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Bevezetés és motiváció 

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 [1–3]. 

A leggyakrabban alkalmazott fém additív eljárásnál [4] 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 megolvasztja. 

Adott keresztmetszet elkészülte után a porterítő újabb réteg port terít szét. A folyamat 

addig ismétlődik, amíg a munkadarab elkészül [3]. 

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 



2 

 

fejlesztése. Az így előállított szerszámbetétek valós működési környezetben való 

viselkedésének elemzése mérésekkel és szimulációval. 

Az elvégzendő feladatok megfogalmazása az irodalmi elemzés alapján 

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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Legfontosabb alapanyagok 

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.  

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). 

Elvégzett feladatok 

1-2) 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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3) Hibrid nyomatásnak nevezzük azt az eljárást, amikor egy forgácsolt alaptestre 

közvetlenül (támaszok nélkül) építünk. A hibrid építés tudományos szempontból 

kevéssé vizsgált. Hibrid próbatesteket készítettem, ahol a próbatestek alapja 1.2343 

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

állapotban vizsgáltam. A próbatestek metszeteit mikroszkópi felvételekkel, 

mikrokeménység-méréssel és energiadiszperzív analízissel vizsgáltam. 

4) Az általam ismert irodalmak a hőkezelés szempontjából csak azt az esetet 

vizsgálják, amikor a H13-MS1 hibrid 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. A belső feszültségek 

értékeléséhez olyan kismerevségű hibrid geometriát készítettem, amely az építési 

belső feszültség és a hőkezelési méretváltozások hatására nagymértékű deformációra 

képes. 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]). 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 (kiválásos 

keményítés, edzés + kétszeri megeresztés) alkalmaztam és változtattam azok 

sorrendjét a gyártási folyamatban. 
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5) 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. Próbatestek mikroszerkezetét, keménységét és kopásállóságát 

vizsgáltam. 

6) A formakövető hűtés alkalmazása kis keresztmetszetek esetén sokszor korlátokba 

ütközik, mivel nincs elég hely a vízkör számára. 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 mutattam be. 

 

Tézisek 

1. Tézis [s1,s2] 

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 
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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. 

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). 
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2. Tézis [s1] 

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 [s3] 

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.  

 

4. Tézis [s4] 

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 
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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%. 

 

5. Tézis [s5] 

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 
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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. 

 

6. Tézis [s6] 

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. 
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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.  

Összefoglalás 

A fém nyomtatás egyik járműipari felhasználása a formakövető hűtésű 

szerszámbetétek gyártását. 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. 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.   
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