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Вступ. Спочатку  адитивні  технології  позиціонувалися  як  спосіб швид‐
кого і якісного прототипування. Лише пізніше вони стали сприйматися ще і 
як Надефективна методика виробництва. 

Створення прототипу предмета або конструкції ‐ один з найважливі‐
ших етапів виробництва. Саме на цій проміжній стадії дослідник,  інженер 
або дизайнер може максимально оцінити геометрію, ергономічність і ціліс‐
ність своєї розробки, перш ніж витратити значні ресурси на її виробництво. 
Прототипування  3D‐моделей  дозволяє  виключити  ризик  неточності  конс‐
трукторських і інженерних розрахунків, і, отже, зайвих витрат. 

3D‐друкабо «адитивне виробництво» ‐ процес створення цілісних три‐
вимірних об'єктів практично будь‐якої геометричної форми на основі циф‐
рової моделі. 3D‐друк заснована на концепції побудови об'єкта послідовно 
нанесеними шарами, що відображають контури моделі. Фактично, 3D‐друк 
є повною протилежністю таких традиційних методів механічного виробни‐
цтва і обробки, як фрезерування або різка, де формування образу вироби 
відбувається за рахунок видалення зайвого матеріалу. 

При використанні металів, термопластів, полімерних сумішей та ком‐
позитів можна домогтися високої якості і функціональності, не вдаючись до 
класичного виробництва. 

Для навчальних цілей з огляду на економічну доцільність пропонуємо 
використовувати PLA і ABS пластик. Вони дозволяють істотно заощадити на 
виготовлення  тестових деталей на 3D‐принтері,  прискорити виробництво, 
поліпшити  якість,  а  також провести підготовку фахівців для  використання 
адаптивних технологій в майбутньому. 

Мета роботи. Аналіз характеристик основних матеріалів для друку на 
3D‐принтері. 

Матеріал  і результати досліджень. На сьогоднішній день основними 
матеріалами для друку на 3D‐принтері з спрощеного матеріалу є PLA і ABS 
пластик. Обидва матеріали давно зарекомендували себе на ринку і застосо‐
вуються для друку на 3D‐принтері за допомогою технології пошарового на‐
рощування матеріалу. 

ABS (АБС) ‐пластик ‐ пластик, утворений в процесі полімеризації таких 
речовин, як акрилонітрил (A) з бутадієном (B) і стиролом (S). 

PLA‐пластик, або як його ще називають ‐ біопереробний пластик ‐ це 
аліфатичний поліефір  з мономером у  вигляді молочної  кислоти. Матеріа‐
лами для виробництва такого пластика є швидко поновлювані ресурси ‐ ку‐
курудза або цукрова тростина, тобто, крохмаль або целюлоза. 

ABS‐пластик (Акрилонітрілбутадієнстірол, АБС) ‐ ударостійкий термо‐
пластик, який завоював високу популярність в промисловості і в адитивному 
виробництві. 
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Механічні та фізичні властивості ABS‐пластика (табл. 1) обумовлюють 
можливість застосування цього матеріалу для створення всіляких об'єктів, 
що мають практичну цінність. ABS‐пластик широко застосовується в автомо‐
більній, медичної та сувенірної промисловості, у виробництві спортивного 
інвентарю, сантехніки, банківських карт, меблів, іграшок та ін. 

Відносно невисока вартість ABS‐пластика і порівняльна легкість вико‐
ристання  в  якості  витратного матеріалу  привели  до  високої  популярності 
ABS в 3D‐друку. ABS‐пластик є одним з найбільш популярних матеріалів для 
друку методом пошарового наплавления (FDM / FFF). 
 

Таблиця 1 – Технічні характеристики ABS‐пластика 

 
Основні переваги ABS‐пластика: 

 вологостійкість; 

 кислотостійкість; 

 маслостійкість; 

 теплостійкість; 

 нетоксичність при відносно низьких температурах і відсутності 
спирту; 

 ударостійкість; 

 еластичність; 

 можливість легкої механічної обробки; 

 доступна цінаю. 
 

Труднощі друку ABS‐пластиком полягає в тому, що він має досить високу 
схильність до усадки (втрати обсягу при охолодженні). Через це властивості 
можливе утворення деформацій і розшарування моделей. Однак більшість 
сучасних 3D‐принтерів оснащені підігрівом столом, що знижує ймовірність 
деформації. Так само існують 3D‐принтери закритого типу. 

Температура плавлення  230‐260 ° С 

температура розм'якшення  90‐105 ° С 

Твердість (по Брінеллю)  90‐150МПа 

Відносне подовження при розриві  10‐25% 

Міцність на вигин  50‐87 МПа 

Міцність на розрив  35‐50 МПа 

Модуль пружності при розтягуванні  2500 МПа 

густина  1,02‐1,08 г / см3 

точність друку  0,1% 

Усадка при виготовленні виробів  до 0,8% 

Вологопоглинання  0,2‐0,4% 
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PLA‐пластик (Полілактид, ПЛА) ‐ є біорозкладаним, біосумісним, термоп‐
ластичних аліфатичним поліефіром, структурна одиниця якого ‐ молочна ки‐
слота. PLA‐пластик виробляють з кукурудзи або цукрового очерету. Також 
сировиною  служать  картопляний  і  кукурудзяний  крохмаль,  соєвий  білок, 
крупа з бульб маніока, целюлоза. На сьогоднішній день полілактид активно 
використовується в якості витратного матеріалу для друку на 3D‐принтерах. 

 
Таблиця 2 – Технічні характеристики PLA‐пластика 

 

Основні переваги PLA‐пластика: 

 нетоксичний; 

 при друку немає необхідності в нагрітій платформі; 

 немає усадки; 

 низька температура плавлення; 

 підходить для рухомих частин і механічних моделей. 
Мінусом PLA‐пластика є його недовговічність. PLA‐пластик рекоменду‐

ється використовувати для прототипів і виробів, що не передбачається екс‐
плуатувати тривалий час (декоративні об'єкти, вироби що вимагають рете‐
льної деталізації) 

Висновки. Виготовлення моделі на 3D‐принтері з спрощеного матері‐
алу  (який не є кінцевим)  ‐ це оптимальне рішення при розробці продукту 
для навчання фахівців. Ви зможете протестувати зразок, перевірити його фу‐
нкціональні властивості і складальну відповідність, провести презентацію, а 
також навчити майбутніх фахівців сучасним технологіям. 
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