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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

Вивчення дисципліни вільного вибору «Моделювання та друк тривимір-

них об’єктів на 3D принтері» передбачено навчальним планом у 5-му осін-

ньому семестрі і складається з проведення аудиторних занять в обсязі 32 лек-

ційних годин з розглядом практичних прикладів, виконанням контрольних 

завдань, розрахункової роботи, а також з друком моделей на 3D принтері та 

складанням заліку. 

Мета розрахункової роботи – закріплення теоретичного та практичного 

матеріалів з лекційного курсу навчальної дисципліни «Моделювання та друк 

тривимірних об’єктів на 3D принтері»; отримання практичних навиків 

з моделювання тривимірних деталей у програмному комплексі КОМПАС 3D; 

вивчення основних алгоритмів щодо підготовки моделей деталей до друку та 

їх безпосередній друк на 3D принтері.  

Завдання розрахункової роботи – моделювання у програмному комплексі 

КОМПАС 3D тривимірних деталей болта та гайки з метричними нарізями 

відповідно до затверджених в Україні національних стандартів з подальшим 

їх друком ABS або PLA пластиком на 3D принтері Flashforge Creator Pro, який 

є в наявності на кафедрі «Електричні апарати» НТУ «ХПІ». 

За результатами виконання розрахункової роботи кожен студент згідно з 

варіантом повинен надрукувати на 3D принтері власноруч побудовані моделі 

болта та гайки. 

При захисті розрахункової роботи студент зобов’язаний відповісти на ряд 

контрольних запитань, перелік яких наведено у кінці методичних вказівок. 

Для самостійної підготовки до захисту розрахункової роботи студенту реко-

мендується користуватись відповідною літератури [1–12], а також періодич-

ними виданнями у відповідній галузі знань. 
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2. МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ БОЛТА 

 

Створення комп’ютерної тривимірної моделі болта і гайки, на перший по-

гляд, є нескладним завданням. Це твердження є відносно правильним, якщо 

такі моделі будуть побудовані приблизно, без урахування існуючих стандар-

тів щодо геометричних розмірів болтів і гайок, вимог щодо профілю метрич-

ною нарізі та її геометрії. А ось побудова 3D моделі із наріззю, яка б повністю 

повторювала реальну форму болта і гайки, що виготовлені з металу, є доволі 

складною інженерною задачею [13, 14]. Слід також зазначити, що тривимірні 

моделі болта і гайки включають в себе основні операції зі створення (побу-

дова та видавлювання ескізів, вирізання кінематичне та обертанням, зняття 

фасок, заокруглення, побудова складального вузла із відповідними сполучен-

нями, створення циліндричних спіралей, площин тощо) і редагування (побу-

дова перетинів та додаткових площин, відсікання ліній, створення перерізів 

тощо) твердого тіла, що буде корисно студентам для закріплення вивченого 

лекційного матеріалу навчальної дисципліни. 

Вихідні дані для моделювання болта і гайки наведені у табл. 1, в якій, 

згідно з [15, 16], прийняті такі позначення: d – номінальний діаметр нарізі бо-

лта і гайки; Р – крок нарізі; b – довжина нарізі; l – довжина стрижня болта. 

На рис. 1 наведено загальний вигляд та позначення основних розмірів 

болта із шестигранною головкою, а саме: d – номінальний діаметр нарізі; 

b – довжина нарізі; l – довжина стрижня болта; k – висота головки; 

D – діаметр кола на головці болта; R – радіус під головкою болта; 

z – розмір фасок; S – розмір «під ключ»; e – діаметр описаного кола.  

Значення розмірів k, S, D, e та P встановлюються за номінальним діамет-

ром нарізі d згідно з [15] (табл. 2). Також у табл. 2 наведені значення радіуса 

під головкою болта R, що встановлюються також за номінальним діаметром 

нарізі d, але згідно з [17]. 
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Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахункової роботи 

№ вар. Болт Гайка 
d, мм P b, мм l, мм d, мм P 

Базовий 14 

великий 

34 45 14 

великий 

1 6 18 25 6 
2 8 22 30 8 
3 10 26 35 10 
4 12 30 35 12 
5 16 38 45 16 
6 20 46 55 20 
7 24 54 65 24 
8 30 66 75 30 
9 6 

дрібний 

18 40 6 

дрібний 

10 8 22 50 8 
11 10 26 60 10 
12 12 30 50 12 
13 16 38 60 16 
14 20 46 70 20 
15 24 54 75 24 

 

 
Рисунок 1 – Загальний вигляд та позначення основних розмірів болта 
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Таблиця 2 – До визначення розмірів болта k, D, S, e 

d, мм 6 8 10 12 14 16 20 24 30 

k, мм 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 12,5 15 18,7

S, мм 10 13 16 18 21 24 30 36 46 

D, мм D  0,95S, мм 

e, не менш, мм 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 33 39,6 50,9

P, мм (великий) 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 

P, мм (дрібний) – 1 1,25 1,5 2 

R, не менш, мм 0,25 0,4 0,6 0,8 1 

 

Значення розміру фасок z встановлюються залежно від кроку нарізі P 

згідно з [18] (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – До визначення розміру фасок z 

Р, мм 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 

z, мм 1 1,6 2 2,5 

 

Як приклад далі наведено один з можливих алгоритмів моделювання бол-

та для базового варіанта згідно з даними табл. 1. 

Побудова стрижня болта. У програмі КОМПАС 3D створюємо «Деталь» 

та, наприклад, на площині ZY будуємо ескіз із колом з номінальним діамет-

ром нарізі d (для базового варіанта d = 14 мм). За заданим ескізом створюємо 

3D фігуру стрижня болта, видавлюючи ескіз на довжину l (для базового 

варіанта l = 45 мм). 

Побудова головки болта. На одній з двох торцевих поверхонь стрижня 

болта створюємо ескіз та креслимо шестигранник за діаметром вписаного 

кола, який у нашому випадку дорівнює розміру «під ключ» S = 21 мм. 

Перевіряємо, щоб при цьому діаметр описаного кола e не був меншим за зна-
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чення з табл. 2. В нашому випадку для базового варіанта вимірюванням 

отримуємо, що e = 24,25 мм, тобто вимога виконується (повинно бути не 

менш ніж 22,8 мм відповідно до табл. 2). За заданим ескізом створюємо 3D 

фігуру головки болта, видавлюючи ескіз на значення висоти головки болта k 

(для базового варіанта k = 8,8 мм). 

Побудова заокруглення головки болта. Отриману шестигранну поверх-

ню головки болта необхідно заокруглити з однієї сторони під кутом 15–30, 

як це показано на рис. 1. Для цього на площині, що є перпендикулярною до 

вихідної площини ZY (це може бути, наприклад, площина XY), будуємо ескіз 

трикутника із кутом, наприклад, 30 при одній з вершин (рис. 2). Ця вершина 

повинна знаходитись на відстані D/2 від центральної осі болта. З табл. 2 

розмір D = 0,95S = 0,9521 = 19,95 мм. При цьому розміри трикутника 

не мають жодного значення – головне, щоб він виходив за межі самого болта, 

та значення кута при його вершині було встановлено на зазначеному вище 

рівні. 

 

 
Рисунок 2 – Ескіз для заокруглення головки болта 

 

Побудований ескіз трикутника виконуватиме роль металообробного 

інструмента – різця, лезо якого заокруглить головку болта. Для цього побудо-

ваним ескізом трикутника вирізаємо частину головки болта обертанням 

навколо його центральної осі (у нашому випадку – це вісь X) на повний кут 

360. Результат заокруглення головки болта показано на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Результат заокруглення головки болта 

 

Побудова радіуса під головкою болта та фаски на стрижні. Згідно 

з [17] за номінальним діаметром нарізі d встановлюється значення радіуса під 

головкою болта R, що для базового варіанта з табл. 1 дорівнює 0,6 мм. На 

рис. 4, а наведено результат заокруглення ребра під головкою болта. 

Згідно з [18] залежно від кроку нарізі P встановлюється значення розміру 

фасок z, що для базового варіанта з великим кроком нарізі P = 2 мм дорівнює 

z = 2 мм (табл. 3). На рис. 4, б наведено результат побудови фаски. 

 

 
                                                    а                                               б 

Рисунок 4 – Результат побудови радіуса під головкою болта (а) та фаски на стрижні (б) 

 

Теоретичні положення щодо метричного профілю нарізі. Основним та 

найважчим етапом побудови 3D моделі болта є створення профілю нарізі на 

стрижні відповідно з діючими нормативними документами [19–21].  

Відомо, що основний профіль метричної нарізі для зовнішньої (нарізь 

болта) та внутрішньої (нарізь гайки) нарізей створюється за допомогою пра-

вильного трикутника певних розмірів. Так, профіль нарізі згідно з [19] наве-
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дено на рис. 5, де позначені: D, D1, D2 – номінальні зовнішній, внутрішній і 

середній діаметри внутрішньої нарізі; d, d1, d2 – номінальні зовнішній, внут-

рішній і середній діаметри зовнішньої нарізі; Р – крок нарізі; H – висота вихі-

дного трикутника нарізі. Величини D та d є рівними (так само, як D1 = d1 і 

D2 = d2) та відповідають номінальному діаметру нарізі (див. табл. 1, 2). 

 

Болт 
(зовнішня нарізь) 

Гайка 
(внутрішня нарізь) 

D
1 

D
2 
D

 

d 1
 

d 2
 

d 

 
Рисунок 5 – Профіль нарізі згідно з [19] 

 

Висота вихідного трикутника нарізі H залежить від кроку нарізі Р і може 

бути визначена як [19]: 

 

.866,0
2

3
PPH                                                  (1) 

 

Як бачимо з рис. 5, для створення нарізі болта одна зі сторін трикутника 

має бути розташована паралельно осі нарізі (центральної осі симетрії болта), 
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протилежна до цієї основи вершина трикутника має бути спрямована до осі 

нарізі (в «тіло» болта), а згадана раніше сторона трикутника має бути побудо-

вана вище за лінію номінального діаметру нарізі (D, d) на відстані H/8. 

З іншого боку, у стандарті [20] наводиться профіль нарізі, що додатково 

містить ділянку із заокругленням, яка називається дно западини (рис. 6).  

 

Гайка 
(внутрішня нарізь) 

Болт 
(зовнішня нарізь) Вісь нарізі 

 
Рисунок 6 – Профіль нарізі із дном западин згідно з [20] 

 

Згідно з [20] на рис. 6 використовуються такі самі позначення, як і у [19] 

та на рис. 5, але додатково вказана величина d3 – номінальний внутрішній 

діаметр зовнішньої нарізі за дном западини. 

Значення заокруглення дна западин встановлює стандарт [21], згідно з 

яким для зовнішньої нарізі профіль западини повинен мати кривизну, що не 

змінюється за знаком, і жодна з ділянок профілю не повинна мати радіус кри-

визни менший за Rmin (рис. 7), що встановлюється за формулою  

 

Rmin = 0,125Р.                                                   (2) 
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Рисунок 7 – Профіль нарізі із дном западин із заокругленням згідно з [21] 

 

Побудова профілю нарізі. Отже, отримано усі необхідні дані для побудо-

ви ескізу профілю нарізі. Першим етапом створення нарізі є моделювання 

траєкторії руху майбутнього профілю нарізі, яка являє собою циліндричну 

спіраль. Для її побудови рекомендується створити зміщенням допоміжну 

площину на певній відстані (наприклад, 10 мм) від торця стрижня із фаскою 

(рис. 8). На цій площині будуємо циліндричну спіраль, запускаючи відповід-

ну команду із меню «Просторові криві». Перевіряємо напрямок побудови 

спіралі, встановлюємо її діаметр (для базового варіанта – 14 мм) та обираємо 

спосіб створення – за кроком витків t та висотою спіралі h. Задаємо відповідні 

значення: 

– крок витків t дорівнює кроку нарізі P, тобто для базового варіанта крок 

витків складає t = 2 мм; 

– висота спіралі h складається з довжини нарізі b (з табл. 1 для базового 

варіанта b = 34 мм) та відстані зміщення допоміжної площини (створили на 

відстані 10 мм), тобто для базового варіанта висота спіралі складатиме 

h = 34 + 10 = 44 мм. 
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На рис. 8 наведено результат побудови циліндричної спіралі болта. 

 

10
допоміжна площина 

14 

t

b

h 

 
Рисунок 8 – Результат побудови циліндричної спіралі болта 

 

Другим етапом створення нарізі є вже безпосередньо побудова профілю 

нарізі, який являє собою, як встановлено раніше, правильний трикутник 

із заокругленою однією вершиною, та який розміщений на певній відстані від 

лінії номінального діаметру нарізі.  

Для побудови профілю нарізі необхідно створити ще одну допоміжну 

площину, використовуючи спосіб побудови через вершину та паралельно ін-

шій площині. Як вершину необхідно обрати точку початку циліндричної спі-

ралі (на рис. 9 позначена літерою А), а як іншу площину для нашого прикладу 

необхідно обрати площину ZX. Вибір площини може не співпасти з розгляну-

тим прикладом і залежатиме від початкової орієнтації найпершого побудова-

ного ескізу для створення стрижня болта (базовий варіант ми побудували 

у площині ZY). Але у будь-якому випадку це буде одна з вихідних площин 

(XY, ZX або ZY). 
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допоміжна 
площина 

A

XY

ZX 

ZY

 
Рисунок 9 – Результат побудови допоміжної площини для створення ескізу профілю нарізі 

болта 

 

Примітка. Слід зауважити, що є недопустимим побудова допоміжної 

площини з використанням способу побудови через вершину перпендикулярно 

до ребра. Якщо як вершину обрати точку початку спіралі, а як ребро – безпо-

середньо спіраль, то виявиться, що побудована допоміжна площина не є пер-

пендикулярною до вихідної площини (у нашому випадку до площини ZY). 

У будь-якому випадку слід перевірити правильність побудови допоміжної 

площини, оскільки це впливатиме на коректність моделювання нарізі. 

На побудованій допоміжній площині створюємо ескіз та будуємо профіль 

нарізі за рекомендованим алгоритмом: 

1. У довільному місці будуємо правильний трикутник за допомогою 

команди «Многокутник» і задаємо кількість вершин «3». При цьому одна з 

вершин трикутника повинна бути спрямована до осі нарізі (в «тіло» болта). 

2. За допомогою команди «Авторозмір» задаємо довжини сторін трикут-

ника, що дорівнюють кроку нарізі. Для базового варіанта P = 2 мм. При цьому 

перевіряємо значення висоти трикутника Н, яка повинна дорівнювати 

H = 0,866P = 1,732 мм. 
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3. Надалі необхідно заокруглити одну вершину трикутника, яка спрямова-

на до осі нарізі. Радіус заокруглення згідно з [21] за формулою (2) становить 

Rmin = 0,125Р = 0,25мм. Профіль нарізі побудовано. 

4. Далі потрібно перенести побудований профіль нарізі у чітко встановле-

не згідно з [19] місце (див. рис. 5), а саме – середина горизонтальної сторони 

трикутника повинна бути розташована у точці В, яка знаходиться на відстані 

H/8 = 1,732/8 = 0,2165 мм від лінії номінального діаметру нарізі D(d), та 

розташована за вертикаллю вище точки початку спіралі А (рис. 10). 

 

 

A 

В 

Вісь нарізі 

D(d)

 

Рисунок 10 – Результат побудови ескізу профілю нарізі болта 

 

5. Виходимо з режиму «Ескіз» та запускаємо команду «Вирізати за траєк-

торією». Як перетин обираємо ескіз профілю нарізі, а як траєкторію –  

циліндричну спіраль. Отримуємо нарізь певної довжини (для базового 

варіанта складає b = 34 мм) на стрижні болта (рис. 11).  
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Недоріз нарізі 

 
Рисунок 11 – Результат побудови нарізі на стрижні болта 

 

6. Як бачимо з рис. 11, на стрижні болта присутній елемент, якого немає 

бути в реальному виробі – недоріз нарізі. Для його видалення обираємо кон-

тур недорізу (рис. 12, а) та вирізаємо його видавлюванням (рис. 12, б). 

На цьому процес створення 3D моделі болта можна вважати закінченим 

(рис. 12, в).  

 

а б 

в 
 

Рисунок 12 – Контур недорізу (а), його видалення вирізанням (б) та закінчена 

3D модель болта (в) 
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3. МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ МОДЕЛІ ГАЙКИ 

 

Наступним етапом виконання розрахункової роботи є створення відповід-

ної 3D моделі гайки із шестигранною головкою (рис. 13) для побудованої 

раніше 3D моделі болта згідно з вихідними даними, що наведені у табл. 1 та 

табл. 4.  

 

 

Рисунок 13 – Загальний вигляд та позначення основних розмірів гайки 

 

Таблиця 4 – До визначення розмірів гайки dw, da, m, S, e 

d, мм 6 8 10 12 14 16 20 24 30 

P, мм (великий) 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 

P, мм (дрібний) – 1 1,25 1,5 2 

dw, не менш, мм 9 11,7 14,5 16,5 19,2 22 27,7 33,2 42,7

da 
не менш, мм 6 8 10 12 14 16 20 24 30 

не більш, мм 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6 25,9 32,4

m, мм 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 18 21,5 25,6

S, мм 10 13 16 18 21 24 30 36 46 

e, не менш, мм 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 33 39,6 50,9
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У табл. 4 та на рис. 13 згідно з діючим стандартом [16] наведено позна-

чення основних розмірів гайки, а саме: d – номінальний діаметр нарізі; dw – 

діаметр кола для побудови зовнішньої фаски; da – діаметр кола для побудови 

внутрішньої фаски; m – висота гайки; S – розмір «під ключ»; e – діаметр опи-

саного кола. 

Значення усіх розмірів dw, da, m, S, e встановлюються лише за однією ве-

личиною – за номінальним діаметром нарізі d згідно з [16] (табл. 4). 

Як приклад далі наведено один з можливих алгоритмів моделювання 

гайки для базового варіанта згідно з даними табл. 1 та табл. 4. 

Побудова заготівки гайки. У програмі КОМПАС 3D створюємо 

«Деталь» та, наприклад, на площині XY будуємо шестигранник за діаметром 

вписаного кола, який у нашому випадку для базового варіанта дорівнює роз-

міру «під ключ» S = 21 мм. Також перевіряємо, щоб при цьому діаметр опи-

саного кола e не був меншим за значення з табл. 4. В нашому випадку для ба-

зового варіанта вимірюванням отримуємо, що e = 24,25 мм, тобто вимога ви-

конується (повинно бути не менш ніж 22,8 мм відповідно до 

табл. 4). За заданим ескізом створюємо 3D фігуру гайки, видавлюючи ескіз 

на значення висоти гайки m (для базового варіанта m = 12,8 мм). 

Побудова центрального отвору у гайці. Для подальшого правильного 

створення профілю нарізі велику роль відіграє точна побудова у гайці цент-

рального отвору. Згідно з [20] та рис. 6 центральний отвір у гайці повинен бу-

ти побудований за величиною D1 – номінальним внутрішнім діаметром внут-

рішньої нарізі, який дорівнює 

 

D1 = D – 1,0825Р,                                                   (3) 

 

де D – номінальний діаметр нарізі; Р – крок нарізі. 
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Отже, на одній з двох торцевих поверхонь гайки створюємо ескіз та крес-

лимо коло з діаметром, який у нашому випадку дорівнює D1 = D – 1,0825Р = 

= 14 – 1,08252 = 11,835 мм.  

Виходимо з режиму «Ескіз» та створюємо центральний прохідний отвір за 

допомогою команди «Вирізати видавлюванням».  

Побудова зовнішнього та внутрішнього заокруглення гайки. Отрима-

ну шестигранну поверхню гайки необхідно заокруглити, як це показано на 

рис. 13, а саме: 

1) із зовнішньої сторони – під кутом 15–30; 

2) із внутрішньої сторони – під кутом 90–120. 

Процес побудови заокруглень гайки рекомендується виконати аналогічно 

розглянутому раніше процесу заокруглення головки болта. Оскільки заокруг-

лення гайки є симетричними з протилежних сторін, то рекомендується побу-

дувати заокруглення з однієї сторони, а для побудови з протилежної сторони 

скористатись командою «Дзеркальний масив» відносно додатково побудова-

ної середньої площини. Процес заокруглення гайки показано на рис. 14. 
 

 

da dw

середня площина 

дзеркальна
копія 

Рисунок 14 – Процес заокруглення гайки 
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Побудова профілю нарізі гайки. Наступним етапом моделювання є 

створення траєкторії руху профілю нарізі гайки, яка являє собою циліндричну 

спіраль. Побудову траєкторії рекомендується виконати за аналогічним алго-

ритмом як для випадку нарізі болта, а саме: 

1) створити зміщенням допоміжну площину на певній відстані (напри-

клад, 10 мм) від одного з торців гайки (рис. 15); 

2) на цій площині побудувати циліндричну спіраль діаметром, що дорів-

нює номінальному діаметру нарізі (для базового варіанта – 14 мм); 

3) обрати спосіб створення спіралі – за кроком витків t (для базового варі-

анта t = 2 мм) та висотою спіралі h. Значення h для випадку гайки необхідно 

задати таким чином, щоб спіраль виходила за межі гайки наскрізь із запасом 

приблизно 10 мм. 

На рис. 15 наведено результат побудови циліндричної спіралі. 
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допоміжна 
площина 

наскрізь 

 
Рисунок 15 – Результат побудови циліндричної спіралі 

 

Як і для випадку болта, для побудови профілю нарізі гайки необхідно ана-

логічно створити ще одну допоміжну площину, використовуючи спосіб побу-
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дови через вершину та паралельно іншій площині. Як вершину так само 

необхідно обрати точку початку циліндричної спіралі (на рис. 16 позначена 

літерою А), а як іншу площину для нашого прикладу необхідно обрати 

площину ZX. Аналогічно вибір площини може не співпасти з розглянутим 

прикладом, але у будь-якому випадку це буде одна з вихідних площин (XY, 

ZX або ZY). Наприкінці слід перевірити правильність побудови допоміжної 

площини, оскільки це впливатиме на коректність моделювання нарізі гайки. 

 

допоміжна 
площина 

А

XY

ZY 

ZX 

 
Рисунок 16 – Результат побудови допоміжної площини для створення ескізу профілю 

нарізі гайки 

 
На побудованій допоміжній площині створюємо ескіз та будуємо профіль 

нарізі гайки, що має певні відмінності від профілю нарізі болта. 

Як можна побачити з рис. 5, для створення нарізі гайки одна зі сторін три-

кутника так само має бути розташована паралельно осі нарізі (центральної осі 

симетрії гайки), а ось протилежна до цієї основи вершина трикутника має вже 

бути спрямована в протилежному напрямку – від осі нарізі (в «тіло» 

гайки), при цьому ця вершина трикутника має бути побудована вище за 

лінію номінального діаметру нарізі (D, d) так само на відстані H/8. 
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Як можна побачити з рис. 6, профіль нарізі гайки має так само ділянку із 

заокругленням вершини трикутника, але рекомендацій щодо значення радіуса 

цього заокругленням встановити у жодних стандартах не вдалось. Провівши 

пошук рекомендацій з вибору радіуса заокруглення, що є у вільному доступі, 

а також беручи до уваги, що ділянка із заокругленням не може виходити за 

межі трикутника з висотою H/8 (див. рис. 5), рекомендується для моделюван-

ня прийняти значення радіуса заокруглення профілю нарізі гайки 

 

Rmin = H/12.                                                   (4) 

 

Рекомендований алгоритм для створення ескізу профілю нарізі гайки на 

побудованій допоміжній площині має вид: 

1. У довільному місці будуємо правильний трикутник за допомогою 

команди «Многокутник» і задаємо кількість вершин «3». При цьому одна з 

вершин трикутника повинна бути спрямована від осі нарізі (в «тіло» гайки). 

2. За допомогою команди «Авторозмір» задаємо довжини сторін трикут-

ника, що дорівнюють кроку нарізі. Для базового варіанта P = 2 мм. При цьому 

перевіряємо значення висоти трикутника Н, яка повинна дорівнювати 

H = 0,866P = 1,732 мм. 

3. Надалі потрібно перенести побудований профіль нарізі у чітко встанов-

лене згідно з [19] місце (див. рис. 5), а саме – вершина трикутника повинна бу-

ти розташована у точці С, яка знаходиться на відстані H/8 = 1,732/8 = 0,2165 

мм від лінії номінального діаметру нарізі D(d), та розташована за вертикаллю 

вище точки початку спіралі А (рис. 17). 

4. Тільки наприкінці необхідно заокруглити одну вершину трикутника, 

яка спрямована від осі нарізі. Радіус заокруглення за формулою (4) становить 

Rmin = H/12 = 1,732/12 = 0,1443мм. Профіль нарізі гайки побудовано. 
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A
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Вісь нарізі 

D(d)

 
Рисунок 17 – Результат побудови ескізу профілю нарізі гайки 

 
5. Виходимо з режиму «Ескіз» та запускаємо команду «Вирізати за 

траєкторією». Як перетин обираємо ескіз профілю нарізі, а як траєкторію – 

циліндричну спіраль. Отримуємо нарізь гайки (рис. 18). 

На цьому процес створення 3D моделі гайки можна вважати закінченим. 
 

а б в  
Рисунок 18 – Зовнішній вигляд 3D моделі гайки (а) та її переріз (б, в) 

 

4. ПОБУДОВА СКЛАДАННЯ МОДЕЛЕЙ БОЛТА І ГАЙКИ 

 

Після закінчення моделювання 3D деталей болта і гайки з метою перевір-

ки правильності побудови їх нарізі студенту необхідно створити файл скла-
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дання. Для цього створити у програмі КОМПАС 3D файл складання та додати 

у нього файли з побудованими моделями болта і гайки.  

Надалі слід провести взаємне розташування болта і гайки певним чином 

за допомогою відповідних команд з меню поєднань – «Співвісність», «Пара-

лельність», «Збіг об’єктів» тощо. Приклад взаємного розташування болта і 

гайки наведено на рис. 19.  

 

 

Співвісність

Паралельність 

 

Рисунок 19 – Зовнішній вигляд складання 3D моделей болта і гайки 

 

Надалі однією з вихідних площин (XY, ZX або ZY) необхідно створити 

переріз складання болта і гайки за допомогою однойменної команди, як це 

показано на рис. 20. 

Збільшивши масштаб складання (рис. 21) слід наочно перевірити прави-

льність побудови нарізей та їх коректного взаємного розташування. 

У випадках виявлення неточностей у побудові, взаємного перетину пове-

рхонь болта і гайки чи інших помилках слід провести повторний розрахунок і 

моделювання деталей. 
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Перевірити 

 
Рисунок 20 – Переріз складання моделей болта і гайки 

 

 

 
Рисунок 21 – Збільшений вигляд профілів нарізей болта і гайки 

 

5. ДРУК НА 3D ПРИНТЕРІ МОДЕЛЕЙ БОЛТА І ГАЙКИ 

 

Після створення 3D моделі болта і гайки студент під керівництвом відпо-

відального лектора може їх роздрукувати на 3D принтері. Для цього файли 

болта і гайки необхідно зберегти у форматі STL. За допомогою програми-

слайсера FlashPrint відкрити збережені STL файли, обрати модель принтера – 

Flashforge Creator Pro, розташувати моделі необхідним чином на поверхні ро-

бочої області 3D принтера та виконати такі налаштування процесу друку у 

програмі FlashPrint (рис. 22): 

1) висота першого шару друку – 0,26 мм; 

2) висота всіх інших шарів друку – 0,2 мм; 
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3) кількість проходів принтера по периметру деталі – 2; 

4) кількість проходів принтера у нижній частини деталі – 2; 

5) кількість проходів принтера у верхній частини деталі – 3; 

6) коефіцієнт заповнення пластиком – 20 %; 

7) тип заповнення – шестигранник; 

8) швидкість друку – 50 мм/с; 

9) швидкість переміщення екструдера – 80 мм/с; 

10) температура екструдера при друку ABS пластиком – 240 С; 

11) температура екструдера при друку PLA пластиком – 210 С; 

12) температура робочої платформи при друку ABS пластиком – 105 С; 

13) температура робочої платформи при друку PLA пластиком – 60 С; 

14) при друку ABS пластиком – вимкнути обдув деталей; 

15) при друку PLA пластиком – увімкнути обдув деталей.  

Після перевірки усіх налаштувань натискаємо ОК – відбувається розрі-

зання моделей болта і гайки на шари (рис. 23) та генерування X3G файлу для 

його подальшого запуску і безпосереднього друку моделі на 3D принтері. 

На рис. 20 наведено отримані результати з обробки: кількість шарів деталей – 

270; вага деталей у разі їх виготовлення з ABS пластику – 7,43 г; необхідна 

для друку довжина пластику – 2,97 м; час друку – 52 хв. У разі необхідності 

слід повернутись на крок назад та провести повторне корегування параметрів 

3D друку.  

Остаточний створений X3G файл необхідно записати на SD картку, та 

вставити її у 3D принтер. Обрати з меню «Друк з SD картки», знайти необхідний 

X3G файл та запустити процес друку. Після завершення друку необхідно за-

чекати охолодження робочої поверхні 3D принтеру до температури 40–50 С, 

після чого можна відділити роздруковані моделі від робочої поверхні. 
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Рисунок 22 – Загальний вигляд моделей болта і гайки у програмі-слайсері FlashPrint  

 

 

 
Рисунок 23 – Результат створення X3G файлу у програмі-слайсері FlashPrint 
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6. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. У чому полягають відмінності субтрактивних та адитивних техноло-

гій? Наведіть приклади. 

2. Наведіть основні історичні етапи розвитку 3D принтерів. 

3. Проаналізуйте сутність процесу 3D друку. 

4. Проаналізуйте способи 3D друку різними матеріалами. У чому поля-

гають їх особливості, переваги та недоліки? 

5. Наведіть приклади останніх досягнень використання 3D друку у різ-

них сферах та галузях. 

6. У чому полягають переваги і недоліки використання адитивних техно-

логій у різних сферах та галузях? Наведіть приклади. 

7. Проаналізуйте перспективи розвитку адитивних технологій в Україні. 

8. Назвіть та проаналізуйте особливості, технічні характеристики, пере-

ваги та недоліки побутових 3D принтерів різних виробників. 

9. У чому полягають особливості експлуатації побутових 3D принтерів? 

10. Наведіть приклади найпоширеніших несправностей під час експлуата-

ції побутових 3D принтерів. 

11. Проаналізуйте спосіб 3D друку з застосуванням SLA технології. У чо-

му полягають особливості друку за SLA технологією? 

12. Проаналізуйте сутність 3D друку з застосуванням SLS технології. 

13. Проаналізуйте спосіб 3D друку з застосуванням FDM технології. 

14. Проаналізуйте основні операції 3D друку деталей з застосуванням 

FDM технології. 

15. У чому полягають особливості друку за FDM технологією? 

16. Наведіть структурну схему та проаналізуйте процес друку деталей із 

використанням FDM технології. 

17. Назвіть найбільш поширені пластики для FDM технології. 



 

 28

18. Проаналізуйте механічні, фізичні, хімічні та інші властивості пласти-

ків для FDM технології. 

19. Проаналізуйте стан та перспективи розвитку 3D друку за FDM техно-

логією в Україні. 

20. Наведіть найвідоміші програми з 3D моделювання. У чому полягають 

їх особливості, схожість та відмінності? 

21. Поясніть на прикладі основні операції з 3D моделювання пласкої дета-

лі у програмі КОМПАС 3D.  

22. Що таке програми-слайсери? Для чого вони призначені? 

23. Назвіть та проаналізуйте функціональні можливості будь-якої безкош-

товної програми-слайсера. 

24. У чому полягають особливості застосування, переваги та недоліки 

програми-слайсера FlashPrint? 

25. Покажіть на прикладі основні операції з редагування моделі у вигляді 

STL файлу у програмі-слайсері FlashPrint. 

26. Наведіть алгоритм дій для обробки моделі з елементами, що нависа-

ють, у програмі-слайсері FlashPrint. 

27. Продемонструйте та проаналізуйте параметри друку 3D моделі. 

28. Наведіть на прикладі 3D моделі типу «сфера» у програмі КОМПАС 3D 

вплив параметрів апроксимації на точність відображення STL файлу у про-

грамах-слайсерах. 

29. Покажіть на прикладі як з 3D моделі у вигляді STL файлу отримати 

X3G файл для друку моделі на 3D принтері. 

30. У чому полягають особливості друку деталей з ABS та PLA пластику? 

31. Які дефекти виникають у друкованих деталей? Як їх усунути? 

32. Проаналізуйте способи механічної обробки та особливості склеювання 

деталей з ABS та PLA пластику. 
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