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ВИКОРИСТАННЯ ИКОРИСТАННЯ 3D ПРИНТЕРІВ У 

МАШИНОБУДУВАННІ 

Бурдін В.М., магистр, 

Пеньов О.В., к.т.н. 

Таврический государственный агротехнологический университет 

имени Дмитрия Моторного, г. Мелитополь, Украина 

Постановка проблеми. У машинобудуванні 3D принтери 

використовуються на всіх етапах розробки продукту: починаючи зі створення 

концептуальної моделі і закінчуючи плануванням виробництва, що значно 

прискорює і спрощує процес розробки для інженерів-конструкторів. 3D друк в 

першу чергу застосовується для візуалізації об'єктів різної складності. Це 

можуть бути як цілі моделі машин, так і різноманітні механізми. За допомогою 

3D моделювання можна створити масштабоване об'ємне зображення будь-якої 

деталі автомобіля, починаючи від циліндрів в двигуні і закінчуючи панеллю 

приладів, але дана модель не дасть повного уявлення без реального прототипу в 

ваших руках. 

Основна частина. Технологія 3D друку Stratasys FDM (Fused deposition 

modeling) дозволила інженерам вийти на новий рівень у використанні 3D 

принтерів в машинобудуванні. Функціональні прототипи можуть бути 

виготовлені на їх обладнанні з багатьох інженерних і високотехнологічних 

пластиків,   в   результаті   вироби   можуть   піддаватися   машинній     обробці, 

УДК 004.451.64 
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свердлінню і механічному впливу. Вологостійкість і теплостійкість прототипів 

при випробуваннях буде відповідати характеристикам кінцевого виробу. 

Машинобудівні підприємства використовують надруковані деталі для огляду 

всього сортаменту продукції і отримання впевненості в тому, що на кожному 

робочому місці присутні всі необхідні інструменти для  досягнення 

максимально можливої ефективності виробництва. Виготовлення різноманітної 

оснастки за допомогою реальних промислових пластиків дозволяє прискорити 

випуск готової продукції, а випалювати модельну форму для лиття – це 

отримати литий виріб з високою точністю в найкоротші терміни. 

В останні роки все більше компаній стали вдаватися до 3D друку 

металами, який в свою чергу дав можливість виробляти готові вироби складної 

форми, які повторити традиційними методами неможливо. Отримання готової 

продукції з таким обладнанням вимірюється кількома днями, може навіть і 

годинами, а виготовлення запасних частин - швидко вирішуване завдання. 

Висновок. Перспектива застосування 3D принтерів для машинобудування 

економічно очевидна, так як ці пристрої істотно прискорюють процес розробки 

нової продукції, в значній мірі зменшують ризики помилки проектування, 

знижують витрати на отримання макета, і вже зараз за своїми цінами доступні 

більшості підприємств. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗУБЧАСТИХ 

КОЛІС ЗАСТОСУВАННЯМ ПОКРИТТІВ ДИСКРЕТНОЇ 

СТРУКТУРИ 

Посвятенко Е.К., д.т.н., НТУ, м. Київ, Україна 

Сушко О.В., к.т.н., ТДАТУ, м. Мелітополь, Україна 

Постановка проблеми. Тенденція росту потужності, навантажень та 

швидкостей в машинобудуванні, а також тенденція зниження ваги, потребують 

розробки високонавантажуваних зубчастих передач та зубчастих коліс для 

високошвидкісних прецизіонних х агрегатів транспортних засобів [1]. 

Неадитивність розміцнювальної дії експлуатаційних факторів – статичних 

та динамічних навантажень, високих температур та різких теплових змін, 

активність робочого середовища призводить до помилок вже на стадії 

проектування. Теорії розрахунку на міцність та довговічність з урахуванням не 

адитивності  розміцнювальної  дії  ще  не  володіють  силою  прогнозу.  Тому  є 




