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  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

3.2.16_Kerettanterv a gimnáziumok 9-10. 

évfolyamára 

4.2.17_Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. 

évfolyamára 

5.2.21_Kerettanterv a gimnáziumok 5-10. 

évfolyamára 

6.2.11_Kerettanterv a szakközépiskolák 9-10. 

évfolyamára 

8.3_Kerettanterv a szakiskolák 9-10. 

évfolyamára_választható 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

10. évfolyam 

20 perc 

Új ismeret feldolgozása 

3D nyomtatás 
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Beszélgessünk a tanulókkal arról, hogy a 3D nyomtatás elterjedése a 

háztartásokban hogyan fogja megváltoztatni a kereskedelmet és az ipart. 

 

 

 

 

A 3D nyomtatás fejlődése 

A 3D nyomtatás technológiája már az 1980-as évektől létezik, de ugyanúgy, 

mint az első számítógépek esetében, ezek a nyomtatók is még teremnyi 

méretű, bonyolult gépek voltak. Ezért és az akkor még új technológia miatt 

csak a kiváltságosok kaptak lehetőséget arra, hogy használják az eszközt. A 

21. század elején azonban egyre több, egyre kisebb és egyre olcsóbban 

előállítható 3D nyomtatók születtek, megteremtve ezzel a lehetőséget az 

eszköz széleskörű elterjedésére. 

 

A technológia 

A nyomtató az úgynevezett additív technológiára épül: vagyis amíg egy fa 

tárgy kifaragásakor vagy egy fém megmunkálásakor az alapból a részek 

eltávolításával formálunk meg egy tárgyat, a 3D nyomtató az alapanyagból 

rétegenként építi fel azt. A 3D nyomtatót az orvostudomány és a repülőgép-

alkatrész gyártás kezdte először gyártani, de most már például élelmiszert is 

képesek nyomtatni a gépek. 

Megoldások 

Módszertani javaslat a tanároknak 
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A 3D nyomtatás előnyei 

A technológia előnyei között ott szerepel az, hogy 

 környezetkímélő, mivel kevesebb hulladékot termel. 

 Költséghatékony, mert olcsó alapanyagokból olcsón állítható elő tárgy a 

segítségével. 

 Mivel digitális dokumentum alapján nyomtat, ezért mindenféle 

változtatás nagyon egyszerű a tárgyon. 

 Végül a technológia rohamos fejlődésével egyre komplexebbformákat is 

képes kinyomtatni. 

 

A technológia jelene és jövője 

Mivel a technológia még gyerekcipőben jár, ezért a nyomtatás minősége még 

sokszor hagy maga után kívánnivalót, és a nyomtatás sebessége is elég lassú. 

De vajon mikor válik mindennapossá a háztartásokban, hogy ha például eltörik 

a porszívó csöve, az internetről letöltött 3D modell segítségével képesek 

legyünk már aznap délután befejezni a takarítást? 

 

Megállapítások Helyes 

Rétegformázó technológia. X 

A hagyományos gyártási folyamathoz hasonlítható.  

A csiszolás is az additív technológiák közé tartozik.  

A sorozatgyártáshoz előbb el kell készíteni egy prototípust.  
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Állítások Igaz Hamis 

A 3D nyomtató mindig a kiváltságosok eszköze marad 

amiatt, hogy a technológia lassan fejlődik. 
 X 

Az additív technológia egyik előnye, hogy kevesebb 
hulladékot termel. 

 X 

A 3D nyomtató egy háromdimenziós digitális modell 

segítségével készíti el a terméket. 
X  

A számítógépek akkor terjedtek el, amikor a gépek elég 
kicsik és olcsók lettek ahhoz, hogy bárki megvehesse 

azokat. 

X  

 


