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ki álaszt a Vale ia 7 orkshopra; ki ő ített erzió  

 

 

Esettanulmány címe: 

 

Innovációk a 3D nyomtatásban a fenntartható élelmiszergyártás,  

te geri élővilág egőrzés és biogazdaság területéről 
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Esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Élel ezés izto ság, fe tartható ezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás, te gerkutatás, te ger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság  

 

Bevezetés az esettanulmányhoz 

A 3D nyomtatás egyre intenzívebben jelenik meg életünk számos területén. A hírekben 

folyamatosan hallhatjuk, hogy ki (melyik szervezet, kutató laboratórium vagy cég) milyen új dolgot 

autót, élel iszert, házat, ipőt, ha gszert, i pla tátu ot, fogat, st .  yo tatott ki alahol a 
földön, akár egy teljesen új anyag használatával [1]. Amikor innovatív megoldások után kutatunk 

külö öző aktuális pro lé ák eleért e a H 20-as kihívásokat is) megoldásához nem szabad 

elfeledkeznünk a 3D nyomtatás speciális formáinak megvizsgálásáról. 

Jele  esetta ul á y elsődleges élja, hogy feltárja a D yo tatás, a hagyo á yostól pl. 
tárgyak újragyártásától  eltérő, i o atí  felhasz álási lehetőségeit. Ehhez először az addití  gyártás 
fogalmait és tulajdonságait szükséges feltérképezni [2] összehasonlítva más gyártási eljárásokkal 

frö sö tés, CNC arás, st . Miutá  tisztáztuk az addití  gyártáste h ológiá a  rejlő 
lehetőségeket, a H2020 „Élel ezés izto ság, fe tartható ezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság  kihívásához [3] 

kap solódó pro lé ák eazo osítása törté het eg. Ehhez kap solódóa  éhá y sürgető probléma, 

mely megoldásában ez a technológia segítségünkre lehet: korallzátonyok megmentése (mellyel 

szá tala , a koralloktól függő állat is eg e ekülhet [ ], har  a ilágéhezés elle  [ , ], illet e a 
fosszilis nyersanyagok kiváltása, mely a biogazdaság fő élja [ ]. Az oktatás ak ideje reagál i az ipar 

ö ek ő el árására és e kell ezet i a D yo tatás és odellezés alapjait az oktatás i de  
szintjén [8]. 

Az esetta ul á y kidolgozása agyszerű lehetőség a hallgatók ak, hogy egis erkedje ek a 
3D nyomtatás különféle technológiáival, azok korlátaival és aktuális hiányosságaival. A hallgatók 

megvizsgálják azt is, hogy intézményükben mennyire és milyen formában van jelen a technológia, 
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továbbá javaslatokat fogalmaznak meg a helyzet javítására. A hallgatók által megszerzett átfogó 

tudás késő  ás területeke  is jól hasz osítható. 

Az INNOSOC oktatók által irá yított INNOSOC hallgatók együtt űköd e keresik ajd a 
megoldásokat az esettanulmány feladataira. Ezek a tevékenységek az ERASMUS+ mobilitás keretében 

lesz ek ki itelez e, ely aztá  a  késő ájusá a  Vale iá a  egszer eze dő orkshop alatt 
nyeri el végleges formáját. 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

A 3D nyomtatáshoz használt anyagok és technológiák nagyon változatosak és ez a tendencia 

e  állt eg. E jele tős di erzitás iatt a D yo tatással kap solatos egoldások között is 
érdemes kutakodni, amikor a H2020 kihívásaira keresünk megoldásokat. Az élelmiszerbiztonság 

megvalósítása túlmutat csupán az ellátási lánc biztonságossá tételén. Megköveteli azt is, hogy a 

társadalom tépláló élelmiszerhez jusson, mert hiszen a az élelmiszerfogyasztás hatással van az ember 

egészségére, és környezetére. Miért is ne nyomtassunk élelmiszert? Fenntarthatóan kellene Az 

európai ipar fosszilis alapról, ala so y kar o , erőforrás hatéko y és fe tartható á álása alap ető 
fo tosságú és egyre sürgető . Kutatók i te zí e  dolgoz ak új, ellulóz alapú ko pozit a yagok D 
nyomtatáshoz való kifejlesztésén, mellyel kiválthatóak lennének a fosszilis eredetű alapa yagok.  

  

 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

A 3D nyomtatás gyökere a számítógéptudományokig nyúlik vissza. Emiatt az ICT hatással van 

a 3DP minden egyes innovatív alkalmazására. Az egész folyamatot tekintve a „mit nyomtassak -tól a 

yo tat á y kéz e ételéig i s olya  fázis, elyre az ICT e hat a. Először is ugye szükségü k a  
egy D odellező progra ra. Majd egy szeletelőre, ely a yo tató szá ára ár érthető kódot 
készíti el. Végül maga a 3D nyomtató is digitálisan van vezérelve. Az additív gyártás alapelvei az 

alkalmazott ICT tudás függ é yé e  agyo  széleskörűe  átfor álhatóak. 

Az elmélet mellett a hallgatók fel fogják deríteni, hogy a saját egyetemük hogyan és mely 

képzések keretében tanítja / használja a 3D nyomtatást. Szerencsére számos vállalat felismeri, hogy 

ilye  fo tos a legkorszerű  te h ológiákat e ezet i a felsőoktatás a, s lehetőségeikhez érte  
támogatni is ebben az intézményeket. Az interkulturális képességek alkalmazásával egy 

összehaso lítást lehet készíte i a DP helyzetéről az egyes part erek él. Ma apság a DP 
alkal azása sak a lehetőségek elejé  tart, s to á i fejlődése e zetközi együtt űködést kí á  

eg. Első lépéské t egy  fős, külö öző ország eli hallgatók ól álló soportot kell formálni, majd 

rá e i őket az i terkulturális ko u iká ióra a lee dő szak ájuk területé  is.  

 

Az esettanulmány kidolgozása során megválaszolandó kérdések 

Meg álaszola dó kérdések, ely e  korlátozód ak a kö etkezőkre: 
 Melyek az additív gyártás fő  jelle zői? 
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 Milyen speciális anyagokat tudnak használni a 3D nyomtatók? Koncentráljon azokra az 

anyagokra, melyek fontosak lehetnek a H2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható 

ezőgazdaság és erdőgazdálkodás, te gerkutatás, te ger- és belvíz hasznosítási célú 

kutatás, valamint a biogazdaság  kihívásához. 

 Melyek az additív gyártás jelenlegi hátrányai? 

 Keressen további példákat a 3D nyomtatás felhasználására a fent említett H2020 kihíváshoz. 

 Haso lítsa össze a két leg épszerű  fila e t típust a PLA-t és az ABS-t! 

 Próbáljunk „zöld  nyomtatási anyagokat találni! 

 Tanítják a 3D nyomtatást az egyetemeden? Ha igen, melyik szakon, milyen céllal, milyen 

tanterv alapján? Mit gondolsz érdemes tanítani a 3DP-t ICT hallgatóknak? 
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Ismeretek és készségek az esettanulmányhoz 

P: előfeltétel; D: kí á atos, de e  elengedhetetlen) 
 

 Alap ICT ismeretek (P) 

 Érdeklődés D yo tatás irá t D  

 Kíváncsiság és elkötelezett Internet kutató (D) 
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Az esettanulmányhoz kapcsolódó ábrák  

 

 

 

1.ábra FDM technológiát használó 3D nyomtató 
 

 

 

a  

.á ra A tárgyak rétegek ől épül ek fel 
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