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Mi a 3D nyomtatás?

• A 3D nyomtatás a 21.század forradalmi 
technológiája. Segítségével háromdimenziós 
tárgyakat lehet létrehozni digitális 
modellekből.



3D szoftverek
• Azokat a dolgokat, amiket ki szeretnénk 

nyomtatni, először egy arra alkalmas 
CAD programmal kell megtervezni.

• CAD programok:

- FreeCad

- Blender

- Tinkercad

- 3D Builder

- 3D Slash



Hogyan működik:

- A nyomtató szeletelőszoftvere
előkészíti a 3D-s modellt 
(meghatározott vastagságú 
rétegekre bontja). Itt állíthatjuk 
be a paramétereket (pl. 
sebességet, felbontást, kitöltést 
stb.)

- Ezután eljuttatnunk a fájlt a 
nyomtatóba memóriakártya vagy 
kábel segítségével 

- A nyomtató végrehajtja az írt 
parancsokat, mely során elkészül 
modell



3D filamentek
• A 3D nyomtató filament egy spagetti szerű műanyag szál, ez a 3D nyomtató nyersanyaga. 

• A nyersanyagot a nyomtatófej magas hőfokon megolvasztja, és mozgása szerint húzza maga után a 
folyamatosan adagolt megolvasztott szálat. 

• A nyomtatófejet használat előtt mindig fel kell melegíteni, különben nem lehetne nyomtatni vele.



3D nyomtatás 
alkalmazási területei:
• autóiparban

alkatrészek, szerelvények, készülékek készítése

• építőiparban
beton szerkezetek, alapzatok vagy falak létrehozása

• orvostechnikában
protézisgyártás és a bionyomtatás (sejtek, szövetek)

• oktatásban
az oktatás korszerűségét, minőségét növelése

• műalkotások és ékszerek
képzőművészet és ékszerészet.

• Ipari 3D-nyomtatás
prototípusgyártás gyorsabb alternatívája



A technológia előnyei:

1. Gyorsabb gyártás

2. Minőségi tervek és termékek

3. Könnyű tesztelhetőség és integráció

4. Könnyű testreszabhatóság

5. Különböző méretek és formák

6. Különböző anyagok



Tevo Tarantula bemutatása
Technikai adatok:

50 mikron rétegfelbontás
MAX Nyomtatási sebesség: 150 mm / s.
Nyomtatási terület: 200X200X200mm.
Teljes Metal Bowden Extruder
Anyagtípus: PLA, ABS, PETG, fa, PVA és rugalmas filamentek (Pro Metal 
Extruderrel)
Felhasználható filamentek 1.75 mm átmérőjűek
Pozicionálási pontosság: Z 0.004mm, XY 0.012mm
Színes nyomtatás: Egyszínű
Fúvóka átmérő: 0.4mm
Javasolt extruder hőmérséklet: 210 ° C (a maximum 260 ° C-ra állítható).
Fűtőágy(heatbed) hőmérséklete: 60-120 ° C
Legjobb környezeti hőmérséklet: ≥25 ° C.
Teljesítményigény: 220V, 250W, 50Hz, 0.89A
Csatlakozás: TF kártya vagy USB
A fájl nyomtatási formátuma: STL, G-Code
Az eszköz súlya: 7,5 kg
A berendezés mérete: 430 X 440 X400mm
A csomag mérete: 440x 340x 190m



Ahogy összeraktuk 



És elkészült! 



A nyomtató tesztelése



Néhány kép 
a 

munkáimból



• Vége

Köszönöm a figyelmet! 



• Források: http://gpeti1977.uw.hu/3dprint.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Filament_(3D_nyomtat%C3%A1s)

https://www.cnc.hu/2020/05/minden-amit-a-3d-nyomtatasrol-tudni-kell/

https://www.google.com/search?q=3d+nyomtat%C3%A1s&safe=active&sxsrf=ALeKk00IEYUl5tEfm_1kJ
EmwHVNVmXY0bA:1618313763390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwik1oHIkPvvAhXVHX
cKHcoFDS4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=6lF94nbzJbDF8M

https://www.hwsw.hu/teszt/54300/wanhao-duplicator-i3-3d-nyomtato-teszt.html

https://www.agru.at/en/applications/semi-finished/pla-filaments-for-3d-printing/

https://minner.hu/milyen-programmal-tervezzunk-sajat-3d-s-modellt/

https://www.minuszos.hu/3d-nyomtatas-jon-az-okoscsomagolas/

https://www.tonerpartners.hu/blog/hogyan-m-kodik-az-asztali-3d-nyomtato-alapveto-3d-nyomtatasi-
technologiak-25590hu39018/

https://www.craftbotshop.hu/termek/craftbot-flow_idex_-_3d_nyomtato_feher-12887.html

https://freedee.blog.hu/2016/04/28/az_epitoipar_es_a_3d_nyomtatas

https://autopro.hu/trend/3d-nyomtatas-az-autoiparban-mit-hoz-a-jovo/153818

https://bcmagazin.hu/2018/01/10/egeszsegugyi-megoldasok-es-orvosi-valaszok-a-3d-nyomtatobol/

https://24.hu/tech/2018/03/26/3d-nyomtato-olcso-tevo-tarantula-teszt/

https://www.alza.hu/tevo-tarantula-pro-sample-d5659706.htm?layoutAutoChange=1
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