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Анотація. У статті розглянуто аналіз параметрів шорсткості поверхні деталей виготовлених в умовах 

адитивного виробництва, внаслідок вибору програмного забезпечення в якому спроектована цифрова модель 

заготовки. Проведено експериментальні дослідження при різних режимах друку на 3D-принтері, та встановлено 

залежності класу точності отриманих поверхонь від технологічних режимів. Розроблено алгоритм підвищення 

точності друку деталей адитивними технологіями та здійснено його програмну реалізацію 
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ВСТУП  

Підвищення ефективності сучасного виробництва потребує нових 

підходів, врахування додаткових факторів при виборі обладнання та 

технологій. Так, крім звичайних показників продуктивності, якості та безпеки, 

необхідно враховувати додаткові вимоги до сучасного виробництва.  

Це можливо втілити за рахунок пошуку нових рішень, зокрема 

впровадженням технологій адитивного виробництва, де тривимірний об'єкт 

створюється шляхом накладання послідовних шарів матеріалу (друку, 

вирощування) за даними цифрової моделі..  

Використання є одним з найкращих прикладів того, як нові розробки і 

пристрої можуть значно покращити традиційні методи виробництва деталей та 

моделей і задати стрімкий розвиток сучасних галузей машино- та 

приладобудування. Впровадження 3D-принтерів в сучасні галузі промисловості 

дозволить значно зменшити витрати на виробництво. 

Одним з ефективних напрямків розвитку адитивних технологій є методи 

виготовлення деталей на 3D-принтерах який забезпечує створення фізичного 

об'єкта шляхом послідовного накладання матеріалу на основі віртуальної 3D-

моделі. Трьохвимірні принтери мають можливість друку деталей і механізмів з 

декількох матеріалів та з різними механічними і фізичними властивостями за 

один процес складання. При цьому точність та якість виготовлення моделей та 

деталей залежить від вибору методу друку і матеріалу.[1-4]. 

Метою роботи є розробка алгоритму проведення аналізу залежності 

точності поверхні від режимів друку в умовах адитивного виробництва. 

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 

У роботі використано метод FDM (Fused Deposition Modelin) – метод, у 

якому суть друку полягає в пошаровому відтворенні об'ємних виробів на основі 

цифрових даних (3D-моделей). Як матеріал в FDM 3D-принтерах для цієї мети 

використовують спеціальні нитки пластика. Такі нитки можуть бути діаметром 

1,75 мм, або 2,85 мм. Тобто, 3D-друк FDM – це безперервна подача нитки 

матеріалу в екструдер (друкуючу головку), оснащений нагрівальним 

елементом. [5] 

Для дрібносерійного виробництва деталей та моделей на 3D-принтері 

доцільно використовувати метод FDM, оскільки він є дешевим, доступним, не 
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вимагає спеціального програмного забезпечення, та забезпечений великим 

вибором матеріалу для друку. 

Життєвий цикл створення виробу – це 

певна послідовність дій, яка показує 

формоутворення моделі від базової концепції 

до її утилізації. Весь цикл можна описати 

наступними етапами: базова концепція – 

етап проектування – створення цифрової 

параметричної 3D-моделі – компіляція в 

формат STL – розбиття на шари – друк на 

принтері – обробка надрукованої деталі – 

використання – утилізація. [6, 7] 

Так як 3D-модель друкується пошарово, 

то після закінчення друку поверхня буде 

ступінчатою, висота кожної сходинки 

відповідає кроку побудови – висоті кожного шару (Рис.1). 

Існує велика кількість CAD програмних продуктів, здатних проектувати 

цифрові 3D-моделі будь-якої складності, але кожна програма має певні 

недоліки, які впливають на якість поверхні і досягнення геометричної точності 

прототипу.  

Для аналізу поверхні виробу спроектовано однакову цифрову модель 

напівсфери радіусом 10 мм у програмних продуктах Solid Works та КОМПАС., 

і обрано її як дослідний зразок.  

Спроектовані моделі компільовано в формат STL. Даний формат є 

основним для технологічного процесу друку на 3D-принтерах. Особливістю 

цього формату є розбиття геометрії цифрової моделі на модель, яка складається 

з набору рівносторонніх трикутників (Рис.2 а, б). 

 

  
а)       б) 

Рисунок 2. Представлення цифрових моделей в форматі STL:  

а) – Solid Works б) – КОМПАС 

 

 
Рисунок 1. Схема побудови 3D-

моделі 
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Як показано на рисунку 2. препроцес у програмних продуктів різний – у 

системи Solid Works є можливість отримати достатньо більш дрібну сітку 

трикутників, ніж в системи КОМПАС.  

При друкуванні, 3D-принтер повністю повторює форму кінцевого 

продукту з формату STL, тому значення шорсткості Ra в одному із зразків 

(рис.2 а) буде значно нижчим. [8] 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для вирішення задачі розробки алгоритму коду програми необхідно 

розробити математичну модель аналізу деталей виготовлених на 3D-принтерах.  

Для аналізу точності формування поверхонь створено алгоритм та вибрана 

мова програмування– Java.  

На основі алгоритму розроблена програма забезпечення необхідної 

шорсткості виготовлення деталей на 3D-принтерах. 

 

 
Рисунок 3. Блок-схема. алгоритму  

На рисунку 3 показано алгоритм точності формування поверхонь на 3D-

принтерах, який складається з наступних блоків: 

- блок №1 – включення програми; 

- блок №2 – тіло програми, складається з математичної моделі; 

- блок №3 – введення параметру шорсткості, який необхідно досягти; 

- блок №4 – оцінка вхідних даних, розрахунок та аналіз режимів 

друку; 

- блок №5 – отримання результатів; 

- блок №6 – кінець програми. 

Розроблена програма має ряд переваг, а саме: вона автономна, не вимагає 

високих системних вимог, не потребує додаткового матеріального 
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забезпечення, може використовуватись на будь-якій платформі при 

встановленій утиліті мови Java. 

 

ВИСНОВОК 

Встановлено, що для підвищення точності виготовлення деталей та 

моделей на 3D-принтері доцільно використовувати метод FDM-друку, при 

проектуванні кінцевого продукту в CAD системі Solid Works. 

Розроблено алгоритм та здійснено його програмну реалізацію на мові 

програмування Java, який аналізує та дозволяє визначити режими друку 

моделей виробів на 3D-принтерах. 
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