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Розглянуто процеси 3D друку у сучасному виробництві при формуванні

виробів  з  композиційних  матеріалів,  принципи  створення  допоміжного

обладнання  3D принтера  на  основі  функціонально-орієнтованого  підходу;

удосконалено  функціонально-орієнтований  підхід  при  розробці  допоміжного

обладнання 3D принтера.

Виконано  експериментальні  дослідження  виробів,  надрукованих  із

застосуванням  запропонованого  підходу,  та  досліджені  їх  фізико-механічні

властивості.

Запропонований  підхід  дозволяє  друкувати  вироби  з  композиційних

матеріалів з якісно новою сукупністю властивостей. 

Ключові  слова:  функціонально-орієнтований  підхід,  3D  друк,

композиційні матеріали
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