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У монографії відображені результати аналізу сучасних досягнень і 

напрямків досліджень в області технологій лиття та дизайн - проектування 

ювелірних виробів за допомогою комп'ютерних програм і пристроїв. На 

основі проведеного аналізу та власних досліджень запропоновано: 

модифікації технологій лиття; методика використання оболонкових форм із 

різних матеріалів; склади сплавів для досягнення колірних ефектів; деякі 

принципи використання 3D-принтерів для друку моделей з воску і майстер-

моделей з пластика при ювелірному литтю. 

Зроблена добірка використовуваних в ювелірній промисловості 

способів виготовлення майстер-моделей, наведено огляд дисертаційних 

досліджень і патентів в цій області, що дозволяє авторам спиратися в своїх 

висновках на перевірені дані. 

Запропоновано класифікацію литих ювелірних виробів і враховані їх 

естетичні показники. Представлені характеристики нових сумішей для 

виготовлення керамічних і гіпсових форм в ювелірному лиття. Обґрунтовано 

перспективність застосування тальку для виготовлення гіпсових форм 

підвищеної якості і технології; використання лиття в кокіль або гіпсові 

форми з графітовим покриттям розплаву скла, що імітує дизайн природного 

смарагду; підвищення жидкотекучести і корозійної стійкості сплавів міді, що 

імітують колірної дизайн сплавів золота. 

Поряд з аналізом технологій виготовлення різних форм, оглядом 

характеристик сплавів і колірного дизайну для лиття ювелірних виробів 

наведені результати використання комп'ютерних програм, наприклад, типу 

Matrix 3-D, для професійної підготовки об'ємних моделей для подальшого 

лиття та виготовлення ювелірних прикрас. Програма Matrix 3-D включає в 

себе бібліотеки каменів всіх відомих типів огранок і форм, перетинів, 

ризиків, квітів металів і каменів для візуалізації. Використання такого 

інструменту дає можливість перетворити проектування в інтерактивний 

процес моделювання, що змінюється зі швидкістю уяви дизайнера. 

Зроблено детальний огляд характеристик і областей застосування 3D-

принтерів, які застосовуються в ювелірній промисловості, таких, як ProJet CP 

3510 DigitalWax 028, MakerBot Replicator 2 Desktop 3d printer. Показано 

переваги використання спеціалізованих 3D-принтерів серії DWS (Італія) і 

моделей сімейства ProJet CPX, наведені порівняльні характеристики 

подібних пристроїв, дані рекомендації по конкретному застосуванню їх для 

друку ювелірних прикрас. 

Обґрунтовано, що розробка віртуальних і реальних моделей на 

універсальних 3D-принтерах типу MakerBot Replicator 2 (технологія FDM) 

дає менш точні результати, ніж в принтерах серії DWS, проте вартість 



отриманих виливків набагато менше. В роботі наведені також результати 

оригінальних досліджень застосування 3D-принтерів Malyan desktop, наявних 

в ОНАХТ, для друку дрібних моделей, придатних для використання в 

ювелірній промисловості, дані конкретні рекомендації щодо запобігання 

браку заготовок різного виду при роботі з пластиком ABS. Для 3D-принтерів 

сімейства Malyan desktop представлені результати досліджень і рекомендації 

щодо поліпшення якості одержуваних пластикових моделей, що дозволяють 

усунути дефекти, викликані неправильною установкою програм-слайсерів, 

нерівномірним охолодженням шарів пластика, неправильним компонуванням 

положення моделі в просторі при друку. 

Монографія призначена для спеціалістів, магістрів і студентів вищих 

навчальних закладів, що займаються розробкою нових технологій в дизайні 

литих виробів, виготовленням віртуальних і реальних дрібних ювелірних 

моделей із застосуванням програмного забезпечення і 3D-принтерів, буде 

корисна фахівцям різного профілю при підготовці і виготовлення ювелірних 

виробів. 


