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Проведено  структурно-технологічний  аналіз  виготовлення  полімерного

лейнера  на  основі  якого  обраний  найкоротший  шлях  виготовленя.

Проаналізувавши технології виробницва лейнерів, обраний матеріал для друку

оправки. 

Виконавши аналіз кінематичних структур принтерів, обрано раціональне

конструктивне рішення для виготовлення оправки під полімерний лейнер.

Проведено статичні разрахунки методом кінцевих елементів оправки під

лейнер  від  технологічних  навантажень,  отримані  картини  розподілу

навантажень та деформацій. Розраховано точність позиціювання екструдера від

навантажень  при  друкуванні,  отримані  картини  розподілу  навантажень  та

деформацій на зрізі сопла.
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