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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку новітніх технологій, адитивне виробництво, 
представником якого є 3D друк, належить до одного з найбільш прогресивних 
напрямів, в якому вже досягнуті значні результати і водночас активно продовжуються 
роботи для подальшого вдосконалення технології. Застосування 3D друку забезпечує 
можливість виготовлення ексклюзивних деталей необхідної конфігурації 
безпосередньо з розробленої конструктором або інженером моделі через комп'ютер і 
принтер, не застосовуючи при цьому додаткових технологічних операцій, що в свою 
чергу сприяє заощадженню витрат енергоресурсів, матеріалів та часу на їх 
виготовлення. Відомо, що автомобілебудівна, авіаційна та аерокосмічна 
промисловість направлені на зменшення ваги деталей конструкцій, зокрема шляхом 
використання полімерних композиційних матеріалів для виготовлення деталей, в 
тому числі адитивно сформованих. Таким чином використання таких матеріалів на 
високотехнологічних підприємствах буде лише зростати, з урахуванням того на 
сьогодні вони займають лідируючі позиції. З іншого боку відомо, що всі конструкції 
складаються не з монолітних деталей, а із складальних одиниць, тому виникає 
потреба їх з’єднання. До того ж, при необхідності адитивного формування 
габаритного виробу, коли розміри 3D об’єкту виходять за область побудови 3D 
принтера, також виникає потреба в з’єднанні декількох окремо надрукованих частин 
одного елемента для створення більш складних кінцевих продуктів. Одним з видів 
з’єднання деталей з пластмас є їх склеювання з використанням широкого спектру 
існуючих клеїв, однак для відповідальних виробів, створених методами 3D друку цей 
підхід, здебільшого, не може бути застосований через необхідність значної площі 
перекриття клеєного з’єднання і низьку міцність, особливо с умовах складного 
навантаження. Ще одним можливим варіантом вирішення проблеми є з’єднання 
адитивно сформованих виробів за допомогою механічних кріплень, проте такий 
підхід збільшує вагу конструкції та призводить до локалізації напружень в місцях 
кріплення, що за певних умов може викликати зародження тріщин та послідуючого 
руйнування.  

Враховуючи все вищесказане найбільш перспективними способами з’єднання 
термопластичних матеріалів виглядають методи зварювання, зокрема, що 
гарантовано забезпечать підведення тепла у важкодоступні місця - зварювання 
закладним нагрівальним елементом. Найчастіше нагрівальним елементом слугують 
плетений металевий дріт або сітка з корозійностійкої сталі. Нагрівальний елемент у 
випадку такого способу зварювання залишається в зварному з’єднанні. Через 
відмінності у структурі та фізико-хімічних властивостях відносно основного 
матеріалу деталей, сили взаємодії між нагрівальним елементом і полімером деталей 
незначні, тому відкритим і надзвичайно актуальним залишається питання 
підвищення міцності зварних з’єднань, шляхом покращення адгезії між матеріалом 
нагрівального елементу і полімерним матеріалом деталей у зварному з’єднанні, а 
також створення новітніх композиційних нагрівальних елементів, які за своїми 
структурою та властивостями максимально близькі до основного матеріалу деталей. 
У зв’язку з цим актуальним є розробка електропровідних полімерних композитів та 
створення на їх основі закладних нагрівальних елементів для зварювання пластмас. 
Крім того, забезпечення можливості використання таких композитів як витратних 
матеріалів для формування за допомогою найбільш поширеної в світі FDM (англ. 
Fusing Deposition Modeling) технології 3D друку електропровідних нагрівальних 
елементів заданої форми в залежності від геометрії деталей, що зварюються, 
дозволить подолати геометричні обмеження, властиві процесу зварювання, і 
сформувати зварні з'єднання як литих, так і адитивно сформованих виробів різної 
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конфігурації. До того ж цей елемент в подальшому може слугувати індикатором 
деформацій конструкції, що являє собою один з методів неруйнівного контролю. 

Тому, виходячи з вищезазначеного, метою роботи було встановлення 
закономірностей впливу процесу та параметрів FDM 3D друку на структуру та 
властивості 3D виробів, розробка технології та композитних полімерних матеріалів 
для адитивного формування виробів з функціональними властивостям, 
удосконалення існуючих та розробка нових полімерних композитних закладних 
нагрівальних елементів для їх зварювання.  

Для досягнення поставленої мети, з огляду на наукову новизну досліджень, в 
роботі було проведено дослідження впливу процесу та основних параметрів 
адитивного формування методом FDM 3D друку на фізико-механічні характеристики 
отриманих 3D виробів, розроблено полімерний композит і досліджено метод 
формування філаменту на його основі для 3D друку функціональних виробів, 
розроблено технології зварювання таких матеріалів шляхом оптимізації властивостей 
металевих і створення композиційних закладних нагрівальних елементів, вивчено 
закономірності впливу їх типу та режимів зварювання на механічну міцність зварних 
з’єднань термопластичних полімерів і композитів на їх основі. 

Вперше проведено комплексні дослідження розробки технології формування 
електропровідних філаментів на основі полімерних композитів та створення 3D 
виробів з них. Вперше виявлено структурні зміни в полілактиді при 3D друці за 
технологією FDM з частковим перетворенням його аморфної фази у кристалічну фазу 
у кінцевих 3D виробах. Встановлено закономірності впливу режимів та основних 
параметрів процесу FDM 3D друку на структуру та властивості отриманих виробів із 
полілактиду, які дають можливість адитивного формування 3D виробів із 
прогнозованими властивостями. Визначено найбільш раціональні режими FDM 3D 
друку та запропоновано технологію адитивного формування виробів, яка забезпечує 
можливість керування властивостями матеріалу і отримання в заздалегідь визначених 
місцях 3D виробів заданих характеристик. Досліджено процеси зварювання 
полімерних виробів і розвинуто уявлення щодо впливу модифікації поверхні 
закладних нагрівальних елементів з сіток із корозійностійкої сталі і титану та 
виявлено залежність між матеріалом покриття, морфологією поверхні і режимом 
зварювання та міцністю зварних з’єднань термопластичних полімерів. Вперше 
виявлено закономірності впливу вмісту та характеру розподілу наповнювачів в 
полімерних композитах для їх використання як закладних нагрівальних елементів при 
зварюванні термопластичних полімерних матеріалів і встановлено, що закладні 
нагрівальні елементи на основі полімерних композитів «поліетилен високої густини / 
вуглецева сажа» з вмістом сажі 30 % від об’єму забезпечують найбільш рівномірний 
розігрів по площі і найменший вплив ефекту позитивного температурного 
коефіцієнту опору. Визначена перспективність формування нагрівальних елементів 
методом адитивного виробництва. 

Актуальність роботи пов’язана з тим, що високотехнологічні галузі 
промисловості, в тому числі авіаційна, дедалі більше використовують полімерні 
композити як конструкційні матеріали для відповідальних деталей, які широко 
виготовляються методами адитивного формування, а технологія зварювання 
закладним нагрівальним елементом, яка переважно використовується для з’єднання 
таких складальних одиниці потребує удосконалення, разом з пошуком режимів 3D 
друку, які забезпечують найвищу міцність сформованих деталей. 

Наукова значимість роботи полягає в тому, що одержані результати 
використані як наукове підґрунтя для виконання фундаментальних наукових тем 
Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України і науково-дослідницьких 
робіт на ДП «АНТОНОВ». Практична значимість, економічна та соціальна 
ефективність роботи повязана з формулюванням основних принципів регулювання 
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механічної міцності виробів при FDM 3D друці, підвищенням ефективності металевої 
сітки як закладного нагрівального елементу та визначенням перспективи 
використання полімерних композитів як нагрівальних елементів для зварювання 
пластмасових деталей. Область застосування розробки є промисловість виробництва 
і з’єднання полімерів. Зокрема, для зварювання термопластичних полімерів 
використані нагрівальні елементи на основі електропровідних полімерних 
композитів, що не мають аналогів у світі. Розроблено технологічні рекомендації 
щодо зварювання інженерних та високотехнологічних пластмас з використанням 
закладних нагрівальних елементів як на основі металевої сітки з модифікованою 
поверхнею, так і на основі полімерного композиту, які є на рівні кращих світових 
розробок. Встановлені закономірності впливу процесу 3D друку за технологією FDM 
(температура фільєри екструдера; висота шарів, що наносяться при формуванні 
деталі; швидкість руху друкуючої головки при формуванні виробів; одночасна 
побудова декількох виробів в межах одного циклу) на характеристики отриманих 
виробів є основою для вибору раціональних параметрів адитивного формування, які 
забезпечать отримання 3D виробів з прогнозованими властивостями (зовнішній 
вигляд виробів, їх структура та експлуатаційні характеристики тощо), що 
відповідають кращим світовим аналогам і не мають аналогів в Україні.  
Пропоновані технологія адитивного формування і зварювання термопластичних 
полімерів були випробувані в промислових умовах  на ДП «Південне», міжнародній 
науково-дослідній лабораторії ADPOLCOM, використовуються на ТОВ «РП 
Україна» та ПП «ТТехнології», а на ДП «АНТОНОВ» впроваджено у виробництво. 
Отримані акти апробації про використання результатів науково-дослідної роботи та 
акт впровадження у виробництво. 

Наукові результати роботи відображено в 1 розділі монографії, 1 патенту 
України на винахід, 9 статтях, з яких 3 в наукометричній базі даних Scopus. Новизну 
та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 актами впровадження та 6 
актами апробації результатів науково-дослідної роботи. Матеріали роботи 
використані при написанні 4 НДР на ДП «АНТОНОВ». Загальна кількість публікацій 
до наукової роботи складає 40 наукових праць. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ FDM 3D ДРУКУ НА ПРОЦЕСИ 
ФОРМУВАННЯ, СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ КІНЦЕВИХ ВИРОБІВ 

Дана частина роботи присвячена дослідженню впливу процесу та параметрів 
FDM 3D друку на формування, структуру та властивості кінцевих виробів. 

Методом математичного моделювання встановлено, що визначальними 
параметрами 3D друку є: температура фільєри екструдера, висота шарів, швидкість 
руху друкуючої головки при формуванні виробів, а також одночасна побудова 
декількох виробів в межах одного циклу. Надалі в роботі друкуючи однакові моделі 
(лопатки) варіювали значеннями цих параметрів з метою встановлення найбільш 
раціональних їх значень та режимів 3D друку. У зв’язку з анізотропією механічних 
властивостей сформованих 3D виробів по осям X, Y, Z була обрана вертикальна 
орієнтація моделі, що пов’язано з можливістю її формування з різною міжшаровою 
міцністю (по осі Z).  

Першим варіативним параметром 3D друку було обрано температуру 
друкуючої головки екструдера 3D принтера. Згідно з результатами випробувань у 
відповідності до ДСТУ EN ISO 527-1:2017 та ДСТУ EN ISO 20753:2019 на одновісний 
розтяг зразків, що були сформовані при заданих різних температурах фільєри 
екструдера (190°С, 200°С, 210°С, 220°С та 230°С), було встановлено, що за 
температури фільєри екструдера Т=200°С міжшарова міцність σ = 52,9 МПа (σPLA= 
57,8 МПа). При температурі Т=190°С в’язкість розплаву PLA висока, а адгезійна 
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здатність за цих умов низька разом з міжшаровою міцністю σ = 48 МПа. Друк виробів 
з Т=230°С внаслідок перегріву зразків призводив до незначної деформації виробів, 
проте міжшарова міцність зберігається на рівні σ = 47 МПа  структура  сформованих 

 
Рисунок 1 - Ширококутові рент-

генівські дифрактограми філаменту з 
PLA (1) та 3D виробу з нього (2) 

3D виробів (рис. 1, крива 2), на відміну від 
структури вихідного матеріалу філаменту 
(рис. 1, крива 1), є напівкристалічною, про 
що свідчить інтенсивний дифракційний 
максимум при 2θ = 16,6. 

Наступним варіативним параметром, 
який визначає час формування зразка була 
швидкість руху друкуючої головки при 
формуванні 3D виробів, яка становила 20, 
50, 80, 110 мм/с. Всі сформовані зразки мали 
задану геометричну форму з чіткими 
обрисами деталі та візуально хорошу 
щільність прилягання нанесених шарів. За 
допомогою комп’ютерної томографії та 3D 
реконструкції внутрішньої будови визна- 
чено відсутність в зразках дефектів, розміри 

яких перевищують 5 мкм. При порівняльному аналізі даних, отриманих за допомогою 
диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК), нагріву та охолодження 3D 
виробів з різними швидкостями (20…40°C/хв та 2…20°C/хв, відповідно) з розподілом 
температурних полів при їх адитивному формуванні, визначених за термограмами 
безконтактної реєстрації температури в інфрачервоному спектрі, вперше було 
встановлено, що найбільш сприятливими умовами для формування напівкристалічної 
структури в полілактиді, а отже виробів з підвищеними експлуатаційними 
характеристиками, є умови, що забезпечують повільний нагрів філаменту у фільєрі 
екструдера 3D принтера до плавлення і повільне його охолодження у сформованому 
виробі. Повільний нагрів філаменту забезпечує необхідну сегментальну рухливість 
«заморожених», аморфізованих при його виготовленні, ланцюгів макромолекул 
полілактиду, які встигають вибудувати дальній порядок шляхом переміщення їх 
сегментів відносно один одного і тим самим сформувати кристалічну фазу в процесі 
«холодної кристалізації». Також за повільного охолодження сегменти макромолекул 
полімеру встигають переорганізуватися для первинного зародження та росту 
кристалів. Визначено, що швидкість 3D друку 80 мм/с найбільше відповідають цим 
умовам, що підтверджено результатами механічних випробувань кінцевих виробів, за 
яких σ = 56,9 МПа (σPLA=57,8 МПа). За максимальної швидкості 110 мм/с σ = 39,3 
МПа. Зразки, що були сформовані зі швидкостями руху друкуючої головки 20 та 50 
мм/с мали близькі між собою усереднені значення міжшарової міцності σ = 51,7 та 
52,9 МПа, відповідно.  

Одночасний друк декількох моделей в межах одного циклу знижує час на 
створення 3D виробів. Для досліджень впливу одночасного адитивного формування 
декількох зразків на структуру та властивості кінцевих виробів був обраний режим, 
при якому попередньо були отримані зразки найвищої міцності (σ=56,9 МПа). 
Результати досліджень показали суттєве зниження міцності виробів (σ=25 МПа), 
сформованим при ідентичному режимі. Це пояснюється (і підтверджено 
результатами розповсюдження теплових полів) тим, що при формуванні чотирьох 
виробів, коли друкуюча головка переходить від однієї моделі до іншої, відбувається 
зниження температури та пластичності верхніх шарів кожного виробу, і наступні 
шари розплавленого полімеру лягають на основу, що вже частково встигла остигнути. 
Це призводить до зниження адгезії і, як наслідок, зниження міжшарової міцності. З 
іншого боку, це дає можливість направлено керувати експлуатаційними 
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властивостями виробу при його адитивному формуванні за рахунок закладання в 
заздалегідь обраних місцях виробу необхідної міцності. 

В роботі при незмінних інших параметрах друку, окрім висоти шарів, було 
проведено дослідження впливу обраного параметру на зовнішній вигляд, структуру, 
властивості кінцевих виробів та час їх формування (рис. 2). За результатами проведе- 

 
Рисунок 2 - Графік залежності 

часу 3D друку та міжшарової міцності 
кінцевих виробів від висоти їх шарів. 

них експериментів була виведена формула 
розрахунку висоти шару, при якій 
дотримується баланс між часом 
формування виробу, якістю поверхні та 
механічними властивостями (не менше 
90% від міцності основного матеріалу) 
кінцевих виробів:   hшару = dфільєри / k, де 
hшару - висота шару, dфільєри - діаметр фільєри 
екструдера, k – корегуючий коефіцієнт зі 
значеннями в межах 2,3…3,7. Визначення 
впливу режимів та параметрів 3D друку на 
в'язкопружні властивості кінцевих виробів 
було проведено за допомогою динамічного 
механічного аналізу  (ДМА).  Встановлено, 

що на величину модуля пружності адитивно сформованих зразків з полілактиду має 
комплексний вплив вміст та впорядкованість в полімері як кристалічної, так і 
аморфної фази, які, не дивлячись на їх однакову хімічну природу, мають різні 
властивості в залежності від частоти дії зовнішнього механічного поля. Аналізом 
результатів ДМА доведено повну кореляцію між умовами формування 3D виробів 
(нагрів/охолодження) та встановленими за ДСК закономірностями.  

РОЗРОБКА ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ АДИТИВНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

В даній частині роботи приведені результати досліджень розробки 
електропровідних філаментів з полімерних композитів на основі полілактиду (PLA) і 
вуглецевої сажі (ВС) та створених 3D виробів з них, тому числі нагрівальних 
елементів. Визначені закономірності впливу наповнювача з упорядкованим 
розподілом у полімерній матриці на структуру та властивості сформованих 
композитів, розроблених філаментів та створених 3D виробів. 

Встановлено, що термічне компактування формує сегреговану систему 
частинок наповнювача, які локалізовані на поверхнях полімерних частинок. 
Моделювання структури композитів PLA і ВС різної концентрації за геометричною 
моделлю Mamunya (рис. 3,а) підтверджена структурними дослідженнями за 
допомогою оптичної мікроскопії сформованих композитів (рис. 3,б), розроблених на 
їх основі філаментів (рис. 3,в) та створених з них 3D виробів (рис. 3,г). 

            
Рис. 3. Мікрофотографії морфології композитів на прикладі наповнення 5 %об ВС 

а) за геометричною моделлю Mamunya; для б) композитів, в) філаменту г) 3D виробів. 

При дослідженні мікроструктури зразків (композитів, розроблених філаментів 
та 3D виробів з них) було виявлено, що зі збільшенням концентрації ВС до φ=5 %об 
відбувається утворення електропровідних ланцюгів в композиті, більшість частинок 
яких знаходяться в прямому контакті між собою.  

а) 

 

б) 

 

в) 

 
г) 
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З графіку на рис. 4 видно, що залежність між значеннями електропровідності 
зразків і збільшенням концентрацій φ в них наповнювача має перколяційний 
характер. У відповідності до моделі Mamunya поріг перколяції знаходиться в межах   

 
 

Рисунок 4 - Графік залежності 
електропровідності σDC зразків від 
вмісту φ ВС 

φ=2,5 %об до φ=5 %об, де відбувається 
стрибок з σDC=6,5×10-10 до 3,33×10-3 
См/см. Встановлено, що значення σDC 
філаментів та сформованих з них 3D 
виробів дещо нижчі в порівнянні з 
вихідними композитами, пов’язаного з 
перерозподілом ВС при їх переробці в 
процесі формування самих філаментів та 
кінцевих виробів. За результатами ДСК зі 
збільшенням вмісту ВС від 0 до 5 %об 
змінюються теплофізичні характе-
ристики, а саме Тск з 62,02 до 67,86°С, а Тпл 
з 169,04 до 173,82 °С, що свідчить про н 

наявність фазових перетворень у полілактидній матриці.  
Електричні випробування 3D виробів показали їх достатню здатність для 

генерації тепла, при пропусканні змінного струму, що робить спосіб адитивного 
формування 3D виробів з функціональних полімерних композитів перспективним для 
формування закладних нагрівальних елементів для зварювання пластмас. 

МОДИФІКАЦІЯ ЗАКЛАДНИХ НАГРІВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ 
МЕТАЛЕВОЇ СІТКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ПОЛІМЕРІВ 

В даній частині роботи приведені результати впливу модифікації поверхні 
металевого закладного нагрівального елемента (ЗНЕ) на адгезію з термопластичним 
полімером та міцність зварних з’єднань. Поверхня стандартної сітки з 
корозійностійкої сталі типорозміру с має низьку шорсткість (рис. 5,а,) і тому площа 
контакту з полімерним матеріалом низька. Модифікування сітки збільшує шорсткості 
і, відповідно, питому площу поверхні. Газоабразивна обробка (рис. 5.1,б) підвищує її 
частково, не зменшуючи розміри вільної ланки сітки. Нанесення на поверхню сітки 
покриття ніхрому (NiCr) (рис. 5.1,в), сталі65Г (Ст65Г) (рис. 5.1,г) і молібдену (Мо) 
(рис. 5.1,д) формує морфологію, що додатково збільшує питому площу поверхні. 

 
Рисунок 5 – Мікроструктура нагрівальних елементів з сітки з корозійностійкої 

сталі, які модифіковані різними матеріалами. 

Нагрівальний елемент на основі сітки титану марки ВТ1-00, виготовлений 
лазерним різанням. Його поверхня була модифікована дисперсним титаном з 
утворенням середньої (товщина δ~150 мкм) і розвинутої (δ~250 мкм) морфології 
покриття, яка показана на рис. 6. Також у роботі були використані промислові 
титанові сітки (рис.6,г), які також були модифіковані титаном. 

Встановлено, що додатковий об’єм покриття збільшує час нагрівання до 
однакових температур як для сітки з корозійностійкої сталі, так і титану. Проте, 
покриття з ніхрому сітки з корозійностійкої сталі забезпечило рівномірне нагрівання 
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по всій поверхні нагрівального елемента.  

 
Рисунок 6 – Мікроструктура нагрівальних елементів з сітки з а) титану, б) 

модифікованого титаном δ=150 мкм, в) модифікованого титаном δ=250 мкм, г) 
промислової титанової сітки. 

Вплив модифікації закладних нагрівальних елементів на міцність зварних 
з’єднань проводилося при зварюванні стикових з’єднань. Ці з’єднання дозволяють 
визначати внесок покриття в міцність і адгезії між нагрівальним елементом і 
полімером. Використовували 2 полімерні матеріали: поліетилен високої густини 
(ПЕВГ) ПЕ-80 як модельний для відпрацювання технології та високотехнологічний 
авіаційний композиційний матеріал ZX-410 на основі поліетеріміду (ПЕІ). Процес 
зварювання проводився на двох режимах: «жорсткий», характеризується високою 
потужністю і коротким часом зварювання, «м’який», характеризується поступовим 
підвищенням потужності і тривалим часом зварювання. Режими зварювання ЗНЕ з 
корозійностійкої сталі і титану відрізнялися. 

Застосування ЗНЕ з корозійностійкої сталі, модифікованого ніхромом і титаном 
при зварюванні деталей з ПЕВГ привело до підвищення міцності зварних з’єднань 
майже на 15 % (рис. 7,а). При зварювання деталей з поліетеріміду ZX-410 міцність 
зварних з’єднань з сітками, модифікованими сталлю 65Г і молібденом практично 
однакові порівняно з міцністю контрольного зразка з ЗНЕ із сітки типорозміру с 
(рис.7.б), хоча мають обернену закономірність на «м’якому» і «жорсткому» режимах 
зварювання. Це пояснюється тим, що в зварному з’єднанні полімер контактує 
безпосередньо з матеріалом покриття і на «м’якому» режимі збільшується як час 
зварювання, так і внесена енергія, що забезпечує розплавлення глибинних шарів 
полімеру на границі контакту.  

а)   б)   в)  

Рисунок 7 – Міцність стикових зварних з’єднань з а)модифікована сітка к/с 
сталі/ПЕВГ, б) модифікована сітка к/с сталі/ ПЕІ ZX-410, в) модифікована сітка 
титану/ ПЕІ ZX-410. 

Найкращі результати показало покриття ніхромом (рис. 7,б, колонка NiCr), при 
якому як на «жорсткому» (100 Вт/см2) так і на «м’якому» (60 Вт/см2) режимах 
забезпечувався приріст міцності на 10 і 13%, відповідно, а руйнування відбувалося 
навіть по дротам ЗНЕ. Зниження міцності пов’язано з утворенням пор і зон 
несплавлення. Встановлено, що покриття сіток з титану, покритих титаном δ=250 мкм 
збільшує міцність зварних з’єднань до 53% (рис.7,в). 

Визначено закономірності зміни міцності стикових зварних з’єднань в 
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залежності від потужності і кількості введеної енергії при зварювання для різних 
типів модифікованих нагрівальних елементів (рис.8). У випадку зварювання з ЗНЕ на 
основі титанової сітки рекомендуються «жорсткі» режими, з потужністю 180 Вт/см2 і 
часом зварювання менше 300 с. При зварюванні нагрівальним елементом з 
корозійностійкої сталі це явище менш виражене, так як тривалість зварювання у 
цьому випадку знаходиться в межах 45…60 с, в той час як при зварюванні титановими 
сітками він росте до 300с, що призводить пороутворення деталей з ПЕІ ZX-410. 

 
Рисунок 8 – Залежність міцності зварних з’єднань з поліетеріміду ZX-410 від 

потужності і величини введеної енергії для модифікованого нагрівального елемента 
на основі сітки з корозійностійкої сталі (а, б) та  титану (в, г), відповідно. 

РОЗРОБКА НОВІТНІХ ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ 
ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС 

В даній частині роботи приведені результати досліджень композиційних 
нагрівальних елементів на основі поліетилену високої густини (ПЕВГ, Tпл=130 ºС), 
наповнених вище порога перколяції вуглецевою сажею (ВС), вуглецевими волокнами 
(ВВ) і їх сумішшю. Такі композити за своїми властивостями подібні до 
термопластичних полімерів і їх використання як ЗНЕ в перспективі підвищить 
міцність зварних з’єднання і несучу здатність конструкцій в цілому. 

Композити формувалися методом гарячого компактування для створення 
впорядкованого кластеру наповнювача. Визначено, що при нагріванні композитів 
виявляється наявність ефекту позитивного температурного коефіцієнту опору (ПТК), 
який виникає внаслідок збільшення електричного опору зразка при підвищенні 
температури і викликаний тепловим розширенням полімеру, який руйнує контакти 
між частинками наповнювача в струмопровідній мережі. Найбільш виражений цей 
ефект спостерігається у композитів наповнених сумішшю вуглецевих волокон і 
вуглецевої сажі, де коефіцієнт ПТК Δ=R/R0 складає 2,8 при прикладанні напруги 10 В 
і супроводжується зниженням рівноважної температури з 76 до 67 ºС. Встановлено, 
що найменш виражений ефект ПТК серед композитів ПЕВГ/ВС/ВВ, ПЕВГ/ВВ, і 
ПЕВГ/ВС спостерігається для останнього, де Δ=R/R0 дорівнює 2,1 при 10 В без 
зниження рівноважної температури, що робить його найбільш придатним для 
використання як нагрівального елементу для зварювання пластмас. 

Експериментальним методом встановлено, що композити з об’ємним вмістом 
ВС 30 % при електричних випробуваннях забезпечують рівномірне тепловиділення 
по всій поверхні і досягають необхідної температури (T=Tпл+50ºС) для процесу 
зварювання, разом з збереженням термостабільності до 280 ºС. Зі збільшенням вмісту 
вуглецевої сажі від 0 до 30 % від об’єму композиту, теплопровідність збільшується з 
0,4 до 0,8 Вт/мК і, відповідно, теплообмін відбувається більш ефективно. 

Визначено, що режим зварювання за допомогою закладного нагрівального 
елементу на основі електропровідного полімерного композиту з параметрами: час 
зварювання t=120 с, еквівалентна електрична потужність процесу зварювання P=23 
Вт/см2, притискне зварювальне зусилля - 1 МПа, забезпечують утворення 
рівноміцного напусткового зварного з’єднання з міцністю σв=18 МПа (рис.9). Це 
відповідає міцності поліетилену (σв=18…20 МПа), і, відповідно, руйнування 
відбувається по основному матеріалу. Запропоновано концепцію, що дозволяє 
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уніфікувати параметри нагріву при різних режимах і дає можливість визначити 
діапазон технологічних режимів, за критерієм найвищої міцності зварних з’єднань. 
Вона полягає у наступному: E = P  t, що визначає кількість енергії Е (Дж/см2), яка 
поглинута в процесі зварювання як в «жорсткому» режимі (висока потужність P і 
короткий час t), так і в «м’якому» (низька потужність P, довгий час t), причому 
добуток P  t є сталим в усіх випадках (рис.10). На діаграмі 4 області. Область 1 – 
технологічне вікно рекомендованих параметрів. Всі стикові з’єднання в цій області 
відповідають 90% міцності основного матеріалу, а напусткових зварних з’єднань 
рівноміцні основному матеріалу. Параметри зварювання з області ІІ забезпечують 
утворення зварного з’єднання, але їх міцність складає 75…80% міцності ПЕВГ. 
Область  ІІІ і VІ лежать поза межами рекомендованих, де відбувається недостатнє 
виділення тепла або деградації полімерної матриці нагрівального елементу. 

 
Рисунок 9 – Напусткове з’єднання 
після механічних випробувань 

Точки: 
екпери- 
ментальні  
квадрат – 
напусток, 
круг –  
стикові 
р  
 
 
 
 

Рисунок 10–Технологічний діапазон режимів 
зварювання стикових і напусткових з’єднань.  

ВИСНОВКИ 

1. Аналіз літературних даних показав широке використання в 
високотехнологічних галузях промисловості деталей з полімерних композиційних 
матеріалів, в тому числі адитивно сформованих. Найпоширенішим методом 
з’єднання складальних одиниць складної геометрії є зварювання закладним 
нагрівальним елементом. Тому актуальними є комплексні дослідження 
закономірностей зміни властивостей виробів при FDM 3D друці та удосконалення 
технологічних підходів щодо їх зварювання  

2. Встановлено, що процес 3D друку за технологією FDM суттєвим чином 
впливає на фазову структуру полімеру, зокрема, полілактид в аморфному стані у 
філаменті перетворюється на напівкристалічний у кінцевому виробі. Методами 
математичного моделювання, теоретичними та емпіричними дослідженнями 
визначено, що варіюванням значеннями основних параметрів процесу FDM 3D друку 
(температура фільєри екструдера, висота шарів, швидкість руху друкуючої головки, 
кількість виробів, що формуються за один цикл 3D друку) можливо направлено 
регулювати структуру і характеристики полімерного матеріалу та створювати з нього 
вироби із прогнозованими властивостями. Розроблено технологічні режими FDM 3D 
друку виробів, при яких забезпечується їх міжшарова міцність на рівні 98% від 
міцності вихідного матеріалу і невеликі часові витрати на формування (14 хв). 

3. Виведена формула розрахунку висоти шару у відповідності до діаметру 
фільєри екструдера, при якій дотримується баланс між часом формування виробу, 
якістю поверхні та механічними властивостями отриманих виробів: висота шару = 
діаметр фільєри / 2,3…3,7. 
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4. На основі полімерних композитів розроблено електропровідні філаменти та 
створено 3D вироби з них. Виявлено, що електропровідність філаментів і композитів 
зростає з збільшенням вмісту вуглецевої сажі, зростаючи в межах  
σDC=3,12×10-11…9,98×10-3 См/см для філаментів та σDC=3,57 ×10-11…8,12 ×10-4 См/см 
для кінцевих 3D виробів. Визначено, що зі зростанням вмісту ВС у композитах 
відбувається зміна їх структури та теплофізичних властивостей. Встановлено, що за 
формування філаментів та 3D виробів відбувається реорганізація сегрегованої фази 
вуглецевої сажі, що впливає на значення електропровідності. Електричні 
випробування 3D виробів показали їх достатню здатність для генерації тепла, при 
пропусканні змінного струму, що робить спосіб адитивного формування 3D виробів 
з функціональних полімерних композитів перспективним для формування закладних 
нагрівальних елементів для зварювання пластмас. 

5. Встановлено, що модифікація ніхромом поверхні закладного нагрівального 
елемента з сітки з корозійностійкої сталі при питомій потужності процесу зварювання 
Р = 60…100 Вт/см2 забезпечує збільшення міцності зварних з’єднань на 10…13 %. У 
випадку модифікування поверхні закладного нагрівального елементу з титанової 
сітки дисперсним титаном при питомій потужності зварювання Р = 180…200 Вт/см2 

спостерігається збільшення міцності зварних з’єднань до 36 і 53% зі збільшення 
розміру товщини напиленого шару з 150 до 250 мкм. 

6. Розроблено закладні нагрівальні елементи на основі електропровідних 
полімерних композитів. Встановлено, що залежність рівноважної температури 
нагрівального елемента Тр від прикладеної напруги U. Визначено, що при нагріванні 
композитів, наповнених вуглецевим волокном і сумішшю вуглецевих волокон і сажі 
виявляється наявність ефекту позитивного температурного коефіцієнту опору (ПТК), 
який виникає внаслідок збільшення електричного опору зразка при підвищенні 
температури і викликаний тепловим розширенням полімеру.  

7. Визначено, що у композитних нагрівальних елементів концентрація 
вуглецевої сажі, яка забезпечує рівномірне нагрівання по всій поверхні, повинна 
знаходитися на рівні 30 %об. 

8. Розроблені технологічні рекомендації щодо зварювання стикових і 
напусткових зварних з’єднань. Запропоновано концепцію, що дозволяє уніфікувати 
параметри нагріву при різних режимах і дає можливість визначити діапазон 
технологічних режимів, за критерієм найвищої міцності зварних з’єднань. 
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