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H A T O S  I S T VÁ N 1

Additívan gyártott hűtőcsapok fejlesztése és  
vizsgálata

Doktori kutatásomat a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki 
Tudományi Doktori Iskola keretében, 2018 szeptemberétől doktorjelölt hallga-
tójaként folytatom. Kutatási területem a fémek 3D nyomtatása. A több területen 
is alkalmazható felépítő gyártástechnológia szerszámgyártásban való alkalmaz-
hatóságot kutatom és fejlesztem. Kutatási témám címe: Additívan gyártott hűtő-
csapok fejlesztése és vizsgálata. A fém 3D nyomtatás egyik első gépészeti alkal-
mazása, a formakövető hűtéssel rendelkező fröccsöntő szerszámbetétek gyártása 
volt. Bizonyított, hogy az ilyen szerszámbetétek alkalmazásával jelentősen javít-
ható a fröccsöntési technológia. A kutatási munkám valós ipari igények alap-
ján megfogalmazott alap és alkalmazott kutatás. A fém 3D nyomtatással készülő 
szerszámbetétek széleskörű alkalmazásának gazdasági korlátai vannak. Kutatási 
munkámat az a cél vezéreli, hogy a hagyományos és felépítő gyártás kombinálá-
sával, a nyomtatott szerszámbetétek tulajdonságait felülmúló, de gazdaságosab-
ban létrehozható szerszámok gyártástechnológiát fejlesszük és tanulmányozzuk. 
Célom, hogy új gyártási eljárást fejlesszünk a hatékonyabb és olcsóbb szerszámo-
zás érdekében.

1. BEVEZETÉS

Az additív gyártástechnológiák általánosan használt elnevezése 3D nyomtatás. 
Az eljárásokban közös, hogy a gyártandó darab 3D modelljét szoftveresen vé-
kony rétegekre szeletelik, majd a szeletelt rétegek egymásra építésével (vízszintes 
keresztmetszetek) rétegről-rétegre alakítja ki a fizikai terméket. Az additív eljá-
rások a hagyományos megmunkálásoktól eltérően, nem egy ráhagyással növelt 
előgyártmányból lebontanak, hanem általános alapanyagból (pl. por, folyadék) 
felépítenek, akár nagy bonyolultságú munkadarabokat is szerszámok nélkül.  
A gyártási költségekre (a hagyományos eljárásokkal ellentétben) a munkadarab 
bonyolultsága nincs jelentős hatással, azt leginkább a darab térfogata befolyásolja 

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató; SZE Audi Hun-
garia Járműmérnöki Kar, Anyagtudományi és technológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd. Té-
mavezető: Dr. Hargitai Hajnalka, SZE Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Anyagtudományi és 
technológiai Tanszék, egyetemi docens.
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(1. ábra).2 A gyártási módszer első szabadalma a 70-es évekből származik.3 Az 
első fizikailag is megvalósított, a sztereolitográfia elvén működő 3D nyomatót 
a 3D Systems szabadalmaztatta 1986-ban. Kezdetben, mint prototípusgyártó 
eszközként tekintették a rétegről-rétegre történő alakadásra, ezért is találkozni 
az RPT (rapid Prototyping) elnevezéssel korábbi irodalmakban. Napjainkban a 
nyomtatott darabok felhasználási területe kibővült, prototípustermékeken kívül 
egyre nagyobb számban végleges alkatrészeket készítenek. Az egyedi alkatrész-
gyártás mellett speciális esetekben kisebb sorozatok gyártására is alkalmas lehet.4

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

A 3D nyomtató és CAD rendszerek közti adatcserére általánosan az „STL” 
fájlok segítségével történik. Az STL egy felületleíró adatformátum, a munkada-
rab felületét háromszögek segítségével írja le. Az „STL” fájl minden háromszög-
höz eltárolja a csúcspontok (x,y,z) koordinátáit és normálvektorának irányát. A 
normálvektornak minden esetben a felületből kifelé kell mutatnia, mert ez alap-
ján határozza meg a nyomtató szoftver a nyomtatandó keresztmetszeteket. Nem 
megfelelő finomságú STL háló készítés a gyártott darabon szabad szemmel is 
látszó síkfelületeket eredményezhet.5

[2] Hatos István – Hargitai Hajnalka – Kovács József Gábor: Műanyag fröccsöntő szer-
számbetétek szinterezési technológiája, in Zsoldos I. (szerk.): Fejezetek nemfémes anyagok leg-
újabb járműipari kutatási területeiből, 2015, Széchenyi István Egyetem, Győr, 88–111. o.
[3] Murr, Lawrence E. –Johnson, Wayne L.: 3D metal droplet printing development and ad-
vanced materials additive manufacturing, in Journal of Materials Research and Technology, 6., 
2017/1., pp. 77–89.
[4] Matias, E. –,Rao, B.: 3D printing: On its historical evolution and the implications for busi-
ness, in Proceedings of PICMET ‚15: Management of the Technology Age, 2015, pp. 551–558., 
https://doi.org/10.1109/PICMET.2015.7273052.
[5] Iancu, C. – Iancu, D. – Stăncioiu, A.: From cad model to 3d print via “stl” file format, Mo-
del. CAD Impr. 3D PRIN FORMATUL STL., 2010, 73–80. http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=a9h&AN=52158884&lang=hu&site=ehost-live.
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Az első 3D nyomtatók polimer tárgyak felépítésére voltak alkalmasak. Az el-
múlt 3 évtizedben új eljárások, alapanyagok és gyártók jelentek meg a piacon. 
A polimereken kívül, műszaki területen többek között használják a papír, fém, 
beton, kerámia nyomtatást. A piacvezető fém 3D nyomtatási technológia fém-
porok lézeres olvasztása/szinterezése. Az alapanyag minden esetben finomszem-
csés fémpor, amelyet egy porterítő mechanizmus terít vékony (jellemzően 20-40 
µm) rétegekben. Minden egyes porterítés után egy fókuszált lézersugár 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. A gyártási 
módszer több gyártó használja, sokszor egyedi elnevezéssel, pl. DMLS (Direct 
Metal Laser Sintering), SLM (Selective Laser Melting).

A fém 3D nyomtatott termékek egyik jelentős felhasználási területe a fröccs- 
öntő szerszámbetétek gyártása. Az olvadáspontja fölé melegített polimer ömledé-
ket nagy sebességgel szűk beömlő nyíláson át zárt szerszámba fecskendezik, ahol 
a kis viszkozitású ömledék kitölti a termék geometriájának megfelelő teret. A zárt 
szerszámüregben nagynyomáson kihűlő polimerből alakul ki a fröccsöntött (3D) 
termék. A fröccsöntés szakaszosan ismétlődő eljárás, gazdaságosságát döntően 
befolyásolja az ismétlődő szakaszok hossza, az a ciklusidő. A fröccsöntési ciklus 
legmeghatározóbb része a hűtési idő, amely szerszámtól, feldolgozási hőmérsék-
lettől, darabtérfogattól és geometriai összetettségtől függően a teljes ciklus több 
mint felét is kiteheti. A járműiparban számos olyan alkatrész van, amelyek gyár-
tásánál a nagy térfogatuk, összetett geometriájuk, illetve az alkalmazott műszaki 
műanyag nagy feldolgozási hőmérséklete miatt a hűtésnek különösen nagy je-
lentősége van. A termék hűtésének optimalizálása tehát rendkívül fontos része 
a szerszámtervezési folyamatnak. A fröccsöntés gazdaságossága a fröccsöntési 
ciklusidő csökkentésével, azon belül a hűtési idő csökkentésével jelentősen javít-
ható. A hűtési idő a szerszám hőelvonó képességének fokozásával csökkenthető. 
A termék minőségét nagymértékben befolyásolja a hőelvonás egyenletessége, te-
hát a hűtés intenzitását úgy célszerű fokozni, hogy az minél kisebb hőmérséklet 
különbségeket okozzon a munkadarabban. Ez a kettős cél hagyományos hűtési 
rendszereknél – ahol a hűtőköröket fúrással állítják elő – sokszor nem megvaló-
sítható. Kialakulhatnak olyan részek, ahol a hűtési rendszer nem tud megfelelő 
intenzitással hőt elvonni. Az ideális egy olyan hűtőrendszer lenne, ahol a szoft-
veresen vagy tapasztalati úton tervezett hűtőkörök, akár változó keresztmetszetű 
csatornái tetszőleges nyomvonalon haladhatnának. A forma- vagy kontúrkö-
vető hűtés (conformal cooling) olyan speciális szerszámhűtési kialakítás, ahol a 
hűtőrendszer követi a formaüreg geometriáját. Az ilyen hűtőkörök előnye főleg 
összetett geometriájú fröccstermékek gyártásánál mutatkozik, ahol a csatlakozó 
– egyenes furatokkal kialakított hűtőrendszer – nem tud egyenletes hőmérséklet 
eloszlást biztosítani. A formakövető hűtés a hagyományosnál egyenletesebb hő- 
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elvonása az optimálisan elhelyezett hűtőkörök és a termék fala közötti egyenletes 
távolság miatt jelentkezik (2. ábra). Az azonos hőelvonás kisebb belső feszült-
séget és deformációt okoz. Az intenzív hűtés hatására a fröccsöntés ciklusideje 
akár 30-50%-kal is csökkenthető. A hűtés további előnye a szerszám kisebb és 
egyenletesebb hőterhelése, ami a szerszám élettartamát növelheti. Egyszerűbb 
formakövető hűtésű szerszámok gyárthatók hagyományos technológiákkal is, de 
a bonyolult és tetszőleges belső hűtőkör rendszerek előállítására a rétegről-réteg-
re építő úgynevezett gyors prototípusgyártó technológiák, köztük a DMLS/SLM 
alkalmasak. A formakövető hűtőkörök előnye főleg összetett geometriájú fröccs- 
termékek gyártásánál mutatkozik, de egyszerűbb geometriák esetén is eredmé-
nyesen alkalmazható.6

2. ábra: Hagyományos (bal) és formakövető hűtéskialakítás és a szerszámok  
hőmérséklet eloszlása

2. SZERSZÁMTERVEZÉSI LEHETŐSÉGEK

Egyszerű darabok esetében a lézeres szinterezés a hagyományos forgácsoló meg-
munkálásokhoz képest egy költséges eljárás. Ahhoz, hogy költséghatékonyan 
tudjuk alkalmazni a technológia által kínált gyártási szabadságot, a szerszám-
betéteket a DMLS gyártástechnológia ismeretében kell megtervezni. Az anyag-
költséget első sorban az építési térfogat befolyásolja. Az építési idő két ténye-
zőre bontható: az olvasztás és a porterítés idejére. Az olvasztás idejét döntően 
az építési térfogat befolyásolja. A porterítés ideje egyedül a munkadarab építés 
irányú kiterjedésétől (magasságától) függ. Tehát valószínűsíthető, hogy egy ki-
sebb térfogatú kis magasságú darab költséghatékonyan gyártható. Amennyiben a 
betét teljes magasságában nem tartalmaz hagyományos úton nem gyártható bel-
ső üregeket, célszerű megosztani a betétet, egy forgácsolt és egy felépített részre. 
Ez esetben a forgácsolással elkészített alsó félre közvetlenül ráépítjük a speciális 
hűtőköröket tartalmazó felső részt (hibrid szerszám), így két különböző alap-
anyagból egy mechanikus kötések nélküli közös darabot kapunk (3. ábra).

[6] Hatos István: 3D nyomtatott hibrid szerszámgyártás technológiai fejlesztése, in Új Nemzeti 
Kiválósági Program 2018/2019 Tanulmánykötet, 2019, Győr, 209–218. o.
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3. ábra: Szerszámbetét megosztása forgácsolt és felépített részre

Olyan szerszámok esetén, amelyek szűk keresztmetszeteket tartalmaznak, a 
formakövető hűtő csatornák kialakítása nem lehetséges, a szerszámok hűtése a 
szerszámtesten belüli hővezető betétekkel fokozható. A legegyszerűbb hővezető 
betétek jó hővezető anyagból (réz, ezüst) készült hengeres csapok. A 4. ábrán 
egy olyan szerszámozási megoldás látható, ahol a formakövető hűtés és hővezető 
betétek együttesen kerültek alkalmazásra.

4. ábra: Formakövető szerszám (bal), formakövető szerszám  
hővezető betéttel (jobb)

Főleg nagyméretű szerszámoknál jelentős költségcsökkenést eredményezhet, 
ha a szerszám feleket nyomtatott külső héj és öntött belső mag kombinációval ké-
szítik. Amennyiben jó hővezető képességű anyaggal történik az öntés, a szerszám 
hővezető képessége jelentősen javul, a nyomtatási költség pedig akár 80%-kal is 
csökkenhet. A hűtőkör nélküli szerszám a fröccsöntés költségét is jelentősen csök-
kentheti.7 Az öntött magú szerszám hőelvonó képessége formakövető hűtés és nagy 
hővezető képességű mag együttes használatával tovább fokozható. A 2. ábrán be-

[7] Meiners, Wilhelm – Wissenbach, Konrad: Cost-effective manufacturing of large-volume 
components now possible with combined SLM and casting method, 2014, http://www.ilt.fraunho-
fer.de/content/dam/ilt/en/documents/Publication-and-Press/press_release/pr2014/PR_GenCast_
EuroMold_2014.pdf, 2019. március 18., David Becker – Konrad Wissenbach: Tools made out 
of combination of materials, http://www.ilt.fraunhofer.de/content/dam/ilt/en/documents/annual_
reports/JB11/JB11_P89.pdf, 2019. március 18.
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mutatott szerszámtest, továbbfejlesztett, formakövető hűtésű és hővezető maggal 
kitöltethető szerszámtest 3D modellje a következő ábrán látható (5. ábra).

5. ábra: Formakövető üreges szerszámtest 3D modellje és a szerszámtest rézzel 
kitöltés után

Szimulációkkal és mérésekkel igazoltam, hogy a réz kitöltéssel készült szer-
szám hőmérséklet maximuma és hőmérséklet eloszlása jóval egyenletesebb, mint 
a formakövetű hűtésű acél szerszámé.

A szerszámtest hővezető képessége nagyban befolyásolja a szerszám termikus 
teljesítményét. Ugyanezen a geometria esetén méréssel és szimulációval megálla-
pítottuk, hogy egyszerű geometria esetén egy nagy hővezető képességű anyag ha-
gyományos hűtőkörrel kisebb maximális szerszám hőmérsékletet produkál, mint 
egy tömör acél formakövetésű szerszám.8 Az általam létrehozott réz kitöltésű 
szerszám, hőtani tulajdonságokban egyszerű geometriák esetén is versenyképes 
az extra hővezető képességű anyagból készültekkel, míg élettartamban messze 
túlszárnyalja azokat. A szerszám kialakítási lehetőséget már korábban más szer-
zők közölték, de nem mutattak be valós mérési eredményeket.

Jelen munkámban egy olyan hűtési mód kialakításán dolgozom, amely al-
kalmas lokális hőmérséklet csúcsok és nagyméretű szerszámmagok intenzív és 
gazdaságos hűtésére. Lényegében a korábban bemutatott kép saját szerszámozási 
módszer továbbfejlesztése. A hőelvonás növelését extra nagy hőelvonó képesség-
gel rendelkező hűtőcsapokkal (thermal pin, heat pipe, isobar) szeretném megol-
dani. A működésük egyik feltétele, hogy a hűtőfolyadék kapilláris áramlásához a 
cső belső felületén speciális topológiával rendelkezzen. Alapvetően három típust 
alkalmaznak: rács, bordázat és szemcsés típus (6. ábra). A hűtőcsapok működé-
sének az alapja, hogy a hőbevitel hatására a benn lévő folyadék gőz halmazálla-
potú lesz, a hideg oldalon lecsapódik, a porózus struktúrában pedig a kapilláris 
erő és gőznyomás hatására a meleg oldal irányába áramlik, így kialakítva egy 
folyamatos körforgást.

[8] Zink Béla – Szabó Ferenc – Hatos István – Hargitai Hajnalka – Kovács József Gábor: 
DMLS szerszámbetétek szimulációs vizsgálata, in Műanyag-és Gumiipari Évkönyv, 12., 2014, 
49–56. o.
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6. ábra: A hűtőcsapok elvi felépítése és a különféle belső felülettípusok9

A hűtőcsapokat jelenleg is alkalmazzák többek között fröccsöntő szerszámok 
hűtésére. A legjellemzőbb alkalmazás a szerszám kritikus pontjainak egyedi hű-
tése, de találtam példákat összetett 3D felületek hűtőcsapokkal való formakövető 
hűtésére is (7. ábra).

7. ábra: 3D szerszámhűtés hűtőcsapokkal10

A hűtőcsapok működését sok tényező befolyásolja, számos gyakorlati és tu-
dományos cikk írja le a hűtőcsapok teljesítményét befolyásoló tényezőket. Esarte 
et al. SLM nyomtatott és hagyományosan gyártott hűtőcsap kapilláris felületeket 
hasonlított össze. Megállapították, hogy a nyomtatás alkalmas jó minőségű ka-

[9] Gedin, Engin – Yilmaz, Mustafa – Kurt, Huseyin: Experimental investigation on the ther-
mal performance of heat recovery system with gravity assisted heat pipe charged with R134a and 
R410a, in Applied THermal Engineering, 99., 2016, 334–342. o.
[10] https://www.acrolab.com/isobar-heat-pipes/
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pilláris struktúra készítésére.11 Banovčan et al. hűtőcsap töltési módszereket ha-
sonlítottak össze, jelentős különbséget nem mértek a különböző eljárások között. 
Véleményük szerint, az egyszerűsége miatt a „kigőzölögtető” eljárás a legjobb.12 
Mozumder et al. többek között eltérő folyadékok hatását vizsgálta. Megállapí- 
totta, hogy különféle munka folyadékoknak más az ideális töltési térfogata.13

Hűtőcsapokat tartalmazó szerszámbetétek additív gyártástechnológiájának fej-
lesztése során célom olyan szerszámbetétek létrehozása, ahol a hűtőcsapok környe-
zete additív technológiával készül. Reményeim szerint az így készülő szerszámok 
versenyképes alternatívái lesznek a jelenleg általánosan használt szerszámoknak.

3. ÖSSZEGZÉS

Munkám során a hibrid fém 3D nyomtatás több területével foglalkozom. Az 
additív technológia számos új tervezési és gyártási lehetőséget nyújt. A hagyo-
mányos és additív gyártás kombinálásával olyan mérnöki megoldásokra van 
lehetőség a szerszámgyártásban, amelyekkel gazdaságos módon tudunk jobb 
szerszámokat gyártani. Az eddig rendelkezésre álló eredmények jó publikálási 
lehetőséget ígérnek, az eredmények gyakorlatban is hasznosíthatóak, ipari alkal-
mazásra kerülhetnek.
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