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3D печата навърши пълнолетие

3D печатът е повече от просто създаване на прототипи. Днес 3D печатът предлага трансформационни 
предимства във всяка фаза на създаване на продукти, от първоначалната фаза на проектиране на  
продукти до тяхното производство, и във всички стъпки между тях.

Днешната конкурентна среда прави избора на подходящ 3D принтер за отделните етапи от 
производството по-важен от всякога. Допреди няколко години домашният 3D печат бе ползван само от 
няколко инженери - професионални проектанти и често се ограничаваше до отпечатване на 
концептуални модели и прости прототипи. След като се наложи като технология, 3D печатът се утвърди 
като дългосрочна стратегическа необходимост за подобряване на проектните и производствени 
характеристики и съкращаване на времето до пазара. 

Днес 3D принтерите и технологиите за 3D печат позволяват на все по-голям брой дизайнери, инженери, 
лекари, изследователи, учени и производители да  разгърнат и да умножават ползите от 3D печата през 
целия процес на производство на продукти.

Сега, водещите компании използват 3D печата, за да се оценят повече концепции за по-кратко време и 
да подобряват решенията в началната фаза на разработването на продукта. Тъй като процесът на 
проектиране се движи напред, техническите решения са итеративно тествани при всяка стъпка, за да се 
управляват решенията - големи и малки, да се подобрят качествотао да  намаляват производствените 
разходи, за продукти с по-високо качество и по-успешна пазарна реализация.

При прототипирането 3D печатът дава възможност за по-бързото изготвяне на първия детайл (прототип) 
в подкрепа на маркетинга и функциите за представяне пред първите клиенти. В редица производствени 
процеси 3D печатът позволява по-висока производителност, по-голяма гъвкавост, намалява складовите 
и други логистични разходи, дава икономичност при персонализиране, подобрява качеството, намалява 
теглото на продукта, за по-висока ефективност в по-голям брой промишлени отрасли.

1 Въведение
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Изборът на подходящия 3D принтер измежду различните алтернативи може първоначално да изглежда 
трудна задача. Съществуват значителни разлики по начина, по който всяка технология превръща 
цифрови данни в твърд предмет. Днес 3D принтерите могат да използват различни материали със 
значителни разлики в механичните им свойства, характеристики цвят (гланц) на повърхността, 
устойчивост към околната среда, външен вид, точност и прецизност, срок на експлоатация, 
температурни свойства и още много други. Важно е най-напред да се определят основните приложения, 
където 3D печатът ще бъде използван, с цел да се насочи избора към подходящите технологии, които ще 
осигурят най-голямо положително въздействие върху Вашия бизнес. В тази статия ще се изтъкнат някои 
от основните приложения на 3D печата и ще се очертаят основните критерии, които следва да се  вземат 
предвид при избора на 3D принтер.
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2 Защо 3D технологията за печат е 
подходяща за Вашия бизнес?

Концептуални  модели

Концептуалните модели подобряват 
ранните проектни решения, с което влияят 
на всеки следващ проект в инженерингова 
дейност. Изборът на правилната проектна 
идея намалява скъпо струващите изменеия в 
късната фаза на развойния процес,  и 
скъсява целия целия този цикъл така, че да 
се съкрати времето до пазара. 

Дали ще се проектират нови компоненти на 
превозно средство, електрически 
инструменти, електроника, архитектурни 
проекти, обувки или играчки, 3D печатът е 
идеалният начин да се оценят алтернативите 
на проектната концепция и да се даде 
различен изглед на всяка от 
заинтересованите страни, с цел да се 
направи най-добрият избор.

Възможността да се държи и измерва отпечваният 
детайл предлага по-добро разбиране 

отколкотовизуализацията само на монитор

За фазата на концептуалното 
моделиране най-важните критерии 
за избор на 3D принтер са 
скоростта на печат, стойността 
на детайлите, лекотата на 
работа и реалния вид на изходния 
продукт.

ТЕХНОЛИГИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО
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По време на ранния етап от разработването на 
продукта е желателно бързо и евтино да се 
оценяват множество проектни алтернативи на 
модели, които изглеждат и приличат на истински, 
но все още не са напълно функционални. 
Заинтересованите страни могат по-добре да 
визуализират проекта и да намерят по-бързи и 
по-ефективни решения, когато могат да докоснат 
и разгледат реални алтернативни идейни модели.

Функционални прототипи Някои 3D печатни прототипи толкова реално 
съответстват на механичните свойства на 
производствените детайли, че могат да бъдат 
използвани при тестване за поведение при 
катастрофи и други функционални изследвания

При проверка за функционалност отделните 
детайли трябва да докажат реално 

потвърждение на проектното изпълнение. 
Характеристики на материала, точност 

на модела, функционална резолюция и обем 
на изграждане са ключовите фактори, 
които следва да се вземат предвид при 

избора на 3D принтер за проверка за 
функционалност.
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Принтираният 3D идеен модел позволява продажбата и 
предлагането на мостри на продукта на пазара  преди да е 
започнало неговото масово производство

ТЕХНОЛИГИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

След като продуктът на проектиране започне да 
се оформя, проектантите трябва да проверят и 
изпитат елементите на проекта за да осигурят и 
гарантират желаните функции на продукта както е 
планирано. 3D печатът позволява проверка на 
проекта, за да бъде той един постъпателен 
(итеративен) процес, в който проектантите 
определят и адресират проектните 
предизвикателства, за да се стимулират новите 
изобретения или бързо да се оцени 
необходимостта от ревизия на проекта. 
Приложенията могат да включват форма и 
удобство, функционално изпълнение, проверка за 
монтиране и аеродинамично изпитване, 
доколкото назоваваме няколко от тях. Проверката 
на прототипите позволява в реално време с 
помощта на обратна връзка да се докажат чрез 
практическо прилагане на проектните теории.
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Пред производствени прототипи

Когато разработката на продукта достигне края на 
процеса за проектиране, вниманието бързо се 
насочва към подготовката за производството. 
Този етап често включва значителни инвестиции в 
инструментална екипировка, изготвяне на 
матрици, необходими за производството на новия 
продукт. На този етап веригата за доставки се 
разширява с ангажименти за покупка на суровини 
и други необходими компоненти. Срокът за 
доставка на тези необходими елементи може да 
се съобрази с времето за пускане на пазара, при 
което 3D печатът може чрез най-различни начини 
да намали инвестиционния риск и да скъси 
продължителността на цикъла до появата на 
продукта. 

3D печатът тук прототипира инструменти, 
матрици и приспособления, които дават 
възможност за ранното производство и монтаж на 
крайните продукти, както и за окончателните 
детайли и функциониращи продукти за изпитания 
и крайна доставка до клиентите .

Вакуумното формоване може да се изпълни във форми,
получени с 3D печат за предварително производство 

или за съкращаване на  производствения цикъл.

На този етап функционалната ефективност на материалите за печат е от решаващо 
значение. От първостепенно значение са точността, прецизността и повторяемостта, за да се 
гарантира постигане качеството на крайния продукт, като инструменталната екипировка 
при производството няма да изисква скъпи и отнемащи време преработки.

ТЕХНОЛИГИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

Процесът на хидро формоване може да бъде изпълнен с
помощтта на калъпи, разпечатвани на 3D принтер

3D Принтери - ръководство за избор

3D печатът в метал дава уникални предимства 
чрез изграждане на адаптивни към формата канали  

за капилярно охлаждане на матрицата за пластмаси
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Дигитално производство

Някои технологии за 3D печат могат на практика 
да печатат неограничен брой геометрични 
форми без ограниченията, присъщи на 
традиционните методи на производство, 
осигурявайки на проектантите по-голяма свобода 
на проектиране за постигане на ново равнище на 
функционалност на продукта. Производствените 
разходи са намалени чрез отпадане на времето за 
трудоемки производствени операции, както и с 
намаляване на отпадъците от суровини, типични 
за отпадането от традиционните производствени 
процеси. 

3D печатните компоненти могат да бъдат детайли 
за крайно приложение или помощни продукти, 
като шаблони за леене, които да рационализират 
производствения процес. Водещи фирми в най-
разнообразни отрасли като бижутерия, 
зъболекарски  и медицински инструменти, 
автомобилостроене, електроника и космически 
изследвания използват 3D печат за 
изработването на детайли за крайна употреба, 
леярски форми или модули. По този начин се 
намаляват производствените разходи, увеличава 
се гъвкавостта, намаляват се разходите за 
съхранение на склад, дава възможност за 
оптимална логистика, постига се по-голяма 
персонализация, подобрява се качеството на 
продукта и производителността, намалява се 
теглото на продукта и се скъсява в пъти 
производственият цикъл.  

3D печатът предизвиква революция в стоматологията. Горе - печат върху восък (модел на 
протеза) върху изпечатан дентален модел, изготвен от метал и сглобен в частична протеза

Широкият избор на метални прахове позволява 
бързо, качествено и евтино производство на

комплексни детайли за крайни приложения 

Някои материали за медицински и 
стоматологични продукти трябва да отговарят 
на специфични изисквания за биосъвместимост. 
Също така, някои космически компоненти 
следва да бъдат съвместими с UL 94 V-0 (UL = 
Underwriters Laboratories - лаборатории на 
застрахователни компании - б.пр.) за понижена 
запалимост.

За производствените приложения ключови 
изисквания към 3D принтера са високата  

прецизност и повторяемост, свойства на 
материалите, специално проектирани за 

изискванията на приложението, разходите за 
него и производителността на 3D принтера.

ТЕХНОЛИГИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО
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Водещи при избора на 3D принтер са спецификите на неговото конкретно приложение, както и 
ключовите характеристики, способни да гарантират най-добра  стойност. При сравняването на 
различни 3D  принтери е необходимо да се вземат предвид специфичните 3D характеристики 
на всеки тип принтер и технологичен процес.
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3 Производствени характеристики 
на 3D печата

Скорост от файла до детайла

В зависимост от доставчика и специфичната 3D 
технологияскоростта от файла до детайла може да 
означава различни неща, включващи 
подготовката за изработване, скоростта на печат, 
необходимостта от последваща обработка и по 
желание - допълнително довършително време. 
Лесната употреба на продукта също е фактор със 
значително влияние върху възприемането и 
реалната скорост за получаването на завършен 
продукт с различни нива на автоматизация, 
включващ по-ниска или по-висока степен на 
вложени ръчен труд, умения и време.

В повечето случаи подготовката за изработване 
може да се направи от всяка работна станция в 
мрежата. Софтуерът, използван от настолни и 
офис принтери позволява напълно 
автоматизирана и бърза настройка за печат с 
автоматизирано поставяне на детайла в зоната за 
изграждане с автоматична поддръжка на 
създаване, когато е необходимо. Накрая, 
използването на приложения за дистанционен 
контрол и наблюдение от таблети и смарт 
телефони води до по-нататъшно увеличение на 
производителността, съкращава времето със 
същите контроли както на пулт за управление - 
(начало и край на процеса, управление на 
междинните процеси, мониторинг на материалите 
и инструменти за диагностика). 

Технологиите за 3D печатнo производство 
предлагат автоматизирани инструменти за 
подготовка на изграждането, но също така 
включват и инструменти за редактиране от 
страна на оператора, за да се оптимизира 
разположението и ориентацията на детайла, 
изработването на опори, дебелината на слоя, 
съобразена с параметрите на материала за 
изработване, времето за изработка и 
статистически контрол на процеса, което е 
особено важно за приложенията за 
разпечатване на детайлите.

Скоростта на печат може да се определи като 
времето, необходимо за печат на определено 
разстояние по направление Z (т.е. инча или 
милиметра за час по направление Z) за отделна 
задача за печат.
 

Някои 3D принтери могат да печатат многобройни 
детайли, разположени хоризонтално и вертикално

ТЕХНОЛИГИИ НА БЪДЕЩЕТО
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Този метод обикновено се предпочита за 3D 
принтери, които имат постоянна вертикална 
скорост, независимо от геометрията на 
отпечатваните детайли и/или независимо от броя 
на отпечатаните детайли в единична задача за 
печат. 3D принтери с по-висока вертикална 
скорост на изработка и ниска или почти без 
загуба на скорост, дължаща се отчасти на 
геометрията или на броя на детайлите в 
заданието, са идеални за разпечатване на 
концептуални модели, прототипно производство 
и дигитална изработка, тъй като те дават 
възможност за бързата изработка на множество 
детайли за най-кратък период от време. 

Друг метод за описание на скоростта на печат е 
времето, необходимо за отпечатване на 
специфичен детайл или за отпечатване на 
специфичен обем от детайли. Този метод е често 
използван за технологии, при които бързо се 
печата един единствен детайл, но въпреки това 
има забавяне, когато към заданието за печат се 
прибавят допълнителни детайли или когато 
сложността и/или размера на геометрията се 
увеличава. Полученото забавяне на скоростта при 
натрупване може да забави процеса на вземане 
на решения и да провали причината, заради която 
е използван 3D принтер за концептуално 
моделиране или 3D прoизводство. 

Всяка технология за 3D печат изисква различна 
степен на последваща обработка, след като 
детайлите са вече изработени. Тези етапи на 
последваща обработка мога да бъдат повече или 
по-малко автоматизирани. Обикновено 
технологиите, използващи прах, са тези, които 
изискват по-малко последваща обработка, като 
просто трябва да се отстрани излишния прах и не 
са необходими опори. Някои пластмасови 3D 
отпечатани детайли ще изискват изплакване, 
ултравиолетово облъчване  след втвърдяване и 
ръчно отстраняване на опорите, докато за други е 
необходима последваща обработка с 
автоматизирани инструменти, с намаляване до 
минимум изисквания за труд.

Високо производително производство на капаци за 
дистанционно управление 

Тук следва да се взема под внимание и времето, 
необходимо за довършителни операции, като 
например филтриране, полиране, оцветяване, 
боядисване и други подобни.

За да определите скоростта от файла 
до детайла, погледнете:

- времето за подготовка на 3D
отпечатване

- скоростта на печат
- нуждата от последваща 

обработка
-  довършително време при нужда
- ниво на автоматизация през 

всички етапи
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Цена на детайла
Цената на детайла се формира обикновено от 
разходите за единица отпечатан 3D обем, като 
например разходи за кубичен инч или цена за 
кубичен сантиметър. Цените на отделните 
детайли могат да се различават в широки 
граници дори даже и за един и същ 3D принтер в 
зависимост от специфичната геометрия на 
детайла, така, че трябва със сигурност да знаете, 
че предложената от изпълнителя цена е 
калкулирана за всеки конкретен детайл, или е 
изччилсена за „типичен“  детайл, преставляващ 
средна величина за група детайли. Полезно е 
също да се изчисли цената на детайла въз основа 
на серия от STL файлове, представляващи 
типично произвеждани  детайли, за да се 
определи очакваната себестойност на детайла. 

За да бъдат правилно сравнени твърденията за 
себестойността на различни производители, 
важно е също така да се разбере това, с което 
разполагате или не разполагате, за да бъде 
включено в прогнозната цена на детайла. 
Доколкото обикновено са изключени от 
изчисляването на цената на детайла 
амортизацията на принтера, ръчният труд по 
време на изработване, различните нива на 
умения и необходимите съоръжения, те също 
трябва да се имат предвид. Някои доставчици на 
3D принтери включват само разходите за 
специфичен обем материал за печат, който е 
равен на измерен завършен обем на детайл. Този 
метод прави неадекватно определянето на 
истинската цена на детайла, тъй като изключва 
използвания материал за опори, отделени 
отпадъци, отделени при технологиите на 
печатане и други консумативи, използвани в 
процеса на отпечатване. Съществуват 
съществени разлики в ефективността по 
отношение на материалите на различни 3D 
принтери и правилното разбиране на 
консумацията на материал е друг ключов фактор 
за точно сравнение на разходите за печат.

Цената на детайла зависи от това, колко общо 
материал консумира един 3D принтер, за да 
отпечата даден набор детайли и от цената на 
използваните за целта материали. Най-ниските 
цени на детайли са изчислени въз основата на 
прахови 3D технологии. Евтиният гипс на прах 
може да се използва като материал за основен 
модел, образуващ голям обем от детайла. 
Неизполваният прах непрекъснато рециклира в 
3D принтера и се използва отново, в резултат 
цената на детайла може да се намали от една 
трета до половината от цената на детайли, 
изработени по други технологии за 3D печат. При 
прахово базирани технологии, използващи 
полиамид, друг решаващ фактор е 
рециклирането / смесването с пресен прах, което 
позволява безкомпромисни механични качества, 
добра резолюция и повърхност на детайла. 
Колкото по-висока е степента на смесване на 
употребявания прах, толкова намалява 
получената цена на детайла.

 

Някои технологии за печат на пластмасови 
детайли използват един и същ консумативен 
материал както за детайла, така и за опорите, 
необходими по време на печата. Тези технологии 
обикновено изграждат рядка опорна структура, 
която лесно се отстранява и се използва по-
малко материал. Повечето 3D принтери, 
работещи с един материал, не отделят 
значителни отпадъци по време на процеса, което 
ги прави изключително ефективни и рентабилни 
по отношение на материала.

Рециклирането на 
използвания материал при 
праховите технологии на 
печат водят до намаляване 
на отпадъците
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Някои полимерни технологии могат да използват 
по-евтини материали за опорите, които се 
отстраняват след отпечатването чрез стопяване, 
разтваряне или бластиране с вода под високо 
налягане. 

Тези технологии обикновено използват голям 
брой материали за печат върху опорите. 
Разтворимите детайли биха могли да изискат 
използването на разяждащи (алкални) химикали, 
което налага специални предпазни мерки при 
работа и при методите на изхвърляне. 

Методът на бластиране с вода изисква източник 
на вода и нейното източване, което може да 
добави допълнителни разходи при работа. 
Методът е трудоемък и може да причини повреда 
на футкционирането на фини детайли доколкото 
се прилага сила при отстраняването им. 

Освен това опорите, намиращи се на трудно 
достъпни места могат да бъдат блокирани и да 
стане невъзможно по-нататъшно проникване. 
Най-бързият и най-подходящ начин за 
отстраняването на опорите за 3D принтерите е 
използването на стопяем восъчен материал за 
опори. Така разтопените опори могат да се 
отделят на партиди в специална довършителна 
пещ, с което се намалява трудът и се 
предотвратява повреждането на фините 
елементи на детайлите. 

Също така, опорите могат да се отстранят от 
труднодостъпни вътрешни кухини като се постига 
по-висока гъвкавост чрез подходяща комплексна 
геометрия на печатане. 

Отстраняването на восъчни опори не трябва да 
изисква използването на химикали и восъчните 
опори могат да се разглеждат като обикновен 
отпадък, премахвайки необходимостта от 
специална обработка. 

За да определите цената на детайла, 
погледнете:

- оценката на продавача, основана 
на Вашите типични детайли

- материални разходи, включващи 
материали за изработка и поддръжка, 
отпадъци и други консумативи в 
зависимост от технологията

- амортизация на принтера, 
разходи за ръчен труд и съоръжения 
трябва да се имат предвид

- степен на рециклиране при 
използване на прахова технология

Тествайте повече идеи, без типичните разходи 
за инструментална екипировка

Имайте предвид, че някои популярни 3D 
принтери смесват основния материал към този 
на опорите по време на процеса на създаване 
на опорите, което повишава общата стойност на 
материалите, консумирани по време на 
отпечатването. Тези принтери обикновено 
отделят по-голямо количество отпадъци от 
вложения материал, използвайки по-голямо 
общо количество материал за отпечатването на 
един и същ набор от детайли.
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Особеностите на резолюцията
Един от най-смущаващите показатели при работа с 
3D принтери е резолюцията, и тя следва да се 
тълкува много внимателно. Резолюцията може да 
бъде определена като точки на инч (DPI - Dots Per 
Inch), дебелина на слоя Z, размер на пиксела, 
големина на лъча, диаметър на топче и т.н. Макар, 
че тези показатели могат да бъдат полезни при 
сравняване на резолюции в рамките на един 3D 
принтер, те обикновено не са валидни при 
показателите за сравнение в цялата област на 3D 
отпечатването.

Най-добрите сравнения стават чрез визуална 
инспекция на детайли, произведени по различни 
технологии. Търсете остри като бръснач ръбове и 
ъгли, правилни кръгове, елементи с минимален 
размер, качество и гладкост на страничната стена. 
Цифровият микроскоп може да Ви бъде полезен 
при разглеждането на детайлите, наред с по-евтини 
устройства за оптично увеличение и заснимане, с 
възможност за сравнение. Когато 3D принтерите се 
използват за функционални изпитания, много е 
важно отпечатаните детайли да отразяват точно 
проекта.

Сравнение на острите като бръснач ръбове и ъгли, 
обли кръгове, елементи с минимален размер, 

качеството и гладкостта на страничната стена

Точност
3D печатът изработва детайлите добавяйки 
слой по слой, използвайки материали, които се 
обработват от една форма в друга, за да се 
създаде отпечатваният детайл. При тази 
обработка могат да се въведат променливи, 
като например свиването на материала, които 
трябва да бъдат компенсирани по време на 
печатния процес, за да се гарантира 
окончателната точност на детайла. Базираните 
на прах 3D принтери използващи свързващи 
вещества, обикновено имат най-малко 
изкривяване, дължащо се на процеса на 
отпечатване и като цяло са технологии с висока 
точност. При работещи с пластмаси 3D 
принтери, използването на топлинни или UV-
енергийни източници за обработката на 
материалите за отпечатване внасят 
допълнителни променливи, които могат да 
повлияят на точността.

Други фактори, оказващи влияние на точността 
на 3D печата са размера на детайла и 
геометрията. Някои 3D принтери предоставят 
различни нива на инструментите за настройка 
на фина точност за конкретна геометрия при 
подготовката за печат. Изискванията за точност 
към 3D принтерите обикновено се проверяват 
чрез специфични измервателни тестови 
детайли,и реалните резултати ще се различават 
в зависимост от геометрията на детайла, така, 
че е важно това да се отчита! 

3D скенерите 
могат да бъдат 
използвани за 
проверка на 
точността на 
отпечатан детайл, 
която се променя 
според 
технологията на 
отпечатването и 
материалите

За да се оцени функцията особености на 
резолюцията на детайла погледнете:

- измервания на резолюцията
- ръбове, ъгли, кръгове, елементи с 

минимален размер, качество на 
страничната стена и гладкост на 
повърхността ( визуална проверка)

Стр.12
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За приложения, свързани с техническа 
подготовка и дигиталното производство, 
точността и повторяемостта са допълващи 
фактори от решаващо значение, които следва да 
се имат предвид при постигане на съответствие 
на изискванията за крайното качество на 
продукта. Способността да се постигне желаната 
точност още при първото отпечатване е от 
особена важност, когато производствените 
партиди са с различна геометрия, размери и 
видове детайли.

Свойства на материалите
При избора на 3D принтер важно е разбирането 
на предстоящите приложения и необходимите 
материални характеристики. Всяка технология си 
има свои предимства и недостатъци, които трябва 
да се имат предвид. Изборът на наличните 
материали трябва да бъде разгледан внимателно, 
тъй като това не гарантира, че тези материали ще 
доставят реалните функционални характеристики, 
необходими при изпълнението. Изключително 
важно е отпечатаните детайли да бъдат тествани в 
предвиденото приложение преди да се вземе 
решение за покупка. Обикновено стабилността на 
детайлите във времето и в различните работни 
среди са не налично в стандартните публикувани 
спецификации, а това може да доведе до 
ограничаване на тяхната полезност, ако не са 
изцяло разгледани и тествани.

В приложенията за концептуално моделиране 
действителните физични свойства могат да бъдат 
по-малко важни от цената на детайла и от 
външния вид на модела. Концептуалните модели 
се използват предимно за визуална комуникация 
и могат да се изхвърлят след кратка употреба. 
При проверка прототипите трябва да симулират 
крайните продукти и да имат функционалните 
характеристики, които отговарят на крайните 
производствени материали.

Материалите, използвани за пряко цифрово 
производство трябва да отговарят на 
механичните, термичните и естетични 
изисквания на продукта. Крайните произведени 
детайли обикновено трябва да останат стабилни 
през по-дълги периоди от време. При непрякото 
производство чрез леене или механична 
обработка, може да се изисква материалите да 
могат да подлежат на отливане или да 
притежават висока температурна устойчивост, за 
да се извърши приложението. 

Всяка технология за 3D печат е ограничена до 
конкретни видове материали.  Материалите 
обикновено са групирани като пластмаси, 
композити, восък, метал, керамика и други 
материали, различни от пластмаса. Вашият избор 
на 3D принтер трябва да се основава на това, кои 
категории материали осигуряват най-добрата 
комбинация от цени и обхват на приложението. 

Комбинирането на множество технологии може 
да осигури допълнителна гъвкавост и 
разширяване на адресируеми приложения извън 
това, което може да се постигне с единичен 3D 
принтер. В някои случаи комбинацията от два по-
евтини 3D принтера могат да осигурят по-голяма 
полезност, отколкото една по-скъпа  система и 
позволява по-голяма гама приложения и 
капацитет на печат, оставащи в рамките на 
подобен инвестиционен бюджет.

За да проверитв Вашите изисквания 
към точността, погледнете:

- материали - свиване и 
компенсация, инструменти за 
оптимизиране на точността

- размери на детайла и влияние на 
геометрията върху точността

- точност и повторяемост 
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Пластмасовите материали могат да варират от 
гъвкави до твърди, а някои осигуряват и висока 
температурна устойчивост. Възможни са също 
чисто пластмасови материали, биосъвместими 
материали, стопяеми пластмаси и биопластмаси. 
Изготвянето на пластмасови детайли, 
произведени по различни технологии варира 
значително и не може да се види от 
публикуваните спецификации. Някои 3D 
принтери произвеждат детайли, които ще 
продължат да променят свойствата и размерите 
си с течение на времето или в условията на 
различни работни среди. Например, една често 
цитирана спецификация, използвана да определи 
топлинната устойчивост на пластмасите е 
температурата на пластична деформация (ТПД - 
HDT). Доколкото ТПД е само един индикатор, той 
не предсказва полезността на материала в 
приложения, превишаващи ТПД. Някои 
материали могат да имат бързо влошаващи се 
функционални свойства при температури малко 
над обявената ТПД, докато друг материал може 
да показва бавна деградация на свойства, като по 
този начин се разширява температурният 
диапазон, в който пластмасата може да се 
използва. Друг пример е влагата по детайла. 
Някои 3D печатни пластмаси са водо-
непроницаеми, докато други са порести, 
позволяват детайлът да абсорбира влага, 
потенциално предизвиквайки детайла да се 
подува и да променя размерите си. Порестите 
детайли обикновено не са подходящи за 
приложения при висока влажност или 
приложения под високо налягане, което може да 
наложи допълнителна трудоемка последваща 
обработка за тези условия.

Мултиматериални композитни детайли, вградени 
едновременно в един детайл 

Някои настолни принтери могат да печатат с три 
различни пластмасови материала за един детайл. 
Мултиматериалните композитни 3D принтери 
отиват много по-далеч, смесвайки различни 
материали, за свързване на стотици или хиляди 
уникални материали в един единствен детайл.
Тези системи отпечатват голямо ранообразие от 
инженерни пластмаси или гума, необходими за 
изработката на един детайл по едно и също време 
без монтаж. 

Стотиците вариации от материали, вложени в 
единична изработка, позволява на инженерите да 
отпечатат детайли с различна степен на гъвкавост, 
прозрачност и цвят на повърхността на отлетите 
детайли, мулти-материални сглобки, гумени 
аналози на компонентите, свързани с еластична 
връзка, изпитвани при  висока температура. 

Стереолитографските принтери предлагат широка 
гама от пластмасови материали, които могат да 
осигуряват функционалн детайли с ABS - 
(акрилонитрил-бутадиен-стиролов каучук, бел.пр.), 
полипропилен и поликарбонатни пластмаси, както 
и високотемпературни материали за стопяеми 
модели, всички в един и същ 3D принтер. 
Предлагат се лесни, бързи и достъпни материални 
комбинации, позволяващи на един 3D принтер да 
обхване по-широк кръг от целеви пластмасови 
приложения. 

Когато се търсят технологии, които използват 
множество материали, следва да се обърне 
специално внимание на отпадъчния материал, 
образуван по време на процеса на отпечатване. 
Някои от тези 3D принтери имат множество 
печатащи глави, които трябва изцяло да се 
почистват, като по този начин се губят скъпи 
материали за печат в процеса на отпечатване. 

Стр. 14
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Пластмасовите прахови технологии (SLS) 
могат да произвеждат истински термо 
пластични детайли в редица инженерни 
производства на пластмаси, като полиамид, 
стъклопласти и устойчиви на топлина 
материали, някои от тях както в черен, така 
и в бял цвят. 

Когато избираме метални материали за 3D 
печат, които могат да се използват само при 
изрично посочени принтери специално за 
метали, важно е да се внимава за размера 
на частиците на материала, тъй като това 
влияе пряко на плътността на детайла, 
също както и на точността, качеството на 
повърхността и функционалната 
резолюция. Колкото по-малък е размерът 
на частиците, толкова по-добро е 
качеството на окончателния детайл. 

Специализирани 3D принтери за метал 
обикновено предлагат възможност за избор 
на стандартни метали и сплави, включващи 
стомана, CRCO (хром-кобалтова стомана, 
б.пр.), инконел, алуминиеви и титанови 
сплави. 

За свойствата на материалите за 3D печат погледнете:
- Вашите изисквания към свойствата на материалите 

и материали за различни специфични приложения
- изисквания за стабилност на детайла във времето и 

при експлоатация в околната среда
- възможности за комбинации от няколко технологии и 

видове материали за допълнителна гъвкавост и целево 
приложение

Детайлите могат да се отпечатват от голям брой метални и не-метални материали (прахове)

Други, неполимерни материали включват гипс 
на прах, използван заедно със свързващо 
вещество, в резултат на което се изработват 
плътни, твърди детайли, които могат да бъдат 
обработвани, за да станат много здрави. От 
тези детайли стават отлични концептуални 
модели, предоставящи някои ограничени 
функционални възможности за изпитване, при 
които не се изисква устойчивост при огъване. 

Комбинирането на ярко бял материал с 
пълноцветен печат дава възможности да се 
произвеждат реалистични визуални модели, 
които не се нуждаят от допълнително 
боядисване или от довършителна обработка.

Обем на отпечатване

От фазата на функционалния прототип това е 
много важно за отпечатването на детайли в 
пълен размер, за да се тестват функциите на 
продукта в реални условия, така, че обемът на 
изработката е ключов за реалните размери на 
детайла. 
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Отпечатването на няколко копия на детайл наведнъж също 
може да бъде от полза за цикъла на производство и за 
подобряване качеството на продукта, чрез тестване на 
повече проектни концепции. Най-големият обем за 
изработка е възможен със стереолитографска технология, с 
дължина на печата до 1500 мм, което позволява на 
инженерите и проектантите да отпечатват пълни комплекти.

При тестването за функционалност е важно е да се съединят 
детайлите в един цял елемент. Ако Вашият детайл 
превишава общия обем на изработката, все още има 
възможност да се добавят детайли. Трябва да се има 
предвид, че добавянето се отразява на функциалността на 
детайла. Механичните изпитания на присъединения детайл 
няма да отразяват точно качеството на детайла, който по-
късно ще се изготвя като един цял елемент. 

В производството изискванията към обема на отпечатване 
се определят от размера на детайла, обемът на 
производството и от способността да изгради габарита на 
детайла, който трябва да се изработи. Тези критерии ще 
позволят да се направи избор между принтер за голям обем 
на изграждане за най-голяма производителност или 
няколко принтера с по-малък обем за по-голяма гъвкавост. 

Способността за подреждане и влагане на детайли в 
работния обхват на принтера значително увеличава обема 
на отпечатване за производство на повече детайли 
наведнъж, и с по-дълъг експлоатационен срок на работа 
без нужда от наблюдение.

Големите 3D принтери могат да отпечват цяло арматурно 
табло наведъж

За да се изпълнят вашите 
изисквания за обема на 
отпечатване, погледнете:

- размер и / или брой на 
детайли,итеративни операции 
за отпечатване наведнъж

- голям обем на изработката за 
висока производителност

- няколко принтера с по-малък 
обем на отпечатване за по-
голяма гъвкавост

Стотици компоннти  могат да се 
отпечатват в един свързан модел, и 
всеки един може да е с  уникален цвят

Стр. 16
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Цвят

В зависимост от вашите приложения цветът 
може или не може да бъде важен. Вие можете да 
изисквате по-високо или по-ниско ниво на 
качество на цветовете от 3D принтера. Ако 
отпечатвате идейни или архитектурни модели, 
фигурки, медицински модели или художествени 
елементи, тогава за Вас е важен цветът на 
модела и какво ще правите с него. Проектантите 
обикновено използват цвят за 3D моделите, за да 
предадат идеята за крайния продукт. Тези 
идейни модели са критични при всеки процес на 
проектиране. Когато стане въпрос за цвета, Вие 
трябва да представите във Вашия проект как ще 
изглежда крайният продукт в реалния живот, а 
не само геометрично.

Има три основни категории 3D принтери по 
отношение на цвета:

- принтер с избор на цвят - печата с един 
до три цвята едновременно

- основен цветен принтер - може да 
отпечатва няколко дузини цветове заедно в един 
детайл

- принтери с пълен цветови спектър - могат 
да печатат с 500 000 до 6 милиона цвята в един 
единствен детайл. 

В допълнение, към броя на цветовете, които 
даден принтер може да създаде, различните 
технологии предлагат разлика в това колко фино 
могат да се отпечатват отделните цветове. 

Някои могат да отпечатват цветовете пиксел по 
пиксел, докато други отпечатват цветовете в 
големи блокове или обвивки.

Принтерите с избор на цвят и основните цветни 
принтери могат да показват различните 
материали или участъци в различни цветове.
Принтерите с пълен цветови спектър могат 
допълнително да прилагат снимки, графики, 
лога, текстури, текстови етикети и т.н. и могат да 
създават модели, които трудно могат да се 
различат от реалния продукт. 

За пълноцветните 3D принтери, качеството на 
печата се определя от три основни фактора: - 
резолюцията на принтера, големината на воксела  
и способността на принтера за цветова 
интерполация (“Dithering”). Принтер с по-висока 
резолюция може да печата повече точки на инч 
(DPI). Принтер, който може да печата повече 
битове на воксел ще бъде в състояние да отпечата 
повече възможни цветове. Принтер с възможности 
за цветова интерполация  и променливо 
впръскване на различни цветове на всеки воксел, 
може да създава градиенти с много различими 
цветове. Когато става въпрос за избор на цветен 
3D принтер, всички тези фактори са важни, 
особено полутонирането, тъй като това е техника, 
която осигурява възможност за създаване на 
фотореалистични модели. 

След като вече сте избрали Вашите изисквания за 
цвят Вие също ще трябва да обърнете внимание 
на яркостта на материала за печат, като цветът на 
даден обект зависи от състава на светлината, 
която грее върху него, както и на отразяващите 
светлината свойства на повърхността на този 
обект. Като цяло попадналата върху обекта 
светлина или се отразява или поглъща 
(абсорбира) според свойствата на обекта. Същият 
е и случаят при 3D отпечатаните детайли.

Най-модерните цветни принтери могат да 
отпечатват милиони уникални цветове в един детайл
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Пълноцветен 3D отпечатан детайл с висока резолюция

Стр. 18

При разпечатвани 3D модели, както и при 
други предмети, които не излъчват светлина 
се използва т.н. substractive модел на 
цветопредаване. При печатния процес най-
напред се нанасят първичните цветове циан, 
магента, жълто (CMY - cian, magenta, yellow). 
При отпечатване с мастилено-струйни 
устройства четвъртият цвят - черен (К) често 
се прилага за подобряване остротата на 
изображението. Когато става въпрос за 3D 
печат, използва се същият модел и подход за 
оцветяване. Също така, важно е да се 
провери колко много цветята могат да се 
отпечатат върху един детайл и на един негов 
елемент. 

Обикновените и основните цветни принтери 
обикновено печатат детайли от различни 
пластмасови материали. Принтерите с пълен 
цветови спектър днес могат да отпечатат със 
смес от пластмаса и гипс на прах или с хартия 
като основен материал.

Не всички цветни принтери са еднакви. Тези снимки 
показват разликата между RGB (R - red, G - green, B - 

blue - червен, зелен, син цвят, бел. пр.) принтер (вляво) 
и 3-цветен принтер (вдясно)

Отпечатаните с принтер с пълен цветови спектър 
детайли могат да изглеждат като истински

За цветовете , погледнете:
- разделителна способност, битове 

на воксел, способност за полутониране в 
цветни участъци за фотореалистичен 
резултат

- яркост на печатния материал
- количество цветове отпечатани 

в един детайл и в един елемент
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4 Заключение

СпейсКад ООД, фирма от ДАВИД Холдинг АД  е водещ доставчик на  софтуерни 
решения за инженерна автоматизация, 3D принтери, скенери и софтуер за адитивни 
производства.  

Официален представител и партньор на Siemens PLM Software, 3D Systems и ESI Group .

www.spacecad.bg    spacecad@david.bg тел. 02 903 39 99

3D печатът предлага сериозни предимства през целия процес на създаване на продукти -  от началната 
проектна идея до крайното производство и всички междинни етапи. Различните приложения имат уникални 
нужди и разбирането на изискванията към тези приложения са критични при избора на 3D принтер. 

Многозадачните системи предлагат по-широки възможности за употреба отколкото еднозадачните системи. 
Това определя Вашите уникални изисквания по време на целия процес от начало на проектирането до 
производството, което ще Ви помогне да изберете идеалната технология за 3D отпечатване и ще помогне за 
оптимизирането на преимуществата на 3D отпечатването: по-късо време до пазара, подобрена 
производителност на продукта, опростена схема, намаляване разходите при производството, подобряване 
качеството на продуктите и повишаване удовлетвореността на клиентите!

http://www.spacecad.bg/
mailto:spacecad@david.bg

