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Розробка  нового  методу  отримання  препргеів  з  карбонвмісних

перкурсорів  засобами  3D друку.  На  основі  аналізу  існуючих  технологій

виготовлення препргів та застосовуваного обладнання приведено обґрунтування

доцільності  використання  методу  поздовжньо-поперечного  намотування

препрегу  за  використанням  конструкції  3D принтера.  Виконано  перехід  від

плоскої  до  циліндричної  поверхні  друку,  виконані  розрахунки  параметрів

картеки.

З  метою  доведення  доцільності  застосування  пропонованого  методу

здійснено моделювання переміщень під час 3D друку на циліндричній поверхні,

що дало змогу визначити технічні характеристики верстата.

Розроблені  рекомендації  дозволяють  більш  активно  впроваджувати  3D

друку  технологію   у  виробництво   та  зробити  процес  виготовлення

карбонвмісних препрегів більш якісним та ефективним.    

Ключові слова: карбонвмісний прпрег, 3D друк, намотування.

Key words: carbon content prpreg, 3D printing, winding.


	Форма № Н-9.02у
	Пояснювальна записка

	м. Кременчук 2018 року
	ЗМІСТ
	4.1 Економічне обґрунтування проведення досліджень……………
	4.2 Розробка плану виконання НДР………………………………….
	4.3 Розрахунок витрат на виконання НДР…………………………...
	4.4 Визначення ефективності НДР…………………………………...
	Розділ 5 Охорона праці і безпека в надзвичайній ситуації………………..
	5.1 Державне управління охороною праці та організація праці на виробництві………………………………………………………………….
	5.2 Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві…………………………………………
	5.3 Розрахунок системи опалення………………………………..…..
	5.4 Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві…………………………………………………
	Висновки……………………………………………………………………...
	Список літератури……………………………………………………………

	Ключові слова: карбонвмісний прпрег, 3D друк, намотування.
	Key words: carbon content prpreg, 3D printing, winding.

