekre építve az 1/R 

értéke 70-77%-kal csökkent, míg hőkezelt alaplemezekre építés esetén a csökkenés 

mértéke 35-38%. 
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5. Tézis [120] 

MaragingSteel MS1 fémporból DMLS technológiával (gyártó berendezés: 

EOSINT M270, lézer kimenő teljesítménye: 195 W, pásztázási sebesség: 

800 mm/s, rétegvastagság: 20 µm), valamint a közel ekvivalens összetételű W722 

acélból és 1.2343 anyagminőségű szerszámacélból forgácsolással próbatesteket 

készítettem és hőkezeltem (kiválásos keményítés, vákuumedzés, karbonitridálás, 

oxinitridálás). Pin-on-disk felépítésű tribométeren kopásvizsgálatot végeztem 

cirkónium-oxid kerámia golyókkal, 20 N normálirányú terheléssel, 100 mm/s 

csúszási sebeséggel 60 perc időtartamig.  

A) Megállapítottam, hogy kiválásos keményítés hatására azonos keménységgel 

rendelkező anyagok közül az MS1 kisebb kopásállósággal rendelkezik. A 

Pin-on-disk típusú koptató vizsgálat után meghatározott kikopott terület az 

MS1 anyagminőség esetén 8%-kal nagyobb, mint W722 anyag esetében. A 

nagyobb mértékű kopást a gyártástechnológiából adódó porozitással 

magyarázom. 

B) A kiválásosan keményíthető acélok az általánosan alkalmazott 1.2343 

acéllal szembeni jelentősen kisebb kopásállósága karbonitridálással 

számottevően javítható. Kimutattam, hogy az így hőkezelt MS1, W722 és 

1.2343 acél próbatesteken a koptató vizsgálat után közel azonos mértékű 

kopás jelentkezik. MS1 próbatest esetén a hőkezelés hatására a kikopott 

keresztmeszet 60%-kal csökkent. A kopási ellenállás jelentős növekedését a 

vegyületi zóna keménységének tulajdonítom. 
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6. Tézis [142] 

Kifejlesztettem egy új fröccsöntő szerszámbetétekben alkalmazható hűtési és 

gyártási eljárást, ami a formakövető hűtés és jó hővezető anyagból készült betétek 

(pl. réz, ezüst, alumínium, stb.) kombinációján alapul. A betétek gyártásához fém 

3D nyomtó szükséges és az alábbi lépésekből áll: 

1. A szerszámbetétek nyomtatását a formakövető hűtésből induló hővezető betétek 

furatainak legfelső síkján megállítjuk. 

2. A fémpor eltávolítása után a hővezető betéteket a furatba helyezzük, majd 

folytatjuk a nyomtatást. 

3. A nyomtatást követően a hővezető betétek acélhoz való folytonos kapcsolatának 

biztosítása érdekében, a szerszámbetétbe illesztett hővezető elemeket vákuum 

kemencében megolvasztjuk. 

A gyártási eljárás megvalósíthatóságát konkrét szerszámbetét elkészítésével 

igazoltam. Az elkészült szerszámbetét esetén szimulációkkal kimutattam, hogy 

formakövető hűtésnek köszönhetően egyenletesebb hőmérséklet-eloszlás valósul 

meg, mint hagyományos hűtés esetén. Rézbetét beépítése, kritikus (kis 

keresztmetszetű) helyeken hőmérséklet-csökkenést eredményez. A vizsgált 

szerszámbetét esetén a hővezető betét feletti 2 mm minimális 

szerszámfalvastagság alkalmazásával 14%-os maximális hőmérséklet-csökkenést 

értem el a szimulációk alapján.  
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7 Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, 

tanácsaikkal elősegítettek doktori dolgozatom elkészítését. Elsőként 

témavezetőmnek, Dr. Hargitai Hajnalkának, a kutatómunkám alatti segítségért 

és biztatásért. Köszönettel tartozom az Anyagtudományi és Technológiai Tanszék 

összes dolgozójának, kiemelten Dr. Zsoldos Ibolyának a tudományos munkában 

való elindításért és a munkavégzéshez nyújtott háttér támogatásért. Köszönettel 

tartozom Fekete Imrének az elmúlt években végzett önzetlen munkájáért, 

tanácsaiért és ötleteiért. Dr. Kozma Istvánnak a deformáció mérésekben nyújtott 

segítségért. Köszönöm az Anyagvizsgáló laboratóriumok munkatársainak, hogy a 

munkámhoz szükséges mérések elvégzésében támogattak. Szeretnék köszönetet 

mondani Dr. Kovács József Gábornak, hogy tanácsaival, ötleteivel inspirálta 

munkámat. Köszönettel tartozom a Miskolci Egyetem, Anyagszerkezettani és 

Anyagtechnológiai Intézetének a koptató vizsgálatokban nyújtott segítségért. 

Köszönettel tartozom a Borsodi Műhely Kft.-nek, hogy a próbatestek hőkezelésével 

segítették munkámat. 

 

Hálával tartozom szüleimnek szeretetükért és munkájukért, családomnak, amiért 

türelmükkel támogatták doktori tanulmányaimat. 

 

A disszertáció „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 és ÚNKP-19-3 

kódszámú Új Nemzeti Kiválósági Programjának támogatásával készült.” 
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8 Summary 

In my dissertation, I presented the most important definitions and procedures 

related to additive manufacturing. I dealt in detail with powder-bed fusion metal 

laser 3D printing. One of the automotive applications of metal printing is the 

manufacture of mould inserts with conformal cooling. By comparing the 

advantages and disadvantages of mould design with conventional and conformal 

cooling, I identified the directions of development. I found it a challenge to 

integrate free shape AM and cheap conventional manufacturing processes. In the 

case of hybrid tooling, the base part is manufactured with conventional 

technologies, while the upper part (designed for conformal cooling) is built layer by 

layer with DMLS technology. Based on the scientific literature this technology 

seems to be promising, but there are still unresolved issues in this area, such as 

the heat treatment, and the analysis of deformation behaviour.  

Based on the literature review, I found that research on wear resistance and 

surface heat treatments of printed inserts are incomplete and often contradictory. 

Many papers dealing with the effect of nitriding, which can reduce wear and 

corrosion, and the lifetime of plastic injection moulds can be extended, although 

the results are inconsistent. Therefore, one of my goals was to test nitrided samples 

against abrasive stress. 

During my research work, I developed a new manufacturing process that can be 

implemented with 3D printing for the cooling of narrow cross-section tool inserts. 

I studied the effect of increased melting thickness on product quality, which can 

occur during manufacturing and can be a real problem. I found a correlation 

between locally thicker layer melting and mechanical properties. 

I have shown that re-melting the layers with repeated laser scanning helps to melt 

through thicker layers of metal powder and thus reduces the porosity and improves 

mechanical properties. I have demonstrated that nitriding can effectively increase 

the abrasion resistance of 1.2709 steel. An important area of my research was the 

measurement of deformations caused by internal stresses during hybrid printing.  

I have shown that the order of heat treatments in the manufacturing process has 

a significant effect on the magnitude and direction of residual stresses. Based on 
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my results, I formulated recommendations for the optimal manufacturing process 

including the heat treatment steps.  

The research work presented in the dissertation was motivated by both scientific 

interest and the solution of industrial problems. I have published my results in 

scientific journals, but some of them can be used directly in industrial practice. 
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