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1. Увод 

 

3D принтиране е процес на изработване на триизмерен обект, създаден от дигитален 

модел. 3D технологията се използва за проектиране и изработване на прототипи, които 

да заменят скъпи и труднореализируеми макети (шаблони) на продукти в различни 

индустрии. В наши дни с помощта на 3D принтери може да се произвежда буквално 

всичко – от телесни органи, през безброй предмети от ежедневието, оръжия, 

инструменти и дори цели сгради! 

Видовете 3D принтери са много на брой в нашия случай ще разгледаме 7 полулярни и 

наложели се на пазара модела. 

 

2. Изложение 

 

Всичко започва с изграждането на 3D модел на обикновен домашен компютър, свързан 

с 3D принтер, и натискането на бутона ‘Print‘. Единственото, което ви остава да 

направите оттам насетне, е да се отпуснете и да наблюдавате процеса, наподобяващ 

изпичането на нарязан на филии хляб, но в обратен ред. Представете си, че първо 

печете отделните филийки, след което ги залепвате, за да получите цял хляб, т.е. 

цялостен обект. 3D печатът е процес, при който цял обект, разделен на хиляди 

микропарчета, се изгражда от долу нагоре чрез съединяване (прилепяне) на отделните 

малки пластове в един солиден обект. 

 

1. FDM (Fused Deposition Modeling) 

 

Това е най-популярната технология във въпросните устройства. С FDM (сглобено 

моделиране на отлагания), устройството ще изтласка консумативите чрез специален 

слой на дюзите. Те включват: •устройства подобни на макроберот; 

 

•Stratasys принтери; 

•единици, използвани при готвене (превръзка на сирене, тесто, глазура);  

•медицински устройства (медицински гел с живи клетки). 
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Фиг2.1.FDM 

 

 

2. MJM (Multi Jet Modeling ) 

 

MJM (Multi Jet Modeling), което предполага техника множествено струйно моделиране, 

Процесът е подобен на обикновения мастилен принтер, дължащ се на потока на 

материала през малки дюзи (може да има няколкостотин от тях). След като вторият 

слой се втвърди, ще се формира конкретният триизмерен модел. Консумативите са 

фолио и пластмаса, подходящ и специален восък. Обикновено, такъв насипен 

отпечатък се използва при производството на медицински импланти, протези и 

отливки. 

 

• Има и недостатъци за използването на такава технология - много скъп изходен 

материал и крехък резултат, Приложението обикновено се среща в медицината 

и промишлените прототипи. 
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Фиг.2.2. MJM 

 

3. LENS (LASER ENGINEERED NET SHAPING ) 

 

С LASER ENGINEERED NET SHAPING консумативът, консумиран от дюзата, 

веднага попада под фокуса на лазерния лъч, който е изпълнен с мигновено синтероване. 

Използване на метален прах помогнаха в производството на стоманени и титанови 

предмети, което направи възможно работата на 3D принтери в индустрията. Много 

сплави наистина се смесват и стигат директно в процеса. Например, получавате 

турбинни титанови лопатки за турбини. 

 

 
Фиг.2.3. LENS 
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4. LOM (Laminated object manufacturing) 

 

При производството на ламиниран обект, тънките и вече ламинираните ламарини са 

лазерно рязани, залепени, запечатани или пресовани в триизмерен обект. По този начин 

можете да отпечатвате 3D пластмасови, алуминиеви и хартиени обекти. 

Независимо от лекотата на изходния материал, хартиените модели са много 

издръжливи и цената им ще бъде почти пени. Но веднага трябва да се подготвим за 

факта, че такъв продукт ще бъде придружен от голямо количество отпадъци. Въпреки 

че последните могат да бъдат избегнати чрез поставянето на няколко малки предмети 

наведнъж на един лист. 

 

 
Фиг.2.4. LOM 

 

5. SLA или SL (Stereolithography) 

 

За да разберете как работи стереолитографията, трябва да си представите вана, пълна с 

течен полимер, Лазерен лъч, преминаващ през неговата повърхност, полимеризира 

слоя. След готовността на един от слоевете платформата ще свали частта така, че 

течният полимер да запълни кухините. Тогава ситуацията се променя: детайлът се 

издига до върха, а самият лазер се намира по-надолу. При работа с този метод е 

необходимо повърхностно обработване за пясък и отстраняване на излишния материал. 

Понякога резултатът допълнително се пече в ултравиолетови пещи. 

 

Такъв принтер не може да се държи в къщи: 

 

• поради токсичността на фотополимера; 

 

• поради високата цена на услугата. 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                     e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                     www.pgtlp-popovo.info 

 

 

6 

 

 
Фиг.2.5. SLA 

 

 

6. SLS (Selective laser sintering) 

 

Селективното лазерно синтероване прилича на описания по-горе тип технология, но 

тук лазерният прах се изпича вместо фотополимер. Не можете да се страхувате от 

счупване в процеса на части, а като консуматив вероятно ще използвате стомана, 

найлон, бронз, титан, керамика, стъкло, леярски восък и други материали. 

 

Технологията включва създаването на сложни неща. Добре е, например, да създадете 

прототипи – например, за бижута, Небукираният прах служи като опора за 

надвисналите елементи - това означава, че не е необходимо да образувате специални 

носещи корпуси. 
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Фиг.2.6. SLS 

7. 3DP (3D printing ) 

 

Методът 3DP се състои в нанасяне на лепило върху материала, последвано от слой 

пресен прах и след това всичко е ново. Резултатът е подобен на мазилка материал 

(пясъчник). Ако добавите боя на това лепило, получавате цветни предмети. 

Технологията е безопасна за домашна и офисна употреба. За материали, подходящи за 

стъкло, кост, каучук и дори се състои от прахове от дървени стърготини. Мога да 

направя и ядливи фигури (използвайки шоколадови или захарни прахове) - само в този 

случай се прави специално лепило за храна. 

 
 

Фиг.2.7. 3DP 

 

 

 

 

 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                     e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                     www.pgtlp-popovo.info 

 

 

8 

 

3.ABS пластмаса 

 

1. ABS пластмаса 

Пластмасата, направена от комбинация от три мономера – акрилонитрил, бутадиен и 

стирен, е полезно научно постижение. Тежката комбинация от акрилонитрил бутадиен 

стирен е широко използвана в инженерството. Името беше трите начални букви на 

съставните вещества. В основата си тази пластмаса е техническа термопластична смола. 

Пропорциите на мономерите в готовия продукт могат да варират в обхвата до 20%, от 

които ще зависят крайните свойства на материала. Те се различават по това, че остават 

сред най-високите. 

 

2. Характеристики на ABS пластмасата 

ABS материалът има множество полезни свойства, които позволяват използването на 

пластмаса в най-различни индустрии. Основните от тях са устойчивост на удар и 

издръжливост, което поддържа продукта от ABS пластмаса непокътнат, дори когато е 

ударен с кувалда. При силен натиск материалът се деформира, но не се разрушава, след 

което е лесно възстановим. Други характеристики на ABS полимера включват: 

 

 Цвят: непрозрачен с жълтеникав нюанс, лъскава повърхност. Възможно е да се 

получи прозрачна модификация на продукта и оцветяване в различни цветове. 

 Токсичност: при нормални условия, ABS материалът е нетоксичен. 

 Срок на експлоатация: материалът е траен, при условие че е защитен от пряка 

слънчева светлина. 

 Плътност: 1,02-1,06 g / cm?. 

 Разтворимост: ABS материал се разгражда под въздействието на ацетон, 

естери, кетони, 1,2-дихлороетан. 

 Излагане на температури: може да се използва пластмаса от? 40 ° C до +90 ° 

C, термоустойчивост 103, някои видове ABS при 113 ° C. 

 Излагане на агресивни агенти: материалът е устойчив на алкали, киселини, 

масла, почистващи препарати, влага. 

 

3. Температура на топене 

Силата на пластмасата се поддържа в широк температурен диапазон, въпреки че не се 

препоръчва използването на ABS материал при пряка слънчева светлина и излагането 

му на ултравиолетово лъчение. При различни температурни индикатори с него се 

случва следното: 

 

 при 220 ° С – топи се; 

 при 395 ° С материалът се възпламенява спонтанно; 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info
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 при 100 ° C ABS започва да омеква; 

 200-260 ° С – диапазон на технологичните температури; 

 дългосрочната работа на ABS материала е възможна при максимум 75-80 ° C. 

 

4. Производство на ABS пластмаса 

Производството на полимери е много активно (производствен капацитет – 8 милиона 

тона годишно) и расте с 5,5% годишно. За да получите 1 килограм ABS материал, се 

нуждаете от 2 килограма масло – основният източник на суровини. Отделните 

компоненти са кополимеризирани и произведени в два вида: пластмасов лист или 

гранули. Първият може да служи като завършен продукт или празен за части. 

Използвайки метода на вакуумно формоване, от него се произвеждат други по-сложни 

продукти. Пластмасата в гранули е суровината за леене на всички видове продукти. 

 

5. Приложение 

ABS материал се използва в много индустрии. Пластмасата се намира като добавка, 

която подобрява характеристиките на материалите, от нея се правят различни продукти. 

Домакински уреди, коли, инструменти, продукти за ежедневна употреба – навсякъде 

имаше употреба на полимер. От него излиза: 

 големи части за машини (радиаторни решетки, органи за управление, щитове 

на таблото, заграждения); 

 подробности за телевизионно и радио оборудване, прахосмукачки, телефони, 

дистанционни, кафемашини, факс машини, компютри и др .; 

 Спортна екипировка; 

 мебели; 

 детайли за оръжия; 

 ВиК продукти; 

 канцеларски материали; 

 музикални инструменти; 

 играчки, дизайнери; 

 части за медицинско оборудване; 

 куфари, контейнери. 

 

6. Използване при 3D печат 

Пластмасата намери своето приложение като материал за принтери, които произвеждат 

3D печат, въпреки че това не е твърде евтино. За това полимерът се модифицира и 

произвежда на специални намотки. В тази област на приложение е изгодно, че от него 

могат да се правят продукти с висока якост, но за да се получи, трябва да се преодолеят 

много технологични трудности. 

3D принтерите трябва да бъдат оптимизирани чрез инсталиране на отопляеми работни 

платформи върху тях. Те осигуряват климатичен контрол на работната камера.  

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                     e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                     www.pgtlp-popovo.info 

 

 

10 

 

В противен случай пластмасата значително губи обем по време на охлаждане, което 

води до деформация и разслояване на готовия продукт. Предимствата на използването 

на пластмаса при 3D печат е, че нейните компоненти лесно се залепват, освобождават 

обемисти стоки, лесно е да ги машинно използвате с обикновен ацетон. 

 

7. Ползи 

ABS пластмасата не е напразно широко използвана, въпреки скъпото производство. Тя 

притежава високи експлоатационни показатели, с които другите полимери не могат да 

се „хвалят“: 

 ABS е лесен за управление. 

 Тя може да бъде засилена. 

 Може да се пусне във всеки цвят, включително прозрачен. 

 Безопасен за човешкото здраве и околната среда. 

 Може да се рециклира. 

 Гъвкав, устойчив на удари, отскок. 

 Теглото му е по-леко в сравнение с другите видове пластмаса. 

 траен. 

 

8. Недостатъци 

При всички положителни качества, този вид пластмаса има някои недостатъци. Това 

стеснява обхвата на приложение на материала, въпреки че производителите търсят 

решения в подобни ситуации. Слабите страни на ABS включват: 

 Ниска устойчивост на атмосферни влияния Пластмасата е неблагоприятно 

повлияна от ултравиолетовите лъчи и слънцето, поради което губи блясъка си 

и някои други свойства. 

 Ниска електрическа изолация. 

 Без електромагнитно екраниране. 
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4. Моделиране и 3D принтиране 

Учениците разработиха проектите с помощта на специализиран софтуер. 

 XYZmakerSuite 

 XYZmaker 3DKit 

 XYZprint 

 

Учениците принтираха готовите проекти с помощта на da Vinci nano 3D Printer. 

 

Кратки спецификации на устройството. 

Print Technology 

FFF(Fused Filament Fabrication) 

Max. Build Area (WxDxH) 

120 x 120 x 120 mm 

Layer Resolution 

100 - 300 microns (Orange) 100 - 400 microns (White) 

XY Positioning Precision 

X/Y 12.5 micron 

Z Positioning Precision 

Z : 0.001 mm 

Printing Software 

XYZmaker Suite 

Supported File Formats 

.stl, .3mf, .obj, .igs, .stp, .ply, .amf, XYZ Format (.3w), .nkg (.stl) 

Max. Moving Speed 

Max. 70 mm/s 
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Изработване на декоративна капачка за компютърен вентилатор с цел намаляването на 

прах в една компютърна система и по-добра визия. 

 
ASUS Republic of Gamers Капаче по 3 ОСИ – X , Y , Z 
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Контури на ASUS Republic of Gamers 

 

Изработване на декоративна капачка тип “AMD” 

 
Капаче AMD по 3 ОСИ – X , Y , Z 
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Контури на AMD 

 

Изработване на декоративна капачка тип “INTEL” 
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INTEL Капаче по 3 ОСИ – X , Y , Z 

 

 
Контури на INTEL 

 

Изработване на декоративна капачка тип “BATMAN”  
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BATMAN Капаче по 3 ОСИ – X , Y , Z 

 

 

 
Контури на BATMAN 

 

Изработване на декоративен ключодържател ASUS REPUBLIC OF GAMERS. 

 
Ключодържател по 3 ОСИ – X , Y , Z 
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Контури на ROG-ключодържател 

 

 

Декоративни елементи за „Визия“ 

 
Декоративно лого на ASUS – ROG по 3 ОСИ – X, Y, Z 
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Контури на ASUS ROG лого 

 

 
 Декоративно лого на ASUS – ROG по 3 ОСИ – X, Y, Z 
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Контури на ASUS ROG лого 
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Декоративно капаче за вентилатор ASUS-ROG 

mailto:pgtlp@pgtlp-popovo.info


                                                 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО 

     ул. „Аспарух“ № 1   тел.: 0879956305, 0878596326 

                                                     e-mail: pgtlp@pgtlp-popovo.info 

                                     www.pgtlp-popovo.info 

 

 

21 

 

 
Декоративно капаче за вентилатор БАТМАН 
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Декоративна табелка ASUS-ROG 
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Декоративна табелка ASUS-ROG 
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Декоративен ключодържател ASUS-ROG 
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Конче тип пъзел 
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