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Dizainerė Lina Povilaitytė - Burokienė2022

Projektas siekė parengti mokymo ir profesinio orientavimo medžiagą, skir-
tą sudominti vaikus ir gilinti jų žinias apie tiksliuosius mokslus - inžineri-
ją, technologijas ir matematiką (STEM). Medžiaga orientuota į 7-10 klasių 
moksleivius.

Lietuvos atstovai projekte - Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės 
asociacija LINPRA ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, kurie 
dalinasi parengta medžiaga su visomis Lietuvos mokykloms bei kitoms švie-
timo įstaigoms.

tarptautinio projekto „Mobiliosios laboratorijos STEM žinių 
gilinimui“ (angl. Mobile laboratories for improvement of STEM 
knowlege, Lab4STEM), 2020-1-LV01-KA201-077502, metu.

Mokymo medžiaga parengta

https://burokienelina.wixsite.com/lpb-design
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3D spausdinimas yra technologija, naudojama detalėms gaminti. Ją 
naudojant, nereikia medžiagos ruošinio ar formos – fiziniai objektai 
gaminami medžiagos sluoksnius tiesiog išliejant vieną ant kito. 
Technologija leidžia sukurti gana sudėtingą geometriją, palyginti su 
ankstesnėmis technologijomis. Inžinerijos pramonėje 3D technologija 
dažnai naudojama lengvoms geometrinėms formoms kurti ir prototipams 
gaminti.

ĮVADAS

3D spausdinimas iš arti. Šaltinis: https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/what-materials-can-be-3d-printed /

Devintajame dešimtmetyje, kai pirmą kartą buvo išrastos 3D spausdinimo technologijos, jos 
buvo vadinamos greitųjų prototipų kūrimo technologijomis, nes ši technologija nebuvo tinkama 
detalėms gaminti. Tada ji leido gaminti tik prototipus.
Šiais laikais 3D spausdinimas yra pažengęs ir naudojamas kaip priemonė gaminti daugybei 
skirtingų gamybos dalių. Prototipams kurti gali būti naudojamos ir kitos gamybos technologijos 
(pvz., CNC apdirbimas). Bėgant metams 3D spausdinimas tapo pigesnis ir prieinamesnis.
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3D spausdinimas buvo tas pagrindinis techninis sprendimas, paspartinęs spartesnį pramoninių 
produktų kūrimą pasitelkus prototipus. Nors anksčiau egzistavo keli kiti patentai, Charles Chuck 
Hull paprastai priskiriamas 3D spausdintuvo išradimas, nes jo stereolitografijos aparatas (SLA) 
buvo patentuotas 1984 m.
Nepaisant Charles Chuck Hull šlovės, devintojo dešimtmečio pabaigoje vienu metu buvo kuria-
ma daug technologijų, įsikūrė daugiau 3D spausdinimo srityje dirbančių įmonių.

Charles Chuck Hull. Šaltinis: https://www.avplastics.co.uk/3d-printing-history

• 1981 m. Japonijoje Hideo Kodama buvo suteiktas pirmasis prietaiso, naudojančio UV šviesą 
fotopolimerams kietinti, patentas. Prietaisas buvo skirtas modeliams ir prototipams gaminti, 
tačiau gamyba susidomėjim neparodė ir išradėjui patento teko atsisakyti.

• 1984 m. prancūzų išradėjai Alain Le Mehaute, Olivier de Witte ir Jean Claude André pateikė 
patentui technologiją, pagal kurią, kaip ir Hideo Kodama išradime, UV šviesa buvo naudoja-
ma fotopolimerams kietinti. Tačiau jų įmonė „General Electric“ atsisakė patento, teigdama, 
kad technologijai trūksta didesnio verslo potencialo.

• 1984 m., praėjus vos kelioms savaitėms po „General Electric“ patento atsisakymo, amerikie-
tis Charles Chuck Hull pateikė savo technologiją, kurią pavadino „Trimačių objektų gamyba 
naudojant stereolitografiją“. Taip buvo įvestas terminas „stereolitografija“ (SLA).
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• 1987 m. Charles Chuck Hull išrado STL failą ir tais pačiais metais įkūrė „3D Systems“.

• 1987 m. amerikietis Carl Deckard pateikė patentą dėl selektyvaus lazerinio sukepinimo (SLS) 
ir tais pačiais metais įkūrė „Desktop Manufacturing“ Corp. (DTM).

• 1989 m. amerikietis Scott Crump pateikė lydyto nusodinimo modeliavimo (FDM) patentą ir 
tais pačiais metais kartu su žmona įkūrė įmonę „Strasys“.

Charles Chuck Hull 3D spausdintuvas. Šaltinis: https://www.thefabricator.com/additivereport/blog/additive/who-invented-3d-printing

Nuo devintojo dešimtmečio pabaigos iki dešimtojo dešimtmečio pradžios pramonė greitai tapo 
orientuota į pelną. Pirmosios 3D spausdinimo mašinos buvo didelės ir brangios, o jų gamintojai 
varžėsi dėl pramoninių prototipų kūrimo sutarčių su masinės rinkos automobilių ir sveikatos pra-
monės, taip pat aviacijos ir kosmoso inžinerijos bei plataus vartojimo prekių gamintojais.

● 1987 m. Įmonė „3D Systems“ išleido pirmąjį komercinį SLA spausdintuvą SLA-1.

Sla-1. Šaltinis: https://www.3dsystems.com/our-story
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• 1992 m. FDM patentas pagaliau buvo 
suteiktas „Stratasys“, todėl jie išleido 
pirmąjį FDM spausdintuvą „3D Modeler“.

Šaltinis: https://www.timetoast.com/timelines/history-of-3d-
printing--2

• 1992 – DTM išleido pirmąjį komercinį 
SLS spausdintuvą „Sinterstation 2000“.

• 1994 m. Vokietijos įmonė „Electro Opti-
cal Systems“ (EOS), įkurta 1989 m., iš-
leid savo EOSINT M160 – pirmąjį komer-
cinį 3D metalo spausdintuvą.

Šaltinis: https://slidetodoc.com/technology-strate-
gy-mgmt-731-karl-t-ulrich-session/

Maždaug nuo 2018 m. ažiotažas, kilęs dėl 3D spausdinimo, dingo iš žiniasklaidos, tačiau įvairaus 
dydžio įmonės šia technologija domisi kaip niekada anksčiau. Yra tūkstančiai įmonių, gaminan-
čių 3D spausdintuvus ir siūlančių įvairias paslaugas, kuriose naudojama 3D spausdinimo tech-
nologija. Šio tipo gamyba egzistuoja tik nuo 1980-ųjų, todėl iki jos sukurti gamybos metodai 
dažnai vadinami tradicine gamyba.
Vienas iš didžiausių 3D spausdinimo trūkumų yra tai, kad dauguma detalių yra natūraliai anizo-
tropinės arba ne visiškai tankios, o tai reiškia, kad jos paprastai nepilnai užpildytos medžiaga ir 
nusileidžia mechaninėmis savybėmis, būdingoms detalėms, pagamintoms naudojant atskyrimo 
arba formavimo metodus. Dėl aušinimo ar kietėjimo sąlygų pokyčių keli tos pačios detalės at-
spaudai šiek tiek skiriasi. Kadangi šiuo būdu pagamintos detalės retai būna identiškos, tai turi 
neigiamos įtakos nuoseklumui ir pasikartojimui.
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1. Viela iš polimero spausdinimo galvutėje (angl. Noozle) kaitinama iki jos lydymosi taško ir 
išpurškiama pro purkštuką ant spausdinimo pagrindo.

2. Kai šis sluoksnis sukietėja, spausdinimo galvutė toliau juda pagal spausdinamos dalies geo-
metriją tame lygyje.

3. Kai polimeras išpurškiamas, prisilietęs prie ankstesnio paviršiaus jis sukietėja, taip suformuo-
damas antrąjį sluoksnį.

4. Procedūra kartojama kol detalė užbaigiama. 

Pagrindiniai 3D spausdinimo procesų tipai

1. Lydžiosios masės modeliavimas (Fused Deposition Modelling (FDM))

Pagrindiniai FDM principai:

Šaltinis: https://www.crenodezstudio.com/fdm.html

Plačiau:  https://www.youtube.com/watch?v=WHO6G67GJbM
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Galimų 3D spausdinimo medžiagų skaičius 
kasmet sparčiai auga, nes rinkos paklausa 
specifinėms medžiagoms ir jų mechaninėms 
savybėms skatina medžiagų mokslo pažangą.

Dėl šios priežasties neįmanoma pateikti išsa-
mios visų 3D spausdinimo medžiagų apžval-
gos. Tačiau kiekvienas 3D spausdinimo pro-
cesas yra suderinamas tik su tam tikromis 
medžiagomis.
Termoplastiniai ir termoreaktyvieji polimerai 
yra labiausiai paplitusios 3D spausdinimo me-

džiagos, tačiau metalai, kompozitai ir kerami-
ka taip pat gali būti spausdinami 3D.
Kitas būdas skirstyti medžiagas - pagal sa-
vybes: pigios, chemiškai atsparios, tirpstan-
čios, lanksčios, patvarios, atsparios karščiui, 
standžios, atsparios vandeniui, atsparios UV 
spinduliams. Kai detalės naudojamos pra-
moninėje aplinkoje, paprastai reikia patva-
raus plastiko, pvz., Nylon 12, o dauguma 3D 
spausdinimo mėgėjų naudoja PLA arba ABS 
medžiagas, kurios yra dažniausiai naudoja-
mos 3D spausdinime FDM metodu.

FDM procese naudojamos medžiagos:

Šaltinis: https://www.3dplastic.eu/

Šiuo metu 3D technologija pasiekė aukščiausią lygį. Pakilimas prasidėjo nuo 2013 m., o nuo 
2017 m. kasmet rengiama 3D spausdinimo tendencijų ataskaita. Per tuos metus matyti, kaip 
bangavo susidomėjimas technologija: vienu metu pasiekęs ažiotažo viršūnę, susidomėjimas 
ėmė kristi dėl įvairaus pobūdžio gamybininkų lūkesčių neatitikimo, o šiuo metu susidomėjimas 
ja vėl auga, nes galiausiai pastebėta, kad 3D spausdinimo naudojimas yra perspektyviausias, kai 
jis taikomas palyginti siauriems ir apibrėžtiems vaidmenims gamybos pasaulyje.
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Privalumai

1. Nenaudoja jokių toksinių medžiagų, gali 
būti naudojamas biure.

2. Nesudėtingas galutinis apdorojimas.

3. Kai kurie FDM 3D spausdintuvai yra pakan-
kamai pigūs ir todėl prieinami visuomenei.

Apribojimai

1. Detalės tikslumas priklauso nuo spausdini-
mo vielos storio.

2. Detalės yra silpnos vertikalia kryptimi.

2. Stereolitografija 
StereoLithography (SLA) 
(Fotopolimerizacija)

Šaltinis: https://www.3dnatives.com/en/stereolithography-explained100420174/

FDM Privalumai ir apribojimai:
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1. Iš pradžių platforma yra šalia šviesai jautraus skysto polimero 
paviršiaus.

2. Tiesioginis lazerio spindulys, naudodamas ultravioletinę šviesą, 
sukietina polimerą.

3. Kai pradinis sluoksnis yra baigtas, platforma nuleidžiama arba pa-
keliama (priklausomai nuo spausdintuvo) ir formuojamas antrasis 
sluoksnis.

4. Procedūra kartojama tol, kol detalė yra užbaigiama.

Spausdinimo medžiaga naudojama SLA technologijoje dažniausiai 
yra šviesai jautri derva, tai reiškia, kad ji kietėja, kai paveikiama UV 
spinduliais.
Mechaninės dervos savybės dažniausiai priklauso nuo medžiagos 
tipo ir apdirbimo (angl. post-curing) laiko. SLA spausdintuvuose nau-
dojamos įvairių gamintojų dervos.

Pagrindiniai  
SLA principai:

SLA Privalumai ir 
apribojimai:

SLA procese 
naudojamos 
medžiagos:

Privalumai

1. SLA gamina tikslias dalis su 
aukšta paviršiaus apdaila.

2. Įvairus fotopolimerinių me-
džiagų su skirtingomis savy-
bėmis spektras.

Apribojimai

1. Medžiaga turi būti jautri 
šviesai ir yra daug branges-
nė, lyginant su FDM.

2. Spausdinimo procesas gali 
būti lėtas.

Plačiau: https://www.youtube.com/watch?v=NM55ct5KwiI
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3D spausdinimo 
technologijos etapai

Pirmajame gamybos proceso etape sukuriamas skaitmeninis 
modelis. Šiuo tikslu naudojamas CAD (angl. Computer Aided 
Design ) modeliavimas. Yra daugybė CAD programų, kurios nau-
doja skirtingus modeliavimo principus, galimybes bei kainodaros 
politiką. Solidworks, Autodesk Fusion 360, SketchUp yra CAD 
modeliavimo programinės įrangos pavyzdžiai. Taip pat skaitme-
ninio modelio sukūrimui, pasitelkus 3D skenavimą, gali būti nau-
dojama atvirkštinė inžinerija.

Technologijos

1. CAD

2. STL formato modelis

3. STL modelio analizė   
ir korekcijos

Šiame gamybos etape CAD modelis konvertuojamas į STL (ste-
reolithography) failą. STL modelį galima pasirinkti bei atsisiųsti 
ir iš internetinių saugyklų, tokių kaip Pinshape, GrabCAD ir kt.
Vienos saugyklos siūlo nemokamus modelius, kitos – mokamus.

Šiame etape pašalinamos visos klaidos STL faile. Tipiškos klai-
dos – trūkstami trikampiai, nesusijungę kampai, apverstos nor-
malės, kur trikampio briaunos klaidinga pusė identifikuojama 
kaip dalies vidus. STL modelio korekcijoms yra skirta speciali 
programinė įranga, tokia kaip Meshlab, 3DPrintCloud, Netfabb 
ir kt. Jeigu klaidų nėra, tuomet gali būti atlikti tam tikri objekto
pataisymai – dydžio, tankio, geometrijos keitimas. Taip pat 
nustatoma tinkama 3D modelio padėtis. Naudojant FDM tipo 
spausdintuvus, STL failas importuojamas į specialią programą
(angl. slicer program), kur jis konvertuojamas į G-kodą. G-kodas 
yra skaitmeninio valdymo programavimo kalba, kurią supranta 
3D spausdintuvai.
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4. Įrenginio nustatymas

5. Spausdinimas

6. Atspausdinto gaminio 
išėmimas

7. Apdorojimas

Šiame etape įrenginys paruošiamas spausdinimui. Nustatomi 
tinkami spausdintuvo parametrai bei valdymas, pašalinamas 
ankstesnis gaminys bei įdedama spausdinimo medžiaga. Taip 
pat būtina reguliariai tikrinti visus svarbius spausdinimo nusta-
tymus bei valdyti procesą. Kai aparatūra paruošta, galima įkelti 
spausdinimo failą.

Visa spausdinimo procedūra daugiausia yra automatinė. Spaus-
dinimas gali užtrukti kelias valandas ar net dienas, priklausomai 
nuo gaminio dydžio, spausdintuvo ir naudojamų medžiagų.
Reikalinga retkarčiais patikrinti ar spausdinimo metu neatsirado 
klaidų.

Dažniausiai ne pramoniniuose 3D spausdintuvuose atspausdinto 
gaminio išėmimas yra labai paprastas: tereikia atspausdintą dalį 
nuimti nuo spausdinimo platformos.

Galutinis atspausdinto gaminio apdorojimas gali labai skirtis, 
priklausomai nuo spausdinimo technologijos ir naudojamų me-
džiagų. Pavyzdžiui, gaminys, pagamintas naudojant SLA tech-
nologiją, turi būti apdirbtas UV spinduliais, tuo tarpu gaminį, 
pagamintą naudojant FDM technologiją, galima naudoti iš karto. 
Į produkto apdorojimą gali įeiti valymas aukštu oro slėgiu, po-
liravimas, dažymas ir kiti veiksmai, reikalingi parengti galutinį 
produktą.

STL modeliai internetiniuose šaltiniuose

• STL modelius nemokamai ar už tam tikrą mokestį galima atsisiųsti iš saugyklų, prekyviečių 
ar paieškos sistemų, tokių kaip Thingiverse, GrabCAD, SketchFab, Pinshape, Yeggi, Autodesk 
123d, Pinshape, CGtrader ir t.t.
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• Kad būtų lengviau atlikti paiešką ir pasirinkti norimą modelį, saugyklose esantys STL failai 
(dvejetainiu ar ASCII formatu) paprastai būna suskirstyti pagal kategorijas. Taip pat siūlomi 
ir 3D CAD failai neutraliais ar savaisiais failų formatais, kuriuos galima konvertuoti į STL for-
matą ir vėliau naudoti 3D spausdinime.

STL failų saugyklos

• Siekiant dalintis kūrybingomis ir naudingomis idėjomis ar objektais, į šias saugyklas taip pat 
galima įkelti STL failus.

• Kai kurios iš šių saugyklų priklauso 3D spausdintuvų gamintojams, pavyzdžiui: Thingiverspri-
klauso Makerbot, YouMagine priklauso Ultimaker, Zortrax Library priklauso Zortrax, GrabCAD 
priklauso Stratasys.

Pavadinimas Nuoroda Tipas Mokama/nemokama

Thingiverse www.thingiverse.com Saugykla Nemokama

GrabCAD www.grabcad.com Saugykla Nemokama

SetkchFab www.sketchfab.com Saugykla Nemokama

Yeggi www.yeggi.com Paieškos sistema Nemokama, mokama

Autodesk 123d www.autodesk.com Saugykla Nemokama

STL Finder www.stlfinder.com Paieškos sistema Nemokama, mokama

Pinshape www.pinshape.com Prekyvietė Nemokama, mokama

CGTrader www.cgtrader.com Prekyvietė Nemokama, mokama

Yobi3D www.crunchbase.com Paieškos sistema Nemokama

Zotrax Library www.library.zortrax.com Saugykla Nemokama

YouMagine www.youmagine.com Saugykla Nemokama
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Darbų seka norint atspausdinti 3D modelį STL būdu iš internetinės saugyklos / paieškos siste-
mos / prekyvietės:

Pvz. Thingiverse – saugykla, kurioje rasite daugybę STL modelių

1 žingsnis – atlikus paiešką duomenų bazėje naudojant raktinį žodį catapult, parodomi skirtingi
modeliai, susiję su šiuo žodžiu:
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2 žingsnis – pasirenkamas modelis Nr. 1763518. Pateikiami skirtingi 3D CAD modelio paveiks-
lėliai, trumpas vaizdo įrašas ir 3D atspausdintas modelis:

3 žingsnis – po 3D CAD modelio paveikslėliais skirtuke Makes pateikiama informacija ir komen-
tarai apie 3D atspausdintus modelio variantus:
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4 žingsnis – galima peržiūrėti informaciją apie rekomenduojamus 3D spausdinimo nustatymus
(skirtuke Thing Details): medžiagą, sluoksnio storį ar skiriamąją gebą, purkštukų skersmenį, 
pagalbines medžiagas ir pan.:
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3D spausdinimo 
paruošimo pavyzdys 
Cura programoje

Pirmiausia Cura programoje turime nurodyti spausdintuvo modelį:

Taip pat turime nurodyti medžiagos tipą:

Tuomet Ultimaker Cura programoje pasirinkime File-&gt;Open file(s)… nurodykite kompiuteryje 
esantį failą ir spauskite Open.

Ekrane turėtų būti panašus vaizdas:
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Pažymėję objektą kairėje ekrano pusėje esančioje juostoje, galime keisti jo parametrus:

Perkelti objektą

Didinti, mažinti objektą

Keisti objekto kryptį
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Pažymėję objektą kairėje ekra-
no pusėje esančioje juostoje, 
galime keisti jo parametrus:

Pasirinkime:
Profiles (detalumas) - 0.06
Infill (%) (Užpildymas) – 10 %

Nustatę visus parametrus, 
spaudžiame apačioje dešinėje 
esantį mygtuką “Slice”.
Truputį palaukęs, kompiuteris 
parodys mums spausdinimo 
informaciją:

Spaudžiame “Save to Disk” ir 
nurodome kompiuteryje ar SD 
kortelėje, kur paskui dėsime į
3D spausdintuvą.
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Užduotis:

Norint pagaminti automobilį, reikia daugybės detalių, kurių kiekviena yra labai svarbi. Jos turi
tarpusavyje derėti:

Užduoties klausimas: jei reiktų sukurti žaislinį važiuojantį automobilį, kokias dalis spausdintumė-
te su 3D spausdintuvu, kad mašina atrodytų kuo tikslesnė tikro automobilio kopija?

Šaltinis: https://www.skoda-storyboard.com/en/models/fabia/down-to-the-very-last-bolt/attachment/skoda-autobild-car-parts/
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Šaltinis: https://3dprint.com/151164/ten-3d-printable-easy-to-build-car-kits/

Turbūt išvardinote daugybę dalių, kurias galima atspausdinti 3d spausdintuvu: vairas, sėdynės, ratai, 
lempos, priekinis bamperis, galinis bamperis, durelės, bagažinės dangtis ir kitos automobilio konfigūra-
cijos (puošybos) dalys. Ir visi jūsų atsakymai yra teisingi!
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TESTAS

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

1.
Ar 3D spausdinimas 
leidžia kurti sudėtingas 
geometrines figūras?

A. Taip

B. Ne

C. Ne visada

2.
Kaip pradžioje buvo va-
dinama 3D spausdinimo 
technologija?

A. Detalių kūrimo technologija.

B. Greitųjų prototipų kūrimo technologija.

3.
Kuris teiginys apie FDM 
spausdinimas teisingas?

A. Taikant FDM technologiją, pasitelkiamas tie-
sioginis lazerio spindulys, kuris, naudodamas 
ultravioletinę šviesą, sukietina polimerą.

B. Taikant FDM technologiją FDM platforma iš 
pradžių yra šalia šviesai jautraus skysto poli-
mero paviršiaus.

C. Taikant FDM technologiją, viela iš polimero 
spausdinimo galvutėje (angl. noozle) kaitina-
ma iki jos lydymosi taško ir išpurškiama pro 
purkštuką ant spausdinimo pagrindo.

D. Visi aukščiau išvardinti variantai yra teisingi.

4.
Kurios iš išvardintų yra 
FDM medžiagos?

A. PLA

B. ABS

C. Šviesai jautri derva

5.
Kurie teiginiai teisingi 
apie SLA (Fotopolimeri-
zacija)?

A. SLA platforma iš pradžių yra šalia šviesai jau-
traus skysto polimero paviršiaus.

B. Taikant SLA technologiją, viela iš polimero 
spausdinimo galvutėje (angl. noozle) kaitina-
ma iki jos lydymosi taško ir išpurškiama pro 
purkštuką ant spausdinimo pagrindo.

C. Taikant SLA technologiją, pasitelkiamas tie-
sioginis lazerio spindulys, kuris naudodamas 
ultravioletinę šviesą, sukietina polimerą.

D. Visi aukščiau išvardinti variantai yra teisingi.
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Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

6.
Koks formatas naudo-
jamas norint išsaugoti 
CAD modelį?

A. STL

B. PPT

C. PDF

7.
Kuriose internetinėse 
bibliotekose galima rasti 
STL formato objektų?

A. Thingiverse.com

B. Facebook.com

C. Youtube.com

8.
Kaip vadinasi programa, 
su kuria galima at-
spausdinti 3D objektą?

A. Adobe Photoshop

B. Microsoft Word

C. Ultimaker Cura

9.
Kur galima pritaikyti 3D 
spausdinimą?

A. Maisto gamyba

B. Architektūra

C. Kosmoso pramonė

D. Medicina

E. Visi išvardinti variantai

10.
Kuris teiginys apie 3D 
spausdinimo techniko-
gebėjimus yra teisingas

A. Gerai suprasti, kaip veikia visos spausdintuvo 
dalys ir šios technologijos funkcijos.

B. Gebėti vizualizuoti dalykus ir numatyti, kaip 
gaminys atrodys pradiniuose gamybos etapuo-
se, ir kaip atrodys galutinis gaminys. Naudoti 
samprotavimus, kad rastų atsakymus į proble-
mas, kurios gali kilti.

C. Visi teiginiai teisingi.



3D SPAUSDINIMAS/ 04 TESTAS 29

TEISINGI ATSAKYMAI

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

1.
Ar 3D spausdinimas 
leidžia kurti sudėtingas 
geometrines figūras?

A. Taip

B. Ne

C. Ne visada

A.

2.
Kaip pradžioje buvo va-
dinama 3D spausdinimo 
technologija?

A. Detalių kūrimo technologija.

B. Greitųjų prototipų kūrimo technologija.
B.

3.
Kuris teiginys apie FDM 
spausdinimas teisingas?

A. Taikant FDM technologiją, pasitelkiamas tie-
sioginis lazerio spindulys, kuris, naudodamas 
ultravioletinę šviesą, sukietina polimerą.

B. Taikant FDM technologiją FDM platforma iš 
pradžių yra šalia šviesai jautraus skysto poli-
mero paviršiaus.

C. Taikant FDM technologiją, viela iš polimero 
spausdinimo galvutėje (angl. noozle) kaitina-
ma iki jos lydymosi taško ir išpurškiama pro 
purkštuką ant spausdinimo pagrindo.

D. Visi aukščiau išvardinti variantai yra teisingi.

C.

4.
Kurios iš išvardintų yra 
FDM medžiagos?

A. PLA

B. ABS

C. Šviesai jautri derva

A. ir B.

5.
Kurie teiginiai teisingi 
apie SLA (Fotopolimeri-
zacija)?

A. SLA platforma iš pradžių yra šalia šviesai jau-
traus skysto polimero paviršiaus.

B. Taikant SLA technologiją, viela iš polimero 
spausdinimo galvutėje (angl. noozle) kaitina-
ma iki jos lydymosi taško ir išpurškiama pro 
purkštuką ant spausdinimo pagrindo.

C. Taikant SLA technologiją, pasitelkiamas tie-
sioginis lazerio spindulys, kuris naudodamas 
ultravioletinę šviesą, sukietina polimerą.

D. Visi aukščiau išvardinti variantai yra teisingi.

A. ir  C.
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Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas 
atsakymas

6.
Koks formatas naudo-
jamas norint išsaugoti 
CAD modelį?

A. STL

B. PPT

C. PDF

A.

7.
Kuriose internetinėse 
bibliotekose galima rasti 
STL formato objektų?

A. Thingiverse.com

B. Facebook.com

C. Youtube.com

A.

8.
Kaip vadinasi programa, 
su kuria galima at-
spausdinti 3D objektą?

A. Adobe Photoshop

B. Microsoft Word

C. Ultimaker Cura

C.

9.
Kur galima pritaikyti 3D 
spausdinimą?

A. Maisto gamyba

B. Architektūra

C. Kosmoso pramonė

D. Medicina

E. Visi išvardinti variantai

E.

10.
Kuris teiginys apie 3D 
spausdinimo techniko-
gebėjimus yra teisingas

A. Gerai suprasti, kaip veikia visos spausdintuvo 
dalys ir šios technologijos funkcijos.

B. Gebėti vizualizuoti dalykus ir numatyti, kaip 
gaminys atrodys pradiniuose gamybos etapuo-
se, ir kaip atrodys galutinis gaminys. Naudoti 
samprotavimus, kad rastų atsakymus į proble-
mas, kurios gali kilti.

C. Visi teiginiai teisingi.

C.
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Automobilių 
pramonė

3D spausdinimas automobilių pramonėje naudojamas tiek prototipams 
kurti, tiek galutinėms dalims gaminti. Daugelis Formulė 1 lenktynių ko-
mandų 3D spausdinimą naudoja prototipams, bandymams, bei galiausiai 
pritaikytų automobilio dalių kūrimui, kurios naudojamos lenktynėse.

Pritaikymas 
gamyboje ir 
moksle

F1 bolido detalė atspausdinta 3D spausdintuvu. Šaltinis: https://3ecruit.eu/williams-racing-f1-team-uses-
3d-printing-for-new-car-development/
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Medicina

Protezavimas

Viena iš svarbiausių 3D spausdinimo taikymo sričių yra medicinos 
pramonė. Naudodami 3D spausdinimą, chirurgai gali sukurti konkre-
taus paciento kūno dalių ar organų 3D modelius. Šiuos modelius jie 
gali panaudoti planuojant operacijas, galinčias išgelbėti gyvybes.

Šaltinis: https://www.tctmagazine.com/3d-systems-to-spearhead-3d-printing-in-medical-revolution-at/

Šaltinis: https://weburbanist.com/2015/01/08/exo-prosthetics-light-cheap-custom-3d-printed-bo-
dy-parts/
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Odontologija

Aviacijos 
pramonė

GE Aviation ir Safran sukūrė būdą kaip 3D atspausdinti dalis reaktyvi-
niams varikliams. Ši technologija leido inžinieriams pakeisti sudėtingą 
daugelio detalių surinkimą viena vientisa detale, kuri yra lengvesnė nei 
ankstesnė, todėl taupo svorį ir padidina reaktyvinio variklio degalų nau-
dojimo efektyvumą iki 15%.

Šaltinis: https://www.3dnatives.com/en/dental-3d-printing-250320194/

Šaltinis: https://blog.geaviation.com/manufacturing/outside-the-box-how-ge-aviation-entered-the-bra-
ve-new-world-of-additive-manufacturing/
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Kosmoso 
pramonė

Pramogų 
pramonė

Elono Musko komercinė kosmoso bendrovė SpaceX panaudojo 3D spaus-
dinimą savo SuperDraco variklio degimo kameros gamybai. Šis variklis 
bus naudojamas kompanijos Dragon erdvėlaivyje.

Vietoje to, kad susprogdintų neįkainojamą automobilį, „SkyFall“ filmo kū-
rėjai 3D atspausdino Aston Martin DB5 automobilio kopiją masteliu 1:3 ir 
reikiamoje efektų scenoje ją susprogdino.

Šaltinis: https://www.bizjournals.com/washington/inno/stories/news/2014/08/01/spacex-secret-3d-print-
rocket.html

Šaltinis: https://www.theregister.com/2012/11/14/skyfall_makers_printed_db5_for_destruction/
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Menas/
Dizainas/
Skulptūra

Menininkai ir dizaineriai naudoja 3D spausdinimo technologijas kurdami 
įvairius darbus. Tai atveria visiškai naujas kūrybinio dizaino dimensijas, 
viršijančias įprastas technologijas.

Skulptorius kurdamas skulptūrą naudoja 3D spausdinimo technologiją 

Šaltinis: https://www.voxeljet.com/case-studies/art-and-design/3d-printing-returns-silverback-to-life/

Plačiau: https://www.youtube.com/watch?v=9i5BHeQH-zc
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Architektūra

Papuošalai

3D spausdinimas labai plačiai naudojamas architektūroje. Architektai 
gali greitai ir lengvai sukurti 3D spausdintą modelį iš savo CAD duome-
nų, kurie naudojami rengiant brėžinius. 3D modelius galima atspausdinti 
panaudojant daugelį medžiagų su realiomis spalvomis.

3D spausdinimas gali būti naudojamas juvelyrinių dirbinių mene ir pa-
teikiamas platesniam mėgėjų ratui. Naudojant 3D spausdinimą nereikia 
brangių tikslių įrankių, įgudusios rankos ir ilgametės patirties.

https://www.simplify3d.com/bringing-architectural-designs-to-life-with-3d-printing/

Šaltinis: https://formlabs.com/blog/3d-printed-jewelry/
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Maistas

Šaltinis: https://www.businessinsider.com/3d-printed-foods-2014-9#structur3d-printing-printed-up-so-
me-cool-nutella-creations-2
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Kur dar naudojama 3D grafika?

Prieš statant objektus, galime juos suprojektuoti ir apskaičiuoti, kiek 
ir kokių priemonių, medžiagų reikės statant.

Architektūroje

Internetinėje 
rinkodaroje

3D namo projektas. Šaltinis: https://stonebuilt.com.ng/2019/06/13/awesomeness-is-our-nature/

Internetinėse parduotuvėse  esančius produktus galime apžiūrėti iš 
įvairių pusių:  https://www.youtube.com/watch?v=S7oq11YCWqQ. 
E-parduotuvė tampa daug patrauklesnė ir suteikia daugiau informa-
cijos apie prekę. 
Naudodami 3D vizualizacijas galime pamatyti, kaip tam tikras pro-
duktas atrodys mūsų namuose:
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Medicinoje

Audiovizualiniame 
mene  

Inžinerijoje

3D modeliavimo pagalba galime sumodeliuoti ir atspausdinti kūno 
dalis: https://www.youtube.com/watch?v=9XYLRaVqzNY

Sumodeliuota ir atspausdinta 3D dirbtinė ranka. Šaltinis: https://www.shapeways.com/blog/archi-
ves/41460-3d-printing-for-medical-applications-products-and-materials.html

3D modeliavimo pagalba galime sukurti įvairias vizualizacijas muzi-
kai, šokiui ir t.t.: https://www.youtube.com/watch?v=B3ZlW4_-BI4

3D vizualizacijos renginyje. Šaltinis: https://www.shapeways.com/blog/archives/41460-3d-prin-
ting-for-medical-applications-products-and-materials.html 

Įvairių sudėtingų dalių projektavime: https://www.youtube.com/
watch?v=uGiehJadc6U

Suprojektuotas inžinerinis 3D gaminys. Šaltinis: https://www.artec3d.com/3d-software/geoma-
gic-control-x
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Karjeros galimybės

3D spausdinimo technikai, dirbantys 
3D spausdintuvais, turi turėti šiuos 
įgūdžius ir gebėjimus:

• Gerai suprasti, kaip veikia visos spausdintuvo dalys ir šios technologijos funkcijos. Tai tikrai 
naudingas įgūdis, jei spausdintuvas sugenda ir jį reikia taisyti.

• Sutelkti didelį dėmesį detalėms, siekiant užtikrinti, kad galutiniai produktai būtų pagaminti 
teisingai.

• Efektyviai bendrauti.

• Turėti gerus organizacinius gebėjimus, leidžiančius sėkmingai valdyti visas spausdinimo pro-
ceso funkcijas.

• Suprasti sakytinę ir rašytinę informaciją tam, kad suprastų su darbu susijusią medžiagą.

• Pastebėti, kai kažkas negerai, arba numatyti, kas gali nutikti.

• Naudoti samprotavimus, kad rastų atsakymus į problemas, kurios gali kilti.

• Nustatyti techninių problemų priežastis ir rasti joms sprendimus.

• Gerai išmanyti matematiką ir mokėti taikyti matematinius metodus ar formules sprendžiant 
tam tikras problemas.

• Turėti lakią vaizduotę.



3D SPAUSDINIMAS / 07 KARJEROS GALIMYBĖS44

• Gebėti vizualizuoti dalykus ir numatyti, kaip gaminys atrodys pradiniuose gamybos etapuose, 
ir kaip atrodys galutinis gaminys.

• Gebėti vizualizuoti dalykus ir numatyti, kaip gaminys atrodys pradiniuose gamybos etapuose, 
ir kaip atrodys galutinis gaminys.

• Nustatyti, kada ir kokios techninės priežiūros reikia įrangai.

• Mokėti tvarkyti įrangą.

• Taupiai naudoti medžiagas, jas saugoti ir neprarasti.  

3D spausdinimas yra palyginti nauja techno-
logija gaminant produktus ar jų dalis. Tai api-
ma kompiuterinio projektavimo (CAD) naudo-
jimą ir leidžia spausdinti gaminius sluoksniais. 
3D spausdinimo technikas paprastai prižiūri 
spausdinimo procesą ir siūlo pasiūlymus, ko-
kius produktus įmonė gali pagaminti naudo-
dama 3D spausdintuvą. Tai vaidmuo, pagrįs-
tas gamybos aplinkos reikalavimais.
 
Viena iš pagrindinių 3D spausdinimo techniko 
pareigų yra kasdienių spausdintuvų tvarka-
raščių sudarymas ir klientų dizaino įvertini-
mas, siekiant įsitikinti, ar jie yra suderinami 
su 3D spausdinimu. Kitos darbo pareigos gali 

apimti idėjų, kaip spausdinimo procesą efek-
tyvinti, teikimą, produkto ar jo dalies valymas 
smėliasrove ar poliravimas, bendradarbiavi-
mas su gamybos personalu, siekiant sukur-
ti naujus darbo procesus ir garantuoti, kad 
darbo eiga būtų gerai organizuota ir veiktų 
sklandžiai. 3D spausdinimo technikai taip pat 
turi padėti išlaikyti tvarkingą gamybos aplin-
ką, t.y. išvalyti ir taisyti 3D spausdintuvus. 
Technikai kartais dirba su produktų kūrimo 
komanda, padėdami jiems kurti projektavi-
mo procesus. Prireikus, 3D technikui gali tek-
ti dirbti ir kitus gamybos darbus, jei trūksta 
darbuotojų.

3D spausdinimas yra palyginti nauja technologija gaminant produktus ar jų dalis. Tai apima kom-
piuterinio projektavimo (CAD) naudojimą ir leidžia spausdinti gaminius sluoksniais. 3D spaus-
dinimo technikas paprastai prižiūri spausdinimo procesą ir siūlo pasiūlymus, kokius produktus 
įmonė gali pagaminti naudodama 3D spausdintuvą. Tai vaidmuo, pagrįstas gamybos aplinkos 
reikalavimais.
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3D spausdinimo moduliai įtraukiami į įvairius projektavimo ir inžinerijos kursus, tokius kaip me-
chaninės inžinerijos, pramoninio dizaino, transporto priemonių ar aviacijos inžinerijos, gamybos 
inžinerijos ir panašių programų.

Nors vien tik 3D spausdinimui skirtos formalios mokymo programos nėra, 3D spausdinimo tech-
nologijos naudojamos daugelyje gamybos ir dizaino pramonės šakų (pvz., architektūra ar odon-
tologijos technologijos), todėl 3D spausdinimo įgūdžius ir žinias galima pritaikyti jose.
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Pamokos tema: 3D spausdinimas

Pamokos trukmė: 45 min.

Pamokos tikslas: paskatinti 7-10 klasių mokinių norą studijuoti inžinerinius mokslus

Konkretus pamokos rezultatas: mokiniai sužinos, kur galima šias technologijas pritaikyti 
realiame gyvenime

Priemonės: kompiuterinė darbo vieta

Pamokos priedas: praktinė užduotis „3D nuotraukos kūrimas ir paruošimas 3D spausdinimui“

Pamokos scenarijus

1. trukmė 3 min.

Pasisveikinimas Mokytoja(-s) pasisveikina.

Sauga

Pamokos metu reikės laikytis saugos taisyklių, kurios yra tokios:

• Nevartoti maisto ir gėrimų prie kompiuterio;

• Negadinti laboratorijoje esančio inventoriaus;

• Netrukdyti klasės draugams dirbti ir atlikti užduotis.

2. trukmė 2 min.

Įžanga

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  
(angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. 
– Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

3D modeliavimas ir spausdinimas yra STEAM mokslų dalis. Šiais lakais popu-
liarėjant 3D spausdintuvams, iškilo poreikis mokėti susimodeliuoti ir pasi-
ruošti modelį ar detalę 3D spausdinimui. 

Šios pamokos tikslas: Susipažinti su 3D spausdinimo technologija. Susikurti 
3D nuotrauką įrankiu esančiu: http://3dp.rocks/lithophane/  
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Pasiruošti objektą spausdinimui Ultimaker Cura programa. Programa nemo-
kamai pasiekiama internete: https://ultimaker.com/software ultimaker-cura

Rezultatas: Atspausdinta  3D nuotrauka naudojant Ultimaker Cura programą.

Ultimaker Cura yra universali nemokama programa, kurios pagalba galima 
paruošti failus daugumai 3D spausdintuvams.

Svetainė skirta kurti 3D objektus iš nuotraukų: http://3dp.rocks/lithophane/

3. trukmė 5-10 min.

Teorinė dalis

3D spausdinimas
3D spausdinimas yra pridėtinė technologija, naudojama detalėms gaminti. 
„Pridėtinis“ reiškia, kad fiziniams objektams gaminti nereikia medžiagos ruo-
šinio ar formos, jis tiesiog sudeda ir sulieja medžiagos sluoksnius. Paprastai 
tai greita, su mažomis ir fiksuotomis paruošimo išlaidomis. Technologija 
leidžia sukurti gana sudėtingą geometriją. 

Inžinerijos pramonėje jis dažnai naudojamas lengvoms geometrinėms for-
moms kurti ir prototipams gaminti.

Pav.1. Pridėtinė gamyba sukuria 3D objektus sulydant 2D medžiagos sluoksnius.

3D spausdinimą ateityje galėsime naudoti ne tik detalių spausdinimui.

Video, kuriame galime pažiūrėti kaip atrodo 3D spausdinimas iš arti: https://
www.youtube.com/watch?v=MZROg5rd6AM

Video, kuriame galime pamatyti, kaip spausdinamas objektas: https://www.
youtube.com/watch?v=ePtUAf1iKfw
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Namo spausdinimas: https://youtu.be/5IxVPpkkWXI?t=43

Tilto spausdinimas: https://www.youtube.com/watch?v=sMRWqTlvJHc

Maisto spausdinimas: https://www.youtube.com/watch?v=fLpeeUYtW94

Kūno dalių spausdinimas: https://youtu.be/cMzfyGBfAck?t=123

4. trukmė 20-25 min.

Praktinė dalis

Atliekama užduotis, nurodytas pamokos priede (PDF dokumentas Praktinė 
užduotis 3D nuotraukos kūrimas ir paruošimas 3D spausdinimui“.

Praktiškai atspausdinamas sukurtas 3D objektas  (jei mokykla turi 3D spaus-
dintuvą).

5. trukmė 3 min.

Apibendrinimas

Mokytojas įsitikina, ką mokiniai suprato. 

Leidžia mokiniams išsakyti savo įspūdžius.

Pasidomi, ar mokiniai suprato, kur gali būti naudojama 3D spausdinimo 
technologija. 

Pasidomi, ar mokiniai norėtų ateityje studijuoti inžinerinius mokslus.

6. trukmė 2 min.

Pamokos 
kokybės 
įvertinimas

Mokiniams duodama pamokos kokybės įvertinimo anketa.
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