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Розглянуто можливість і перспективність використання адитивних технологій при проектуванні та виробництві 

гібридних систем в автомобілебудуванні. Проведено аналіз на прикладі системи рекуперації енергії з використанням 

пневматичної силової установки. Було розглянуто існуючі технології 3D друку та їх особливості, що дозволяють 

виготовляти деталі та технологічне оснащення для різних процесів в виробництві. Наведено кінематичний аналіз 

механізму принтера для 3D друку типу дельта, визначено погрішності позиціонування для даного типу механізму. 

Здійснено вимірювання отриманої деталі та обробку статистичних даних. Проведено порівняння отриманих отворів 

деталі з заданими номінальними значеннями, розраховано абсолютну похибку для зовнішнього і внутрішнього діа-

метрів. Здійснено розрахунок на шорсткість штанг дельта робота, проведено розрахунок напруженого стану конс-

трукції під дією прикладних сил. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В сучасному світі ро-

зробники нових концептів в автомобілебудуванні все 

частіше відходять від використання тільки класично-

го силового агрегату, двигуна внутрішнього згорання 

(ДВЗ) та намагаються застосовувати електричні або 

комбіновані силові системи, так званий – «гібридний 

транспортний засіб» або «гібридне авто». 

Основна причина, що стоїть за розробкою гібрид-

ної системи – зменшення кількості шкідливих вики-

дів в атмосферу, що дуже актуально саме для транс-

порту в містах. Використання такої технології дозво-

ляє знизити викиди сажі та вуглеводнів до 90%, ок-

сидів азоту – до 50%. При цьому економія палива 

може досягати 60%, а прискорення під час початку 

руху при необхідності може збільшуватись до 50%.  

Одним із перспективних варіантів гібридної сис-

теми, зокрема, є можливість використання саме пне-

вматичної силової установки (ПСУ). Автомобілі з 

таким варіантом рушія можуть виконувати різнома-

нітні завдання. Але крім силової установки важливою 

складовою будь-якої гібридної системи є можливість 

рекуперації енергії.  

У випадку використання ПСУ механізм рекупера-

ції енергії стиснутого повітря при гальмуванні може 

бути втілений за допомогою планетарної передачі та 

набору пов'язаних шестерень: по центру рекуперато-

ра розташовується сонячна шестерня, що зчеплена з 

чотирма сателітами, фіксованими по відношенню 

один до одного. Конструкція досить проста механіч-

но, проте її будова надає величезні можливості по 

передачі і підсумовуванню крутного моменту. Кожен 

елемент планетарної передачі з'єднаний з окремим 

пристроєм: водило з двигуном, сонячна шестерня з 

компресором, що нагнітає стиснуте повітря в реси-

вер, а кільцева шестерня – з пневмодвигуном. Саме 

кільцева шестерня через редуктор пов'язана з колеса-

ми. В результаті використання такого варіанту гібри-

дної системи стає можливим дуже гнучке з'єднання і 

універсальний поділ між ДВС і пневмодвигуном, при 

цьому транспортний засіб може виконувати функції, 

як паралельного, так і послідовного гібрида [1]. 

 

В процесі рекуперації енергії – енергія від мохо-

вика, встановленого на ведучому колесі, в режимі 

гальмування призводить до подовження часу заряд-

ки енергозберігаючого елемента додаткового сило-

вого агрегату. Зокрема, при використанні в якості 

додаткового двигуна в гібридному транспортному 

засобі, в робочій камері пневмодвигуна, для перет-

ворення в крутний момент Мкр , що передається на 

ведуче колесо через шарнір рівних кутових швидко-

стей (ШРКШ), використовується енергія стиснутого 

повітря. 

В свою чергу гальмівний процес призводить до 

введення в дію рекупераційного механізму [2–5], в 

результаті чого виникає енергія рекуперації Ерк  

(рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Схематичне зображення конструкції 

ведучого керованого колеса гібридного транспорт-

ного засобу з рекупераційним гальмуванням 

 

Необхідно зазначити, що на рис. 1 зображено 

схематичне розташування привода додаткового сило-

вого агрегату на ведучі керовані колеса без приводу 

від основного рушія. Така конструкція обумовлена 

тим, що почерговий підвід крутного моменту від ос-

новного та додаткового рушія призводить до усклад-

нення конструкції трансмісії та шкворневого вузла 

ведучого керованого колеса. Така схема компонуван-

ня ускладнюється встановленим на барабан колеса 

рекуператором енергії стиснутого повітря. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96
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Однак, виготовлення спеціального обладнання 

для механізму рекуперації енергії з пневматичним 

рушієм потребує нових технологій та методів конт-

ролю якості, що обумовлено умовами експлуатації 

даного механізму та особливостями процесу відбору 

використаної енергії та її перерозподілом в системі 

компресор-гальма. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Адитивні технології вже багато років використову-

ються при розробці авто- та мототехніки. 3D-друк 

займає все більш важливе місце на всіх етапах проек-

тування та виробництва. Саме використовуючи тех-

нології прототипування виробники не тільки переві-

ряють свої конструкційні рішення на етапі проекту-

вання, а і виготовляють деталі для виробництва та 

оснастку для складання готової продукції (рис. 2). 

Про це свідчить швидке зростання частки ринку 3D-

друку в автомобільному виробництві. За 2018 рік 

світові витрати на 3D-друк оцінюються в 1,4 млрд. 

доларів, а згідно прогнозів ця цифра буде рости і мо-

же досягнути до 2023 року 5 млрд. доларів [6, 7]. 

 
 

Рисунок 2 – Приклади використання адитивних 

 технологій при виробництві автомобілів 

 

Таким чином, з початку нового тисячоліття по-

няття «3D» міцно увійшло у виробничі процеси. 

Промислові 3D-принтери вперше з’явилися на 

початку 80-х років. У той час був розроблений 

cтереолітограф, за допомогою якого можна було 

створювати 3D-об'єкти з рідкого фотополімерного 

пластика. Технологія в такому обладнанні ґрунтуєть-

ся на властивостях фотополімерів – під впливом ла-

зера він застигає, набуваючи тверду форму пластика. 

Ще одним попередником сучасного 3D-принтера 

стала технологія «лазерного спікання». Основою для 

створення об'ємних моделей є порошок легкоплавко-

го пластику. Від впливу лазера пластик плавиться, а 

потім спікається в єдину масу. А щоб від сильного 

нагріву пластик не запалився, в робочу камеру зака-

чують інертний газ. Складність обслуговування тако-

го обладнання не дозволяє такі принтери використо-

вувати в домашніх умовах. 

Отже, 3D-друк – це процес створення тривимір-

них об'єктів на основі віртуальної 3D-моделі (рис. 3). 

Тобто, створення продукту за допомогою 3D-

принтера має на увазі пошарове «вирощування» фі-

зичного об'єкта на основі даних про нього, запрогра-

мованих в комп'ютер. Сама спеціальна машина, 3D-

принтер, може бути абсолютно різних розмірів, в 

залежності від розмірів виробленого предмета [8]. 

Прототипування стало ключовою частиною про-

цесу розробки виробу, пропонуючи засоби для ви-

пробування і перевірки деталей перед їх виготовлен-

ням. 3D-друк забезпечує швидкий і економічний під-

хід при проектуванні і виробництві деталей. Оскільки 

немає необхідності в інструментах і технологічної 

оснастки, групи розробників можуть значно приско-

рити цикли розробки продукту. Не маловажним є те, 

що 3D-друк дає можливість швидко вносити зміни в 

модифікації конструкцій. 

 
Рисунок 3 – Тривимірна модель механізму  

рекуперації пневмоприводу 

 

Тому, головною метою у проектуванні та вигото-

вленні елементів конструкції рекуператора енергії 

стиснутого повітря, після проектування конструкції, є 

проведення математичних розрахунків та прогнозу-

вання якості плетіння отриманого методом 3D-друку, 

проведення статистичного дослідження закону нор-

мального розподілу якості надрукованого зразка та 

порівняння отриманих даних якості 3D-друку з вже 

існуючими методами плетіння.  

При виготовленні елементів конструкції рекупе-

ратора можна використовувати різні технології три-

вимірного друку. Різниця між ними полягає в способі 

накладення шарів виробу. Найбільш поширеними є 

SLS (селективне лазерне сплетіння), НРМ (накладен-

ня шарів розплавлених матеріалів) і SLA (стереоліто-

графія). Найбільш широке поширення завдяки висо-

кій швидкості побудови об'єктів набула технологія 

стереолітографії або SLA. 

Спікання порошкових реагентів під дією лазерно-

го проміння воно ж SLS – єдина технологія 3D-друку, 

яка застосовується при виготовленні форм, як для 

металевого, так і пластмасового литва. Пластмасові 

моделі мають відмінні механічні властивості, завдяки 

яким вони можуть використовуватися для виготов-

лення повно функціональних виробів. У SLS техно-

логії використовуються матеріал близький за власти-

востями до марок кінцевого продукту: кераміка, по-

рошковий пластик, метал, що в свою чергу дає мож-

ливість створити елементи спряження даної констру-

кції з високим рівнем ущільнення. 

Варто відзначити, що для створення металевих 
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тривимірних об'єктів (рис. 4) широко використову-

ється електронно-променева плавка [9]. На відміну 

від них, EBM-апарати генерують для плавки метал-

логлини спрямовані електронні імпульси замість ла-

зерного проміня. Однак, даний метод забезпечує ви-

соку якість друку і відмінне промальовування дріб-

них деталей рекуператора, що при одиничному виро-

бництві в дослідних цілях не лише забезпечує дотри-

мання встановлених характеристик, а знижує собіва-

ртість лабораторних досліджень рекупераційної сис-

теми транспортного засобу. 

 
Рисунок 4 – Виготовлення деталей системою xBeam 

для аерокосмічної промисловості із застосуванням 

3D-друку, що використовує металевий дріт 

 

Деякі пристрої дозволяють використовувати різні 

матеріали під час одного виробничого циклу. Друк 

моделі з одного матеріалу з печаткою опор з іншого, 

легкорозчинного матеріалу, що дозволяє з легкістю 

видаляти підтримувачі структури планетарного ме-

ханізму після завершення процесу друку.  

Пластикова нитка розмотується з котушки і пода-

ється в екструдер, оснащений механічним приводом 

для подачі нитки, нагрівальним елементом для плав-

ки матеріалу і соплом, через яке здійснюється безпо-

середньо екструзія. Нагрівальний елемент служить 

для нагрівання сопла, яке в свою чергу плавить плас-

тикову нитку і подає розплавлений матеріал на неру-

хомість, що будується модель. Як правило, верхня 

частина сопла навпаки охолоджується за допомогою 

вентилятора для створення різкого градієнта темпе-

ратур, необхідного для забезпечення плавної подачі 

матеріалу[8, 10]. 

Технологію FDM можна вважати одним з най-

більш технологічно простих методів 3D-друку  

(рис. 5). В основі процесу лежить послідовне нашару-

вання тонкої нитки розплавленого пластику аж до 

створення цілісного тривимірного об'єкту. В якості 

витратного матеріалу використовується пластикова 

нитка, намотана на котушку. Зрідка використовують-

ся окремі прутки пластика. Стандартний діаметр нит-

ки складає 1,75 мм або 3 мм. 

 
Рисунок 5 – Приклад друкованих елементів механі-

зму рекуперації з використанням технології FDM 

Процес друку складається з ряду етапів: 

1. Створення або імпорту цифрової тривимірної 

моделі. 

2. Обробки цифрової моделі для друку з додаван-

ням структур. 

3. Розташування і орієнтування цифрової моделі 

на робочому столі. 

4. Слайсинга – нарізки цифрової моделі на окремі 

шари з перетворенням даних в інструкції для роботи 

принтера. 

5. При необхідності, фізичної або хімічної обробки 

готової моделі. 

В процесі прототипування важливим елементом є 

екструдер, тобто друкуюча головка принтера. Ці при-

строї можуть варіюватися конструктивно, але в ціло-

му містять однакові основні компоненти: 

 протягуючий механізм для подачі нитки в соп-

ло; 

 сопло, що служить для плавки нитки і екструзії 

розплавленого матеріалу; 

 нагрівальний елемент для підігріву сопла ; 

 протягуючий механізм, який складається з шес-

терней або гвинтів, що приводяться в дію електромо-

тором. 

Таким чином, електромотор призводить в рух ше-

стерні, здійснюючи подачу пластикової нитки в соп-

ло [11]. У соплі відбувається плавка нитки з подаль-

шою екструзією в'язкого матеріалу. Винятково важ-

ливим моментом є різкий градієнт температур між 

нижньою і верхньою частиною сопла – саме для цієї 

мети і встановлюється вентилятор (рис. 6). При пере-

ході порога температури склування пластик стає м'я-

ким, але ще не в'язким, розширюючись в об’ємі. 

 
Рисунок 6 – Фотографія працюючого вентилятора  

в процесі друку 

 

Якщо довжина сопла (і, як наслідок, площа) цієї 

ділянки занадто велика, то сумарний коефіцієнт тертя 

може стати непосильним для протягування механіз-

му. Отже, довжина ділянки сопла з нерозплавленною 

ниткою і довжина ділянки з розплавленим матеріа-

лом не мають особливого значення, а от довжина 

ділянки з пластиком при температурі склування по-

винна бути якомога коротше. Найефективнішим рі-

шенням цієї проблеми є застосування радіаторів і 

вентиляторів, що охолоджують нитку і верхню час-

тину сопла. Відзначимо, що час перебування пласти-

ка в розплавленому стані теж слід мінімізувати, бо 

багато термопластиків втрачають пластичність після 

тривалого перебування при високих температурах, а 

утворені тверді частинки можуть забити сопло. 

Як правило, такого роду проблеми не виникають 

при нормальній, стабільній екструзії, бо довжина со-

пла занадто мала. Забивання сопла може статися при 
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наявності внутрішніх нерівностей, або при погрішно-

сті в виготовленні нитки: виникаючі застої призво-

дять до поступового утворення крупинок, які потім 

захоплюються потоком розплавленого пластику і 

забивають вихідний отвір.  

В принтерах, що використовують Декартову сис-

тему координат, рух платформи в вертикальній пло-

щині відповідає за вертикальне позиціонування екст-

рудера щодо самої платформи.  

Деякі моделі додають і рух платформи по одній з 

осей в горизонтальній площині, що дозволяє дещо 

зменшити габарити пристрою за умови наявності 

відкритого корпусу. Прикладом таких принтерів 

служить популярний 3D Systems Cube. 

Для виготовлення кріплень планетарного механі-

зму, поверхні яких потребують високої точності та 

розташовані під різними кутами до базової поверхні, 

застосовують принтери дельтаобразної конфігурації 

(«дельта-роботи») з використанням статичні платфо-

рми [12]. Позиціонування друкованої головки у всіх 

трьох вимірах здійснюється виключно за рахунок 

пересування самого екструдера, який переміщується 

на трьох маніпуляторах, чий скоординований рух по 

вертикальним напрямним і переміщує головку  

(рис. 7). 

 
Рисунок 7– Експериментальний принтер Quantum 

Delta використовує «перевернутий» дизайн з рухо-

мою платформою і стаціонарним екструдером 

 

Асиметрично рух регулює позиціонування екст-

рудера по горизонталі за рахунок зміни кута нахилу 

маніпуляторів, а симетрично – по вертикалі. Альтер-

нативою вище наведеній схемі може бути викорис-

тання рухомої платформи і стаціонарного екструдера. 

Перед початком друку потрібно провести 

калібрування платформи, тобто усунути можливий 

нахил або зазор між робочим столом і екструдером. 

Механізми калібрування можуть бути як ручними, 

так і автоматичними, в залежності від моделі 

принтера. Для вимірювання дистанції використо-

вуються спеціальні шаблони, а у випадках найбільш 

простих або саморобних конструкцій – просто два 

листи офісного паперу, товщина яких приблизно 

відповідає 100 мікронам. 

Залежно від конструкції, робоча платформа може 

бути оснащена знімним столиком. Така конструкція 

застосовується при виготовленні корпуса 

рекуператора, що ускладнює зняття моделей з 

платформи [13, 14]. В такому разі саме 

використання перфорованих столиків (рис. 8) є дуже 

необхідним, так як чищення поверхні проводиться 

вимочуванням в розчинниках. Мінусом знімних 

столиків з часом є можливість виникнення люфту 

при достатній слабкості кріплень або затискачів. 

 
Рисунок 8 – Перфорований робочий столик  

принтера Up! Plus 2 

 

Особлива структура цього виду дозволяє витри-

мувати сильний механічний вплив. Такий пластик 

відноситься до стійких груп і якщо порівняти ABS зі 

звичайним полістиролом, то він в значній мірі пере-

вершує інші аналоги в плані механічної міцності і 

жорсткості (табл. 1). Серед інших переваг можна 

також назвати те, що даний вид пластика витримує 

температурне навантаження в 100 C°. Цей витрат-

ний матеріал також можна використовувати для 

нанесення гальванічного покриття, в сфері вакуум-

ної металізації і навіть для спайки контактів. Він 

відмінно підходить для зварювання або точного 

лиття. Матеріал має високу розмірну стабільність. 

Роздруковані об'єкти мають блискучу поверхню 

(рівень блиску можна регулювати). Серед величез-

ного списку переваг можна відзначити стійкість до 

лугів, мастил, кислот, вуглеводів, жирів і навіть бен-

зину. Однак він прекрасно розчиняється в ацетоні, 

ефірі, бензолі, етилохлориді, етиленхлориді, аніліні і 

анізолі. Основний недолік – чутливість до впливу 

ультрафіолетових променів і атмосферних опадів. 

Однак, враховуючи, що при розширенні стиснуте 

повітря значно знижує свою температуру та призво-

дить до конденсації залишкової вологи, то необхід-

но зазначити, що даний матеріал практично не пог-

линає вологу. Даний матеріал характеризується ни-

зьким рівнем електроізоляції. Середня вартість од-

ного кілограма ABS пластику становить близько 250 

гривень (станом на квітень 2021 р.). 

 

Таблиця 1 – Характеристики ABS пластика 

Щільність, г/см
3 

1 - 1,08 

Температура розм’якшення, 
°
С 90 - 105 

Міцність при розтягуванні, МПа 35 - 50 

Відносне подовження, % 10 - 25 

Модуль при деформації вигину, ГПа 1,5 - 2,4 

Ударна в'язкість по Шарлі (з надрі-

зом), кДж / м2 
10 - 30 

Твердість по Брінеллю, МПа 90 - 150 

Температура самозаймання, 
°
С 395 

КПВ (нижній) пилоповітряної суміші, 

г/м
3
 

16 
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Металевий порошок також часто використову-

ється в тривимірному друці. Відзначимо, що поро-

шок не обов'язково повинен складатися з металу. В 

якості вихідного матеріалу можна застосовувати 

золото, мідь, алюміній або сплав. Навіть пластик 

ABS не може зімітувати блиск справжнього металу, 

оскільки моделі з металу мають більш високу міц-

ність, ніж інші види витратних матеріалів для 3D-

принтерів.  

Матеріал з вуглецевими волокнами посилений на 

20% ультра-легкими і відносно довгими поздовжні-

ми вуглецевими волокнами. CarbonFil в два рази 

міцніше HDglass і в той же час на 10% більш стій-

кий до ударів, що є важливою властивістю, оскільки 

процес рекуперації відбувається в режимі гальму-

вання. 

Нитка CarbonFil заснована на унікальній PETG 

суміші складу HDglass і посилена на 20% ультра-

легкими і відносно довгими поздовжніми вуглеце-

вими волокнами, що дає виключно міцну нитку для 

3D принтерів, яка посилена вуглецевими волокнами. 

CarbonFil в два рази міцніше HDglass і в той же час 

на 10% більш стійка до ударів, що є чудовою влас-

тивістю для наповнювачів посилених вуглецем [15, 

16].  

Контрольні вимірювання та аналіз якості готових 

надрукованих деталей проводили за допомогою еле-

ктронного штангенциркуля (рис. 9). Точність вимі-

рювання штангенциркулем складала 0,01 мм. 

 

 
Рисунок 9 – Вимірювання розмірів електронним 

штангенциркулем 

 

При порівнянні отриманих отворів на деталі з за-

даними (номінальними) значеннями, проведено роз-

рахунок абсолютних та відносних похибок друку. 

Абсолютна похибка розраховується як різниця між 

отриманим значенням вимірюваної величини та но-

мінально заданим (істинним) значенням (рис. 10), 

обчислена по модулю, вимірюється у міліметрах 

(мм).  

∆ =│хотримане – хномінальне│. 

 

Відносна похибка чисельно дорівнює відношен-

ню абсолютної похибки вимірювання ∆ до істинно-

го значення вимірюваної величини, вимірюється у 

відсотках (%). Розраховується відносна похибка за 

формулою:  

δ = │хотримане−хномінальне│ хномінальне 100%; 

або 

δ = Δ хномінальне ⋅100%. 

 

 
Рисунок 10 – Схематичне зображення абсолютної 

похибки 

 

Знайдемо середнє арифметичне між отриманими 

розмірами для внутрішнього діаметру 6 мм: 

5,92 + 5,83 = 5,87; 

5,83 + 5,51 = 5,67. 

Статичний аналіз дозволив здійснювати розра-

хунок напруженого стану конструкцій під дією при-

кладених до системи постійних в часі сил, що дає 

можливість оцінити міцність розробленої ним конс-

трукції по напрузі, що допускається та визначити 

найбільш слабкі місця конструкції і внести необхід-

ні зміни (оптимізувати) виріб. При цьому між три-

вимірною моделлю виробу та розрахунковою кінце-

во-елементною моделлю підтримується асоціатив-

ний зв'язок. 

Були проведені вимірювання зовнішнього діаме-

тру, отвору і товщини деталі в залежності від кута 

(рис. 11 і 12). Отримані данні занесені до табл. 2. 

 

 
 

Рисунок 11 – Схематичне зображення проведення 

вимірів зовнішнього діаметру 

 

 
Рисунок 12 – Отримання відхилення зовнішніх  

діаметрів 
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Таблиця 2 – Результати вимірювань 

Вісь 
Зовнішній  

діаметр, 120 мм 

Внутрішній  

діаметр, 6 мм 

x 118,78 мм; 118,62 мм 5,51 мм 

y 119,41 мм; 118,75 мм 5,83 мм 

z 119,80 мм; 119,54 мм 5,92 мм 

 

Параметричні зміни вихідної твердотільної мо-

делі автоматично переносились на сіткову кінцево-

елементну модель. 

Статичний аналіз дає підстави:  

 враховувати геометричну нелінійність;  

 визначати напружено-деформований стан з 

урахуванням температурних впливів;  

 проводити розрахунки контактних задач. 

В результаті було прийнято, що на конструкцію 

впливають такі зовнішні навантаження, як: сила, 

тиск, обертання, прискорення, циліндричне наван-

таження, крутний момент, температура. Також в 

якості закріплення може використовуватися повне 

обмеження переміщень, а також часткове закріплен-

ня по осях (в декартовій, циліндричній і сферичній 

системах координат). 

Основними результатами статичних розрахунків 

є:  

 поля переміщень конструкції в розрахункових 

точках кінцевоелементної сітки;  

 поля відносних деформацій;  

 кріплення на осях (у декартовій, циліндричній 

та сферичній системах координат). 

Основними результатами статичних розрахунків 

є: 

 поля переміщень конструкції в розрахункових 

точках кінцевоелементної сітки; 

 поля відносних деформацій; 

 поля компонентів напружень;  

 енергія деформацій; 

 вузлові зусилля; 

 поля розподілу коефіцієнта запасу по напру-

женням за обсягом конструкції. 

Цих даних достатньо для прогнозування поведі-

нки конструкції і прийняття рішень для оптимізації 

геометричної форми виробу. Всі розрахунки прово-

дилися за допомогою програмного продукту SOLID 

WORKS SIMULATION. Результати аналізу предста-

влено для деталей у випадку коли на них діє наван-

таження силою 10 Н (рис. 13). 

Проведено вимірювання отриманої деталі та об-

робку статистичних даних. Проведено порівняння 

отриманих отворів деталі з заданими номінальними 

значеннями. Розрахована абсолютна похибка для 

зовнішнього і внутрішнього діаметрів: 

 

∆ = │118,78 – 120│ = 1,22 мм; 

Δ = │118,62 – 120│ = 1,38 мм. 

 

 

 
Рисунок 13 – Візуалізація напружень 

 

З огляду на те, що система змащення механізму 

рекуперації відбувається за рахунок перерозподілу 

масляної емульсії з системи змащення пневмодви-

гуна (рис. 14), де зазори між фрикційними елемен-

тами, виконаними за технологією 3D-друку, збіль-

шуються, що, в свою чергу, призводить до підви-

щення енергоефективності і зменшення зносу пове-

рхонь обробки рекуператора. 

 

 
Рисунок 14 – Система змащення системи  

рекуперації пневматичного двигуна: 

1. Вхід в порожнину золотника 

2. Масляний туман 

3. Під порожниною кільця з масляною емульсією 

4. Робоча камера 

5. Масляний фільтр 

6. Випускний отвір для перенаправлення мастила 

 

ВИСНОВКИ. Таким чином, проаналізовано та 

детально розглянуто існуючі технології 3D друку, 

типи та будову 3D принтерів для проектування та 

виготовлення спеціального обладнання для механі-

зму рекуперації енергії з пневматичним рушієм. Ро-

зглянуто основні матеріали для друку, також дета-

льно розглянуто карбоновмісні матеріали для FDM 

друку, їх властивості і характеристики. Проведено 

кінематичний аналіз механізму принтера для 3D 
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друку типу дельта, визначено погрішності позиціо-

нування для даного типу механізму. Проведено ви-

мірювання отриманої деталі та обробку статистич-

них даних. Проведено порівняння отриманих отво-

рів деталі з заданими номінальними значеннями, а 

також розрахована абсолютна похибка для зовніш-

нього і внутрішнього діаметрів. 

Проаналізувавши всю вище приведену інформа-

цію, стосовно можливостей використання 3D-друку 

при виготовленні спеціального устаткування та де-

талей механізму рекуперації енергії з пневмодвигу-

ном, дає можливість зробити висновок, що викорис-

тання спеціальних матеріалів і новітніх технологій 

дозволяє зменшити масу рекуператора при збере-

женні необхідної міцності елементів конструкції. 
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Purpose. Investigate and propose new possibilities of using 3D-printing technologies in designing and manufacturing 

mechanism of energy recovery with pneumatic motor. Methodology. We have applied the experimental simulation of 

pneumatic motor, it’s construction and work. Energy recovery mechanism was simulated and it’s parts was created using 

3d technology. Results. The existing technologies of 3D printing, types and structure of 3D printers for design and manu-

facture of special equipment for the energy recovery mechanism with a pneumatic motor are analyzed and considered in 

detail. The main materials for printing are considered, as well as carbon-containing materials for FDM printing, their prop-

erties and characteristics are considered in detail. The kinematic analysis of the printer mechanism for delta type 3D print-

ing is carried out, the positioning errors for this mechanism type are determined. Measurement of the obtained part and 

processing of statistical data were carried out. The obtained holes of the part are compared with the given nominal values, 

and the absolute error for the outer and inner diameters is calculated. Originality. For the first time, the roughness of the 

delta robot rods was calculated, and the structure stress state under the applied forces action was calculated. Practical val-

ue. Having analyzed all the above information on the 3D printing using possibility in the special equipment manufacture 
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and parts of the energy recovery mechanism with a pneumatic motor, it is possible to conclude that the special materials 

and the latest technologies use can reduce the recuperator weight with the required structural elements strength. The infor-

mation and results obtained in this study actually correlate with similar researches. In addition, they also have a necessary 

and sufficient basis in order to conduct research on the use of 3D technology for the manufacture of parts and components. 

References 16, table 1, figures 14.  

Key words: energy recovery, air motor, braking, additive technology, 3D printer, 3D printing. 
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