IO1A1 - Žinių apie 3D spausdinimo koncepcijų
pagrindus perdavimas slaugytojams ir
darbuotojams, dirbantiems su Alzheimerio liga
sergančiais žmonėmis ir senyvo amžiaus žmonėmis,
sergančiais demencija.

"Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą".
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1.1.

Įvadas į adityvinę gamybą

Adityvinė gamyba, arba dažniau vadinamas 3D spausdinimas, yra procesas, sukuriantis fizinį
objektą iš skaitmeninio dizaino. Yra įvairių 3D spausdinimo technologijų ir medžiagų, kuriomis
galite spausdinti, tačiau visos jos yra pagrįstos tuo pačiu principu: skaitmeninis modelis
paverčiamas vientisu trimačiu fiziniu objektu, pridedant medžiagos sluoksnis po sluoksnio.

1 pav. Nuo skaitmeninio modelio iki fizinio objekto. Šaltinis: CETEM.

1.2.

Kas yra greitas prototipų kūrimas?

Greitas prototipų kūrimas yra automatizuotas procesas, kuris greitai sukuria fizinius
prototipus iš 3D CAD failų, sudarytų iš paviršiaus kokybės ar tvirtų modelių.
Bet kuris gamybos procesas gali būti klasifikuojamas kaip subtraktyvus, formuojantis ar
priedinis. Kiekvienas gamybos procesas arba priskiriamas vienai iš šių kategorijų, arba yra
hibridinis procesas, patenkantis į daugiau nei vieną kategoriją. Gamybos srityje produktyvumas
pasiekiamas greitai ir nebrangiai nukreipiant produktą iš koncepcijos į rinką. Greitas prototipų
kūrimo būdas padeda šiam procesui.
Svarbu nesupainioti greito prototipų kūrimo su 3D spausdinimu ar su adityvine gamyba, nes
sąvokos dažnai supainiojamos ir vartojamos neteisingai. Galime sakyti, kad adityvinė gamyba
yra viena iš technologijų, kuria galima pagaminti greitą prototipų kūrimo produktą.
Svarbu pabrėžti, kad kiekviena technologija ir kiekvienas procesas turi bendrą atskaitos tašką:
kompiuterinį projektavimą (CAD).
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2 pav. Silikoninė forma ir jos dalys, sukurtos naudojant
greitus prototipų kūrimo metodus. Šaltinis: CETEM.

2. Patikra

1. Prototipas

Greitas
prototipų
kūrimas

3. Tobulinimas ir kartojimas
3 pav. Greito prototipų kūrimo samprata. Šaltinis: https://www.linkedin.com/pulse/rapid-prototyping-tool-mindset-futurebusiness-fiona-triaca/

1.3.

Kas yra adityvinė gamyba?

Nuo pat pradžių svarbu pabrėžti, kad adityvinė gamyba nėra viena technologija, bet gamybos
procesų rinkinys, kurį sudarantys procesai yra labai skirtingi, tačiau turintys tris bendras
savybes:
1.

Tai gamybos procesai, pridedantys medžiagas konstruojant tvirtą trimatį objektą.
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2.
3.

Objektas sukonstruojamas uždedant vienas po kito einančius medžiagos sluoksnius.
Objektas sukurtas iš skaitmeninio 3D modelio.

Jie vadinami ADITYVINIAIS gamybos procesais, siekiant juos atskirti nuo įprastų procesų. Kartu
su šiais, adityviniai gamybos procesai yra pramonėje prieinamų procesų dalis.

Saubtraktyvi
gamyba

PROCESAI
IR
GAMYBOS
TECHNIKOS

Adityvinė
gamyba

Prisijungimo
procesas

Formavimo
procesas
(SPF)

4 pav. Procesai ir gamybos technikos. Šaltinis: CETEM.

5 pav. Subtraktyvios gamybos pavyzdys. Šaltinis: CETEM.

6 pav. Suvirinimas. Prijungimo proceso pavyzdys. Šaltinis:
http://www.minaprem.com/joining/welding/introduction/definition-of-welding/

Psl.

6

1.4.

Kaip veikia 3D spausdinimas?

Viskas prasideda nuo norimo sukurti objekto virtualaus dizaino sukūrimo ar gavimo. Virtualų
dizainą galima sukurti CAD (kompiuterinis projektavimas) faile, naudojant 3D modeliavimo
programą (visiškai naujam objektui sukurti) arba naudojant 3D skaitytuvą (norint nukopijuoti
esamą objektą). 3D skaitytuvas sukuria skaitmeninę objekto kopiją. Taip pat yra daugybė
internetinių failų saugyklų, iš kurių galite atsisiųsti esamus 3D failus.
3D spausdinimo procesas padalina objektą į daugybę mažų gabalėlių, tada stato jį iš apačios į
viršų, po gabalėlį. Sluoksniai kaupiasi ir sudaro vientisą objektą.

G kodas

Dizaina
s

3D
spausdinimas

3D
objektas

STL failas
OBJ failas

7 pav. 3D spausdinimo procesas. Šaltinis: Karlsruhe technologijos institutas

1.5.

3D spausdinimo pagrindinės technologijos

Pagrindinėmis rinkoje esančiomis 3D spausdinimo technologijomis laikomos šios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spausdinimas iš plastiko (angl. FDM – Fused Deposition Modeling) – lydžiosios masės
modeliavimas.
Spausdinimas iš skystų dervų, naudojant fotopolimerizacijos procesą (angl. SLA Stereolithography) - stereolitografija.
Spausdinimas lazeriu iš plastiko (angl. SLS – Selective Laser Sintering) – selektyvus
lazerinis sulydymas.
Fotopolimero purškimas (angl. POLYJET – Photopolymer Jetting).
Selektyvus lydymas lazeriu (angl. SLM – Selective Laser Melting).
Elektronų pluošto tirpimas (angl. EBM – Electron Beam Melting).
Elektronų rišiklio purškimas (anlg. Electron Binder Jetting).
Nuolatinis pluošto gaminimas (angl. Continuous Fibre Fabrication).
Medžiagos purškimas (angl. Matterial Jetting).
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8 pav. Dažniausiai naudojamos technologijos pagal ataskaitą. (2017). Šaltinis:
https://f.3dhubs.com/yZgXoWzB88BhMHwG9fo3mV.pdf

Toliau technologijos aprašomos išsamiau, paaiškinant procesą, naudojamas medžiagas,
taikymo sritis ir stipriąsias bei silpnąsias puses.

1.6.

Lydžiosios masės modeliavimas (FDM)

1.6.1.

FDM: Procesas, medžiagos, taikymo sritys

Namų spausdintuvai paprastai naudoja plastikinius pluoštus. Tokia technologija dažnai
vadinama lydžiosios masės modeliavimu (FDM), o tai yra 3D spausdinimo technologija,
veikianti išspaudžiant termoplastinį polimerą per įkaitintą antgalį, kuris nusėda ant statymo
platformos. FDM taip pat laikoma adityvine gamybos forma, kuri tuo pačiu yra „medžiagų
sujungimo procesas, kad objektai būtų pagaminti iš 3D modelio duomenų, paprastai sluoksnis
po sluoksnio“.
Procesas apima plastikinius pluoštus, kuriuos ritė tiekia ant purkštuko, kuriame medžiaga
suskystinama ir „ištraukiama“ ant platformos. Kai tik paliečia statymo platformą, pluoštas
sukietėja, o palaipsniui nusėda, laikydamasis tam tikros struktūros ir sukurdamas galutinį 3D
atspaudą. Kai piešiamas sluoksnis, platforma nusileidžia vieno sluoksnio storiu, kad
spausdintuvas galėtų pradėti dirbti su kitu sluoksniu.
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9 pav. FDM technologijos schema. Šaltinis: https://i.materialise.com/blog/3d-printing-technologies-and-materials/

Yra daug įvairių medžiagų, kurias galima naudoti su FDM. Dažniausiai naudojami PLA (poliakto
rūgštis), ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas) ir nailonas (poliamidas).
FDM dažnai naudojamas nefunkciniuose prototipuose, kad būtų gaminamos koncepcinės dalys,
funkciniai modeliai, prototipai apskritai, įrankių ir modeliavimo bei galutinio naudojimo dalys.

1.6.2.

FDM: Stiprybės ir silpnybės

Tie, kurie nori užsiimti lydžiosios masės modeliavimu, turi pranašumą nuo pat pradžių; tiesą
sakant, FDM spausdinimo mašinos yra vienos iš pigiausių ir prieinamiausių, ypač tiems, kurie
nori ją naudoti buitinėje aplinkoje.
FDM yra labai švari technologija, paprastai lengva naudoti ir patogi turėti biure. Ši technologija
taip pat gali sukurti sudėtingą geometriją ir ertmes, kurios kitu atveju būtų gana
problematiškos.
Kalbant apie tikslumą, 3D spausdiniai nepasiekia tokio pat tikslumo lygio, kaip kitos
technologijos, pvz., SLA ar SLS. Vis dėlto rezultatas yra gana kokybiškas.

1.7.

Stereolitografija (SLA)

1.7.1.

SLA: Procesas, medžiagos, taikymo sritys

Stereolitografija (SLA) yra šviesa pagrįstas procesas, kurio metu skystu polimeru, sukietėjančiu
lazerio spinduliu, pastatomi atskiri modelio sluoksniai. Tai seniausia technologija 3D
spausdinimo istorijoje, tačiau ji vis dar plačiai naudojama šiais laikais.
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Po kiekvieno sluoksnio dervos bakas nusilupa, kad išsiskirtų sukietėjusią medžiagą. Tada
statymo platforma, priklausomai nuo pasirinkto sluoksnio aukščio, pakyla nuo 25 iki 200
mikronų, kad pasirengtų kito sluoksnio kietėjimo procesui.

10 pav. SLA technologijos schema. Šaltinis: https://all3dp.com/1/best-resin-dlp-sla-3d-printer-kit-stereolithography/

Kalbant apie medžiagą, stereolitografija siūlo įvairius pasirinkimus, kuriuos galima
apibendrinti trijose kategorijose. Pirmojoje gali būti naudojama dažoma derva. Skaidri derva ir
grunto pilka yra dar dvi dervos rūšys, kurias taip pat galima naudoti.
Stereolitografijoje pagaminti modeliai paprastai naudojami kaip aukštos kokybės šou modeliai.
Dizaino ir inžinerijos sritys modelius naudoja kaip vizualius prototipus ar pristatymus, tačiau
pastebėta, kad tai labai gerai tinka personažų ir žaislų modeliams. Stereolitografija gali būti
naudojama daugelyje sričių. Šiais laikais populiariausios yra automobilių, aviacijos, medicinos
ir vartojimo prekių sritys.

1.7.2.

SLA: Stiprybės ir silpnybės

Tarp visų 3D spausdinimo technologijų stereolitografija yra viena geriausių. Jos privalumai
daugiausiai priklauso nuo didelės 3D spaudinių raiškos. Tai leidžia spausdinti labai sudėtingos
geometrijos objektus, tuo pačiu išsaugant kokybę ir detales.
Tačiau išlaidos yra viena iš pagrindinių stereolitografijos trūkumų. Stereolitografijos trūkumai
taip pat susiję su tuo, kad skystos dervos paprastai yra dirginančios ir toksiškos.

1.8.

Selektyvus lazerinis sulydymas (SLS)
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1.8.1.

SLS: Procesas, medžiagos, taikymo sritys

Selektyvus lazerinis sulydymas (SLS) yra metodas, kuris naudoja lazerį kaip energijos šaltinį
kietiems 3D objektams formuoti. Pagrindinis skirtumas tarp SLS ir SLA yra tas, kad kubile vietoj
skystos dervos naudojama miltelių pavidalo medžiaga.
Selektyviam lazeriniam sulydymui nereikia naudoti atraminių konstrukcijų, todėl reikalingas
mažesnis medžiagų kiekis, kurį reikia pateikti norint spausdinti. Tiesą sakant, objektas yra
spausdinamas nuolat apsuptas ne sukepintų miltelių.
Procesas apima lazerį, kuris naudojamas selektyviam granulių sluoksniui sukepinti, sujungiant
medžiagą ir sukuriant tvirtą jo formą. Proceso pabaigoje objektas gali labai įkaisti, todėl, prieš
išimant iš mašinos, jį reikia palikti atvėsti.

11 pav. SLS technologijos schema. Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Selective_laser_sintering#Technology

Remiantis SLS technologija, galima naudoti įvairias medžiagas, pradedant nailonu, stiklu ir
keramika, baigiant aliuminiu, sidabru ir net plienu. Tačiau kai kurie iš jų, kaip ir keramika, nėra
sukepinami lazeriu. Šiuo atveju rišiklis naudojamas dalių klijavimui, ir tai paprastai vadinama
„3D spausdinimas miltelių ir rišiklių pagrindu“.
SLS technologijos taikymo sritys svyruoja nuo automobilių sektoriaus iki vartojimo prekių
sektoriaus. Tiksliau, jis gali būti naudojamas kuriant gaminius ir greitai gaminant prototipus
įvairiose komercinėse pramonės šakose, taip pat riboto kiekio galutinio naudojimo dalių
gamyboje. Pavyzdžiui, aviacijos ir kosmoso pramonėje SLS dalyvauja kuriant orlaivių
komponentų prototipus.

1.8.2.

SLS: Stiprybės ir silpnybės

Vienas iš pirmųjų selektyvaus lazerinio sulydymo technologijos privalumų yra tai, kad jame
nenaudojamos jokios atraminės konstrukcijos, nes jis visiškai palaiko save. Antras
pranašumas šiuo atveju yra tas, kad SLS gali susidoroti su labai sudėtinga geometrija. Kai
kurie produktai yra tokie kompleksiški, kad be šios technologijos būtų sudėtinga juos gaminti.
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Tačiau dažniausiai SLS spaudiniai turi tam tikrą paviršiaus poringumą, todėl, kaip ir lydžiosios
masės modeliavime, reikalingas vėlesnis apdorojimas.

1.9.

Fotopolimero purškimas (POLYJET)

1.9.1.

POLYJET: Procesas, medžiagos, taikymo sritys

Fotopolimero purškimas yra 3D spausdinimo technologija, kurioje naudojamos rašalinės
spausdinimo galvutės, kurios veikia skleisdamos fotopolimerus ant statymo platformos.
Medžiagai pasiekus platformą, ji iškart apšviečiama UV lempomis ir akimirksniu sukietėja,
leisdama mašinai toliau kurti viršutinius sluoksnius.

12 pav. POLYJET technologijos schema. Šaltinis: https://www.researchgate.net/figure/Schematic-representation-of-PolyJetprinting-process_fig1_318112255

Taikymo sritys apima prototipus, kurie gali būti pagaminami iš kelių medžiagų su įvairiomis
spalvomis ir gera paviršiaus apdaila. Taigi, fotopolimero purškimo dalys dažnai naudojamos
vizualiam, formos ir tinkamumo testavimui. Liejimo modeliai yra kita sritis, kartu su labai mažų
serijų ir prototipų liejimo įrankiais.

1.9.2.

POLYJET: Stiprybės ir silpnybės

Teigiama šios technologijos pusė yra ta, kad tuo pačiu metu galima naudoti kelias medžiagas, o
tai leidžia turėti galutinį spaudinį su daugiau nei viena spalva. Maišant šias skirtingas medžiagų
proporcijas, spaudinys bus funkciškai rūšiuojamas ir įmontuotas taip, kad, galėtų būti sukurtas
skirtingas kranto kietumas skirtingose detalės vietose. Viena iš šios technologijos stipriųjų
pusių yra ta, kad ji gali pasiekti didelį tikslumą ir paviršiaus apdailą.
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Tačiau yra ir minusų, kurie apima tai, kad naudojimas galimas su labai ribotomis
fotopolimerinėmis medžiagomis. Be to, technologijos, apimančios tiek mašinos pirkimą, tiek
santykines medžiagas, kainos paprastai yra brangios, o technologija vertinama kaip gana
sudėtinga.

1.10.

Selektyvus lydymas lazeriu (SLM)

1.10.1.

SLM: Procesas, medžiagos, taikymo sritys

Selektyvus lydymas lazeriu yra 3D spausdinimo technologija, veikianti naudojant lazerį, kuris
parenka ir paskirsto miltelių pavidalo medžiagą ant statymo platformos. Milteliai ištirpinami
ir paskirstomi sluoksniais. Kur reikalingas pakartotinas miltelių dengimo ir lydymo procesas,
dalys yra atitinkamai pastatomos miltelių sluoksnyje.

13. SLM technologijos schema. Šaltinis: https://www.mdpi.com/applsci/applsci-09-03031/article_deploy/html/images/applsci09-03031-g001-550.jpg

SLM taikymo sritis sudaro prototipai, pagaminti iš standartinių metalų formos, tinkamumo ir
funkcinio tikrinimo tikslais, atraminės dalys, mažos serijos dalys ir įpurškimo įrankiai. SLM
technologija gali būti naudojama odontologijos gaminiams ir anatominėms dalims kurti, taip
pat mechaniniams komponentams, pavyzdžiui, lengviesiems komponentams, naudojamiems
orlaiviams gaminti.

1.10.2.

SLM: Stiprybės ir silpnybės

Teigiama selektyvaus lydymo lazeriu technologijos pusė yra ta, kad ji gali dirbti su
standartiniais metalais, kurių tankis gali siekti iki 99% ir kurie pasižymi geromis mechaninėmis
savybėmis.
Neigiama šios technologijos pusė yra ta, kad jos procesas vertinamas kaip lėtas. Dar svarbiau
tai, kad kainodara nėra prieinama visiems, todėl SLM technologija nėra ekonomiškai efektyvi.
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1.11.

Elektronų pluošto tirpimas (EBM)

1.11.1.

EBM: Procesas, medžiagos, taikymo sritys

Kaip ir SLM technologija, elektronų pluošto lydymas yra 3D spausdinimo technologija, galinti
gaminti metalines dalis. Procesas susideda iš plono metalo miltelių sluoksnio, kurį selektyviai
ištirpdo elektronų pluoštas. Dalys miltelių sluoksnyje yra statomos po vieną sluoksnį.
Skirtumas nuo SLM technologijos yra tas, kad jis naudoja spindulį, o ne lazerį. Mašina paskirsto
metalinių miltelių sluoksnį ant statymo platformos, tuo pačiu ištirpindama elektronų pluoštą.
Po to statymo platforma nuleidžiama, o kitas metalo miltelių sluoksnis bus padengtas
ankstesnių sluoksnių.

14 pav. EBM technologijos schema. Šaltinis: https://www.additively.com/en/learn-about/electron-beam-melting

Naudojimo sritys daugiausia apima odontologijos, medicinos ir automobilių sektorius. Tiksliau
sakant, EBM technologija yra naudojama kuriant medicininius implantus ir kaulinio audinio
modelius.

1.11.2.

EBM: Stiprybės ir silpnybės

EBM technologijos naudojimo pranašumas yra tas, kad ji gali naudoti standartinius metalus iki
99% tankio. Palyginti su lydymu lazeriu, EBM technologija sukelia mažiau šiluminio įtempio
dalims, todėl reikia mažiau atraminės struktūros. Be to, procesas laikomas greitesniu nei SLM
technologija. Tikslumas taip pat vertinamas neblogai.
Trūkumai daugiausia apima tiek mašinų, tiek medžiagų kainas, kurios gali tapti gana brangios,
tame pačiame lygyje kaip ir SLM technologija. Po proceso etapai paprastai reikalauja pašalinti
apvalkalą, miltelius, termiškai apdoroti, pašalinti atramas ir konstrukcijas po apdirbimo bei
galiausiai apdailinti paviršių.
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1.12.

Elektronų rišiklio purškimas

1.12.1.
Elektronų rišiklio purškimas: Procesas, medžiagos,
taikymo sritys
Kaip ir „POLYJET“, elektronų rišiklio purškimas (BJ) yra 3D spausdinimo technologija, veikianti
naudojant rašalines spausdinimo galvutes, kurios ant plonų miltelių sluoksnių uždeda skystą
rišamąją medžiagą. Purkštuvas veikia taip, kad ant statymo platformos paskirstytų sluoksnį,
kuris tuo pačiu metu bus nuleistas, kai bus padėtas kitas miltelių sluoksnis. Procesas kartojasi
tol, kol dalys bus visiškai pastatytos miltelių sluoksnyje.
BJ technologijos taikymo sritys apima architektūrą ir mechaninius sektorius. Konkretus BJ
sukurto produkto pavyzdys yra puodai ir bendri namų baldai.

1.12.2.

Elektronų rišiklio purškimas: Stiprybės ir silpnybės

Viena iš teigiamų BJ technologijos pusių yra ta, kad nereikia jokių atraminių konstrukcijų.
Konstrukcijos dalys guli nesulipusių miltelių lovoje. Todėl visą pastato tūrį galima užpildyti
keliomis dalimis, įskaitant dalių krovimą ir dalių sustatymą į piramides.
Procesas yra greitas, mažo sudėtingumo ir reikalauja mažų išlaidų, palyginti su EBM
technologija, nes miltelių dalelės yra klijuojamos kartu, kai medžiaga lydoma apsauginėje dujų
aplinkoje. Tam tikros mašinos taip pat gali dirbti su spalvomis, todėl gali gaminti spalvotas
dalis. Neigiama pusė yra ta, kad rezultatas pateikia trapias dalis, kurių mechaninės savybės yra
ribotos.

1.13.

Gaminių kūrimas 3D spausdinimo būdu. Procesas

Šiame skyriuje bus aprašyti visi reikalingi procesai ir žingsniai, pradedant skaitmeniniu
dizainu ir baigiant gaunant tikrą spausdintą kūrinį.
Svarbu paminėti, kad yra ne vienas galiojantis 3D dalių spausdinimo procesas. Tai, kas
paaiškinta šiame vadove, yra tam tikras žingsnių skaičius, kuris turėtų būti pritaikytas kūrinio
tipui, pasirinktai technologijai, mašinos tipui ir netgi naudojamai programinei įrangai. Be to,
procesas, aprašytas toliau, dažniausiai yra skirtas lydžiosios masės modeliavimo (FDM) 3D
spausdintuvams.
Gamybos procesas yra toks:
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1.
Skaitmeninio
modelio
gavimas

2. STL failo
eksportavimas ir
taisymas

3.
Testavimas,
orientacija,
paskirstymas
ir G kodas

4. 3D
spausdinimas

5. Dalių
išėmimas

6. Galutinis
apdorojimas

Svarbu, kad kiekvieno proceso etapo metu pateikti patarimai būtų orientaciniai ir turėtų
bendrą terminą. Tai reiškia, kad patarimų nereikėtų laikytis labai atidžiai. 3D spausdinimo
gamybos procese daug įtakos turi patirtis, kūrinio ypatybės, naudota mašina ir kt. Tikrai kas
nors, turintis mažai ar neturintis patirties, atspausdins daugybę 3D kūrinių su klaidomis, kol
supras esmę.
Taip pat svarbu pastebėti, kad privalomi veiksmai yra šie:
- Skaitmeninio modelio gavimas.
- Eksportavimas į STL failą.
- G kodo gavimas.
- 3D spausdinimas.
- Dalių išėmimas.
Dabar kiekvienas iš šių gamybos proceso etapų yra paaiškintas išsamiau.

1.14.

Skaitmeninio modelio gavimas

Norint atspausdinti 3D arba skaitmeninį modelį, yra trys skirtingos galimybės:
•

Kuriant modelį naudoti CAD programinę įrangą. Modeliavimui yra daug
prieinamos CAD programinės įrangos ir nėra geriausio varianto; rezultatas priklausys
nuo vartotojo ir jo galimybių naudotis programine įranga.
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15 pav. Modeliavimas naudojant „Autodesk Inventor“ 2014. Šaltinis: CETEM

•

Gauti geometriją naudojant atvirkštinę inžineriją ir 3D skaitytuvus: Čia 3D
skaitytuvas naudojamas skaitmeniškai gauti realaus objekto geometriją. Tai nėra
paprastas procesas, jam reikalingi tam tikri gebėjimai ir patirtis. Be to, 3D skaitytuvų
dažniausiai yra pakankamai brangus.
Atvirkštinė inžinerija yra tikrų objektų kopijavimo, tobulinimo ar pritaikymo procesas,
taip pat sudėtingų paviršių įtraukimas į 3D modeliuojamą kūrinį.

16 pav. Atvirkštinė šalmo inžinerija. Iš kairės į dešinę: 3D nuskaitymas, perprojektavimas ir 3D spausdinimas. Šaltinis: CETEM.

•

Modelio atsisiuntimas iš saugyklų: Jei neturite kompiuterinio 3D projektavimo žinių
arba reikiamos įrangos (programinės įrangos), kad pritaikytumėte atvirkštinės
inžinerijos procesą, geriausias variantas yra atsisiųsti modelį iš saugyklos.
Yra specialios 3D spausdinimo saugyklos, kuriose pateikti failai yra paruošti
spausdinimui, arba bendros skaitmeninio modelio saugyklos su visokiais CAD failais.
Geriausias 2021 m. saugyklas galite rasti čia: https://all3dp.com/1/free-stl-files-3dprinter-models-3d-print-files-stl-download/
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17 pav. Saugyklos pavyzdys: Thingiverse. Šaltinis: Thingiverse.

1.15.

Eksportavimas į STL failą

Kai dirbate kurdami ir spausdindami 3D modelius, yra daugybė formatų ar tipų failų. Kai kurie
iš jų yra kuriami ar skenuojami, tačiau kiti yra susiję su 3D spausdinimu, pavyzdžiui, STL, OBJ,
PLY ar FBX.
Kai kūrinys yra suprojektuotas ir sumodeliuotas, reikalinga formato konversija į .stl failą. Jei
kūrinys buvo atsisiųstas iš saugyklos, ši konversija dažniausiai būna jau atlikta.
STL - tai standartinė trikampio kalba. Paprastai tariant, šiame formate, atkuriant vientisą
modelio paviršių, naudojami susieti trikampiai. Atsižvelgiant į modelio sudėtingumą, norint jį
atkurti, reikės daugiau ar mažiau trikampių (ir su didesniu ar mažesniu dydžiu), taip pat
didesnis ar mažesnis failo dydis.
Paprastai eksportuoti CAD dizainą į STL formatą yra taip paprasta, kaip eiti į naudotos
programinės įrangos meniu ir spustelėti „Išsaugoti kaip ...“ arba „Eksportuoti“ ir pasirinkti STL.

1.16.

G kodo gavimas

Šis 3D spausdinimo gamybos proceso etapas yra apie dalių ar skaitmeninių modelių (anksčiau
eksportuotų į STL) paruošimą 3D spausdinimui.
Tai yra kito proceso atlikimas, pagal tokią eilę:
•

Išanalizuoti kūrinį ar modelį: storis, skylės, stabilumas, kampai, trikampio tinkleliai ir
kt. (ne visada būtina).

•

Suprojektuoti arba automatiškai sukurti atramines konstrukcijas.

•

Pasirinkti modelio užpildymą, ir procentais, ir forma.

•

Patalpinti kūrinį ant spausdinimo paviršiaus (arba spausdinimo lovos) ir pasirinkti
tinkamiausią orientaciją.

•

Sukurti mašinos arba G kodą.
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Kalbant apie atramines konstrukcijas, jų reikia norint įveikti gravitaciją ir atspausdinti
perdangų dalis (arba su vidiniais tarpais). Atraminės konstrukcijos paprastai daromos iš tos
pačios medžiagos kaip ir pati dalis, ir paprastai jos reikalingos nuo 45 laipsnių (FDM
spausdintuvams):

18 pav. Atramos struktūros spausdintame kūrinyje (kairėje) ir programinėje įrangoje, skirtoje generuoti G kodą (dešinėje).
Šaltinis: CETEM.

Kadangi manoma, kad atraminės konstrukcijos laiko tik pirmuosius modelio sluoksnius, kurie
yra konsoliniai arba „skraidantys“, atraminės konstrukcijos yra pastatytos lengvai ir joms
sunaudojama mažiau medžiagos nei pačiam kūriniui. Be to, jos nepažeis kūrinio, kai bus
nuimtos.
Dauguma turimos programinės įrangos - analizės programinė įranga arba nuosava
spausdintuvo mašinos programinė įranga - suteikia dvi galimybes: sukurti atraminių
konstrukcijų projektą arba automatiškai apskaičiuoti ir įterpti šias struktūras. Jei neturite
pakankamai 3D spausdinimo patirties, rekomenduojama leisti programai automatiškai
apskaičiuoti atramas.
Kalbant apie modelio užpildymą, mes kalbame apie struktūrą, atspausdintą objekto viduje.
Tai reiškia, kad jei galvojame kubo pavyzdžiu, šešios išorinės sienos bus atspausdintos
vientisai, tam tikru storiu, tačiau vidinė kubo dalis nebus vientisa; turėsite pasirinkti užpildymo
procentą ir net geometrinę užpildymo formą. Pateikiami keletas vaizdinių pavyzdžių, kad būtų
galima geriau suprasti:

19 pav. Skirtingos užpildymo formos ir užpildymo procentai. Šaltinis: https://all3dp.com/2/infill-3d-printing-what-it-meansand-how-to-use-it/ Šaltinis: https://filament2print.com/gb/blog/71_importance-infill-3d-printing.html
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Procentas ir forma bus parenkami atsižvelgiant į reikalingą kūrinio stiprumą ir atsparumą, taip
pat pagal bendrą dalies svorį, panaudotą medžiagą, spausdinimo laiką ir kt. Kuo didesnis
užpildymo procentas, tuo stipresnė bus atspausdinta dalis, tačiau tuo ilgiau reikės spausdinti.
Paprastai pakanka maždaug 15-30% procentų.
Dėl dalies padėties ir orientacijos reikia nuspręsti, kokia yra dalies padėtis ir orientacija ant
spausdinimo paviršiaus ar spausdinimo lovos. Tai bus padaryta spausdinimo programinėje
įrangoje.
Yra skirtingi kriterijai, pagal kuriuos nustatoma padėtis ir orientacija. Vienas iš dažniausiai
naudojamų kriterijų yra naudojant minimalų medžiagos kiekį, išleidžiant mažiau spausdinimo
laiko. Tai paprastai pasiekiama sumažinant perdengimo dalis. Todėl atspausdinama mažiau
atraminių konstrukcijų, o kūrinys bus sukonstruotas per trumpesnį laiką. Tačiau kartais
kokybė yra svarbesnė, todėl būtų galima pasirinkti ne optimalias medžiagos ir spausdinimo
laiko orientacijas.
Keli bendri patarimai:
• Centruoti dalis ant spausdinimo paviršiaus.
• Spausdinant kelias dalis vienu metu, sudėkite jas taip, kad tarpai būtų apie 10–15 mm.
• Spausdinant išlenktus paviršius, dalis turi būti išdėstyta taip, kad paviršiai būtų XY
plokštumoje (horizontaliai).
• Jei dalis turi vidinę skylę arba per tuštumą, reikėtų šią skylę uždėti ašimi statmenai
spausdinimo lovai.
• Atspausdinto kūrinio viršutinis paviršius bus geriausiai apdailintas.
• Labai ilga ir plokščia dalis, atspausdinta ant horizontalios plokštumos arba XY
plokštumos, gali deformuotis. Kartais patogu atspausdinti šias dalis taip, kad jų ilgiausia
dalis būtų statmena statymo plokštei.

20 pav. Spausdinimo lova. Šaltinis: CETEM.
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21 pav. Skirtingi to paties kūrinio pozicionavimo ir orientavimo būdai. Mėlyna spalva: atramos struktūros. Šaltinis: CETEM.

Kalbant apie G kodo generavimą, tai yra paskutinis žingsnis, prieš einant į mūsų 3D
spausdinimo mašiną. Šis kodas yra kūrinio ir visų pasirinktų parametrų vertimas į instrukcijas,
kurias mašina gali suprasti spausdindama mūsų modelius.
Prieš gaunant šį kodą, būtina pasirinkti dar keletą parametrų, pvz., sluoksnio aukštį (taip pat
žinomą kaip sluoksnio storis). Šis parametras taip pat turi daug reikšmės ir jis turės didelę įtaką
galutinei kūrinio paviršiaus kokybei. Didesnis sluoksnio aukštis suteiks puikią skiriamąją gebą
ar kokybę, bet ir ilgesnį spausdinimo laiką. Tipinės šio parametro vertės, susijusios su FDM
technologija, yra: 0,05 mm (labai plonos ir tikslios, tačiau spausdinti užtruks daugiau laiko), 0,1
mm, 0,15 mm,… ir iki 0,4 ar net 0,6 mm.

22 pav. Vizualiniai skirtumai pagal skirtingą sluoksnio aukštį. Šaltinis:
http://wiki.ikaslab.org/images/thumb/8/8c/Altura_de_capa.jpg/700px-Altura_de_capa.jpg

Priklausomai nuo pasirinktos programos ar programinės įrangos, reikės pasirinkti parametrus,
tokius kaip sienos storis, spausdinimo greitis, lovos ir purkštukų temperatūra (priklauso nuo
pasirinktos medžiagos) ir kt. Tačiau šiuos parametrus geriau redaguoti tik patyrusiems
vartotojams, ir patartina juos palikti tokius kokie yra pagal nutylėjimą.
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Taigi, šiuo metu turi būti sukurtas G kodas. Programa supjausto modelį horizontaliais
griežinėliais arba sluoksniais ir sugeneruoja visas mašinos instrukcijas, taip pat
apskaičiuodamas medžiagos kiekį ir numatomą spausdinimo laiką.
Žemiau esančiame paveikslėlyje galima pamatyti kai kuriuos pasirinktus parametrus, modelį,
spausdinimo laiką ir pan., taip pat parinktį „Išsaugoti faile“, kuri sugeneruos G kodą.

23 pav. G kodo generavimas su Cura. Šaltinis: CETEM.

1.17.

3D spausdinimas

Gavus G kodą, 3D spausdinimo procesas gali būti įgyvendintas. Prieš spausdinant reikia
atsižvelgti į keletą dalykų ir juos patikrinti.
FDM spausdintuvams reikia patikrinti lovos arba spausdinimo platformos ir ekstruderio
temperatūrą (programinė įranga ar spausdintuvas tai daro automatiškai, kai pradedate
spausdinti). Norint palengvinti dalies išėmimą, taip pat rekomenduojama naudoti laką ar
glazūrą. Patartina perskaityti instrukcijas, taip pat žinoti, kaip, pavyzdžiui, įdėti kaitinimo siūlą
į spausdintuvą, ir gauti daugiau informacijos.
Toliau į mašiną siunčiamas G kodas ir mašina pradeda veikti.

1.18.

Dalių išėmimas

Kai spausdinimas baigiasi, ateina laikas įgyvendinti dalies(-ų) išėmimo procesą. Dar kartą,
priklausomai nuo mašinos ir svarbiausiai nuo technologijos ir panaudotų medžiagų, gavybos
procesai skirsis.
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Lydžios masės modeliavimo (FDM) mašinoms dalys dažnai pašalinamos rankomis arba su tam
tikru įrankiu, pavyzdžiui, peiliu. Taip pat galima turėti lanksčias platformas, kurios palengvina
daug gavybos procesų. Yra dar kitų metodų, pavyzdžiui, naudojant tirpiklį arba šaltį, arba su
dantų siūlu.

24 pav. Kūrinio pašalinimas iš FDM 3D spausdinimo mašinos. Šaltinis: https://lacountylibrary.org/removing-3d-prints/

Dabar atėjo laikas pagalvoti, ar mūsų kūrinį reikia šiek tiek apdoroti. Pagrindinis apdailos
procesas yra mechaninių atraminių konstrukcijų pašalinimas (jei atspausdinta dalis jas turi)
ir šioks toks šlifavimas, siekiant pagerinti paviršiaus kokybę.

25 pav. Atraminių konstrukcijų pašalinimas iš FDM dalies replėmis ir paviršiaus šlifavimas. Šaltinis: CETEM.

1.19.

3D spausdinimo medžiagos

Kalbant apie 3D spausdinimą, medžiagos dažnai yra vienas iš svarbiausių pasirinkimų. Šiandien
3D spausdinimo rinka siūlo daugybę pasirinkimų, susijusių su medžiagomis. Pradedant
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polimerais ir metalais, baigiant keramika ir kompozitais, daugelis yra sukurtos medžiagos,
kiekviena iš jų turi savo privalumų ir trūkumų.
Kiekviena technologija (SLS, SLA, FDM, POLYJET ir kt.) turi savo medžiagas, FDM medžiagos
trumpai paaiškintos žemiau.
Taigi, kalbant apie lydžiosios masės modeliavimo (FDM) technologiją, keletas populiariausių
medžiagų yra:
•
•
•
•
•

PLA: lengva spausdinti, labai tiksli, žema lydymosi temperatūra, nelanksti. Tinka
daugeliui dalykų, bet ne šiltiems / karštiems regionams.
ABS: linkusi deformuotis, tvirta ir šiek tiek lanksti. Naudojama daugeliui mechaninių
dalių.
PETG: lengva spausdinti ir tiksli medžiaga, linkusi virvėti, gerai sukimba su sluoksniu.
TPU: lankstus polimeras; tinkamas spausdinti, tarsi kieta guma. Geriausia naudoti su
tiesioginės pavaros mašinomis.
Nailonas: tvirtas ir lankstus; yra specialus spausdintuvų pluoštas.

1.20.

Apribojimai

Dabar bus nurodyti kai kurie apribojimai, visada sutelkiant dėmesį į lydžiosios masės
modeliavimo technologiją (FDM):
- Pelno nesiekianti masinė gamyba: Priedų gamyba ir 3D spausdinimas yra skirtas labai
trumposioms (maždaug 1–10 vienetų) serijoms. Ilgesnėms serijoms gaminti naudojant šias
technologijas nėra pelninga.
- Prasta paviršiaus apdaila ir mažas spausdinimo greitis, palyginti su kitomis 3D spausdinimo
technologijomis.
- Mažas spausdinimo dydis staliniams FDM spausdintuvams. Tipiškas šių spausdintuvų dydis
yra 20x20x20 cm.
- Norint spausdinti dalis, kurių kampai yra 45 laipsnių, reikia atraminių konstrukcijų.
- Paprastai negalima atspausdinti mažesnių nei 2 mm skersmens skylių.
- Sluoksniai nustato, kuria kryptimi objektas gali sugerti kurias jėgas. Tempimo jėgos,
statmenos slėgio krypčiai, gali padėti greičiau atskirti sluoksnius. Kuriant objektus, kurie bus
spausdinami naudojant lydžiosios masės modeliavimą, reikia atsižvelgti į šias savybes.

1.21.

Praktinis 3D spausdinimo panaudojimas. Pavyzdys

Šiame skyriuje realiais pavyzdžiais ketinama parodyti visus veiksmus, kurių reikia imtis,
pradedant nuo modelio ar skaitmeninio failo ir baigiant tikru spausdintu kūriniu.
Pradedame nuo skaitmeninio failo: 3D failo, gauto nuskaitant apatinę tigro žandikaulio dalį.
Tikslas: padaryti šio kūrinio 3D spausdinimo kopiją. Reikia pataisyti nuskaitytą failą. Tai labai
įprasta, nes 3D skaitytuvai ne visada gauna visą tikrojo modelio geometriją. Bet tai nėra šio
vadovo tikslas.
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26 pav. 3D failo taisymas. Šaltinis: CETEM.

Taigi, dabar pataisytą modelį reikia vėl eksportuoti arba išsaugoti STL formatu.
Kitas žingsnis - įkelti failą į programinę įrangą, kuri leidžia atlikti šiuos dalykus:
•
•
•
•
•

Spausdinimo lovos orientacijos pasirinkimas. Modelio sukimas ir judėjimas.
Modelio mastelio keitimas.
Kokybės ar sluoksnio aukščio pasirinkimas.
Užpildo pasirinkimas, tankis ir kt.
Reikiamų atraminių konstrukcijų generavimas.

Taigi, „Cura“ suremontuotas modelis yra importuojamas. Dabar patogu sukonfigūruoti
programinę įrangą, matant mašinos spausdinimo lovą. „Cura“ turi labai didelę komercinių 3D
spausdintuvų duomenų bazę. Jei naudotos mašinos nėra toje duomenų bazėje, ją taip pat galima
sukurti nuo nulio. Šis modelis bus pakeistas iki 60%. 0,2 mm. yra pasirinkta sluoksnio kokybė.
Taip pat pasirenkamas 15% tankio tinklelio užpildas. Automatiškai palaikomos konstrukcijos
bus sukurtos visur, o norint gerai sukibti su pirmuoju sluoksniu, „pirmojo sluoksnio greitis“ bus
nustatytas 20 mm / s. taip pat pasirenkama darbinė medžiaga: PLA. Galiausiai G kodas
išsaugomas įrenginyje, kad būtų įterptas į spausdintuvą spustelėjus „Išsaugoti faile“.

27 pav. „Cura“ modelio importavimas, mastelio keitimas ir parinkimas. Šaltinis: CETEM.
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Tada galima pereiti prie kito proceso žingsnio: pačio 3D spausdinimo. Reikia prieiti prie
aparato ir atitinkamomis priemonėmis pradėti spausdinimo užduotį. Mašina liks dirbti, todėl
rekomenduojama kartkartėmis ją patikrinti, ar viskas gerai. Svarbu pasakyti, kad labai
rekomenduojama patikrinti, ar pirmasis atspausdintas sluoksnis teisingai prilipo prie lovos ar
platformos.
Kitas žingsnis, aišku, yra išimti atspausdintą kūrinį. Norint nesubraižyti ir nepažeisti
spausdinimo platformos, naudojama mentelė su suapvalintais kraštais.
Kai dalis ištraukta iš platformos, ateina laikas atlikti papildomą apdorojimą, kurį sudaro
rankinis ir mechaninis atraminių konstrukcijų nuėmimas ir tų dalies detalių kurios turi žymes,
šlifavimas (pavyzdžiui, iš atraminių konstrukcijų). Spausdinimo lova turėtų būti tinkamai
išvalyta kitai spausdinimo užduočiai atlikti.
Kaip minėta, labai patogu šlifuoti, be kita ko, atraminių konstrukcijų žymių.
Jei rezultatas bet kuriame spausdinimo proceso etape arba spausdinimo proceso pabaigoje
nėra geras, arba yra kokių nors klaidų ir susitraukimų, šis vadovas gali būti labai naudingas
norint sukonfigūruoti kai kuriuos spausdinimo parametrus arba spausdintuvo parinktis:
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/.
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28 pav. 3D spausdinimo procesas, dalies ištraukimas ir atramų bei paskutinės dalies pašalinimas. Šaltinis: CETEM.
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