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ІННОВАЦІЯ
3D-друк сільськогосподарських будівель: корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні
заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі,
підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси тощо., має значні
перспективи для розвитку будівель, споруд сільськогосподарських товаровиробників,
призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності. Для
більшості забудовників дана технологія є революційно новим методом швидкого та
дешевого зведення будівель сільськогосподарського призначення. Раніше подібна швидкість
могла досягатися лише завдяки збільшенню чисельності працюючих робітників на об’єкті,
що в свою чергу призводило до збільшення вартості сільськогосподарського будинку. За
нашими підрахунками питомі витрати на 1м2 3D-будівництва в умовах економіки України
складуть близько 2 тис. грн. В перспективі, з розвитком технології 3D-друку, витрати на
3D-друк в сільськогосподарській будівельній галузі будуть знижуватися, а швидкість і
якість – зростати.

ОПИС ПРОЄКТУ
Протягом довгого часу сільськогосподарській будівельний сектор
залишався без помітних проривних інновацій. Поява 3D-друку є однією з
найбільш революційних інновацій, що з'явилися за останні два десятиліття.
В
якості
основного
компонента
для
3D-друку
як
правило
використовується суміш бетону, однак для задоволення зростаючого попиту на
екологічно чисті продукти можна використовувати целюлозу – стійку і
практично невичерпну полімерну сировину. Целюлозні волокна мають переваги,
зумовлені широкою доступністю, низькою вартістю та високою гнучкістю. До
целюлози можемо віднести, ще ряд екологічних компонентів для 3D-друку,
наприклад глина з соломою (саман). Інноваційний сільськогосподарський будинок,
сконструйований за принципом осиного гнізда і видрукуваний на 3D-принтері з
глини з додаванням соломи та використання натуральних сумішей, дозволяє
досягти високого ступеня теплоізоляції для збереження сільськогосподарських
товаровиробників,
призначені
для
використання
безпосередньо
у
сільськогосподарській діяльності і мінімізувати вплив на навколишнє
середовище. Зведення таких бюджетних с/г будинків здійснюється всього за
24 години із бетонної суміші та протягом місяця із саману.

ІДЕЯ СТАРТАПУ
Значні досягнення в області 3D-друку відкрили можливості для гравців в
області 3D-друку, оскільки 3D-друковані матеріали можна використовувати для
зведення с/г будинків із екологічно чистих матеріалів у найменші строки.
Очікується, що в найближчі роки 3D-друк набере обертів завдяки цілому ряду
переваг: зниження витрат на матеріали, більш швидке будівництво с/г
будівель, значно менша кількість травм і покращання форм. Очікується, що
завдяки цим перевагам обсяг будівництва на основі 3D-друку виросте в
десять разів протягом прогнозованого періоду.

ПЕРЕВАГИ
До переваг 3D-друку можна віднести покращання наступних параметрів:

Екологічність
За допомогою 3D-друку
можна будувати с/г будівлі
з екологічно чистих
матеріалів. Більше того,
деякі 3D-принтери
використовують сонячну
енергію для будівництва
будинків і викидають дуже
мало СО2.

Швидкість

Термін дії

На основі 3D-друку
вдалося побудувати
с/г будинок площею
38 м² лише за 24 години
машинного часу,
інші роботи – установка,
покрівля, встановлення
вікон, вентиляцій,
внутрішня і зовнішня
обробка – близько
трьох тижнів.

Бетонна суміш або
саман, з якої зроблений
с\г будинок,
може служити
до 175 років.

ПЕРЕВАГИ
Сильні сторони
• Порівняно просто керувати будівництвом
об’єкту.
• Залучення меншої кількості працівників.
• Відносно низька вартість зведення житла.
• Висока швидкість зведення.
• Довговічність надрукованої будівлі.
• Будівництво с\г будинків не прив’язане
до певних геометричних та
архітектурних норм

Можливості

Слабкі сторони
•
•
•
•

Друк будинків обмеженої площі.
Постійний контроль оператора.
Відносно висока вартість принтера.
Друк с\г будинків при низьких
температурах тягне за собою
збільшення витрат на будівництво

Загрози

• Можливість будувати високоповерхові с\г • У разі збою програми або
будівлі
хакерської атаки може зупинитися
• Можливість друку с\г будинків з
будівництво на невизначений строк,
екологічних матеріалів
що тягне за собою значні збитки
для компанії

БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Перелік переваг 3D-друку с\г будинків, особливо економічних, вказують на
доцільність оцінки основних фінансових показників використання 3D-друку.
Визначення витрат на заробітну плату, що експлуатує 3D-принтер
Персонал
Директор
Оператор-механік
Водій вантажного авто
Охоронець
В цілому

Кількість робітників, осіб

Щомісячні витрати на заробітну плату, грн

1
2
1
1
5

12 500
30 000
9 000
7 000
58 500

Початкові інвестиції для 3D-принтера
Витрати
Придбання 3D-принтеру та необхідного додаткового обладнання

Сума інвестицій, тис. грн

Автомобіль для перевезення принтеру

616
200

Інші витрати

25

Разом

841

БІЗНЕС МОДЕЛЬ
Орієнтовні місячні поточні витрати на зведення одного с\г будинку за
допомогою 3D-принтеру Vector, що зводить с\г будинок площею в 100 м² за 1
місяць.
Витрати
Заробітна плата

Оцінка
58,5

Будівельний матеріал для 3Dдруку: глина (100 грн/т),
сіно в тюках (2368 грн/т) та армувальна сітка (50 тис. грн)

Для коробки с\г будинку з
перекриттям в 100 м2 необхідно 50т
глини+25т.сіна+ армувальна сітка
(100*50 + 25*2368+50)
Податок за 3 групою ФОП (5% від доходу)
50,0
12,5 кВт*год×24 год×
Електроенергія для живлення принтеру та допоміжного
×1,68 грн/кВт*год×30 днів
обладнання

Інші витрати
Всього

15,0

Сума на витрати тис. грн
58,5
64,25

50,0
15,12

15,0
202,87

З урахуванням поточних витрат та середньої рентабельності близько 25%
річний прибуток, що використовує 3D-принтер як основний засіб с\г будівництва,
складе 1043870 грн. Строк окупності інвестицій в такий бізнес складе менше року
(не більше 10 місяців), що свідчить про високу інвестиційну привабливість даного
проєкту.

Економічний та соціальний ефект
Очікуваний економічний ефект від використання приведеної технології
поточного с\г будівництва хмарочосів можна значно підвищити шляхом
інтеграції технології 3D-друку до машини зі зведення хмарочосів із
застосуванням технології, що може використовуватись одночасно при
будівництві для опоряджувальних робіт. В основі технічного рішення покладено
вдосконалення 3D-принтеру для друкування поверхонь с\г будівельних
об’єктів, в якому за рахунок особливостей встановлення конструктивних
елементів досягається підвищення продуктивності 3D-друку поверхонь
будівельних об’єктів при укладанні будівельної суміші. Досягається дана задача
тим, що у 3D-принтері друкування поверхонь будівельних об’єктів, який
містить корпус для будівельної суміші та екструдер, вертикальні напрямні,
привод переміщення корпусу, екструдер виконаний з нерухомої та зовнішньої
рухомої частини, яка має привод. Це дозволяє регулювати шар будівельної
суміші, яка укладається на поверхню будівельного об’єкту в залежності від
вимог будівництва.
Соціальним ефектом впровадження друкованих с\г будинків є доступ до
дешевих помешкань с\г будівель.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
Однією з проривних інновацій Industry 4.0 став 3D-друк. Вихід 3D друку на
будівельний ринок може трансформувати цей сектор, так як все більше зацікавлених
сторін використовують цю нову технологію. 3D-друк в розвитку будівель, споруд
сільськогосподарських товаровиробників, призначених для використання безпосередньо у
сільськогосподарській діяльності пропонує кілька переваг, включаючи скорочення відходів
матеріалів, рентабельність, оскільки значно знижуються витрати на будівельні
матеріали, зростає швидкість виробничого циклу.
На даний момент ця технологія є революційною. Виявилося, що тривимірний друк
с\г будівель є досить ефективним: технологія допомагає зберегти 30...60 %
будівельних відходів, зменшує витрати праці на 50...80 % та в цілому знижує вартість
будівництва на 50...60 %. Також знижується потреба у великогабаритному підйомному
обладнанні.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
3D-принтер Vector – будівельна машина масою в 4 т і пропонує робочу платформу
для зведення с\г будівель вгору і може залишатися стійкою, навіть на висоті більше
500 метрів над землею. Ця самонесуча платформа може утримувати вагу до 2000 т та
витримувати ураганний вітер. Машина може прискорити процес будівництва на 20 %.
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА
ВАГА
НАПРУГА
ВИСОТА ДРУКУ
ШИРИНА ДРУКУ
ДОВЖИНА ДРУКУ
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗМІШУВАННЯ ТА ПЕРЕКАЧУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
НЕОБХІДНИЙ БЕТОН

14.16 м.
4.72 м.
4309 кг.
Однофазна 230/240 В
3.2 м.
11.1 м.
Нескінченний
5-10 дюймів/сек
BuildOS
Система магми
Саман

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
За допомогою двох гусениць з кожної сторони та 12 гідравлічних домкратів машина може
рівномірно підніматися вгору як тільки завершується зведення певного поверху та дає можливість
будувати наступний.

Схема розташування обладнання

Загальний вигляд пристрою

1 – квадрольот; 2 – гвинти; 3 – бункер; 4 – головка друку; 5, 6 – трубопроводи; 7 – дистанційний
приймач електроживлення; 8 – джерело електроживлення; 9 – насос; 10 – бункер; 11 – транспорт
Пристрій працює таким чином. Квадрольот 1 піднімається у повітря над будівельним майданчиком.
Насос 9 з бункера 10, до якого транспортний засіб 11 завантажує будівельну суміш, подає її по
трубопроводам 5 і 6 у приймальний бункер 3. Відповідно до програмного забезпечення, квадрольот 1
переміщується, а головка друку 4 подає суміш і формує окремі будівельні конструкції 9, 10 або споруду
повністю. Наявність декількох гвинтів 2 забезпечує стабільність польоту квадрольота 1 та точність
друку будівельних об’єктів. Тривалість роботи пристрою забезпечується використанням безпровідного
живлення між джерелом 8 електропостачання та приймачем 7. Виконання пристрою для 3D-друку
об’єктів у вигляді безпілотного квадрольота, дозволяє розширити технологічні можливості обладнання.
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