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ГЕНЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В МАШИНО- ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
В.И. Марчук, С.А. Мороз. Перспективы и

особенности внедрения генеративных техноло-
гий в машино- и приборостроении. Развитие 
современного гибкого компьютеризованного про-
изводства стимулирует исследование в области
интегрированных технологий ускоренного формо-
образования изделий и их прототипов. С помощью
генеративных технологий возможно изготовление
деталей с необходимой точностью и качеством
поверхности. 

 V.I. Marchuk, S.A. Moroz. Prospects and 
features of introducing generative technologies in 
mechanical- and instrument engineering. 
Development of the modern flexible computer-aided 
manufacturing stimulates research in the area of 
integrated technologies speed-up forming of wares 
and their prototypes. By generative technologies it is 
possible to make details with necessary accuracy 
exactness and surface quality. 

 
Розвиток сучасного ринковоорієнтованого гнучкого комп’ютеризованого виробництва 

стимулює дослідження в галузі інтегрованих технологій прискореного формоутворення виробів 
і їх прототипів. Інтегровані генеративні технології є результат органічної сполуки можливостей 
комп’ютерних технологій, трикратного зниження витрат часу на повний цикл виготовлення 
виробів і майже повна відсутність обмежень щодо складності конструктивних елементів [1]. 

До генеративних відносяться технології, які базують виготовлення виробів не на відділенні 
об'ємів, що становлять припуск, а на пошаровому нарощуванні об’єктів до досягнення необхід-
них їх характеристик на макро-, мікро- і нанорівнях і конструюванні фізичної поверхні [2]. 

Генеративні технології є зразком ефективної інтеграції останніх досягнень матеріалознавс-
тва, інформаційних, лазерних, іонно-плазмових та інших наукоємних технологій, а також теорії 
управління, оптимізації технологічних процесів і конструкцій, сучасних технологій лиття, пре-
цизійного й ультрапрецизійного оброблення, нарощування (наприклад, для формування бага-
тошарової структури та фізико - механічних і функціональних властивостей фізичної поверхні). 

З поміж більше ніж 20 способів прискореного формоутворення основне місце займає лазе-
рна стереолітографія, яка ґрунтується на пошаровому вирощуванні виробу за допомогою полі-
меризації рідкого фотомономера при дії на нього лазерного променя [3] (рис. 1). 

Промінь лазера потужністю PL пропускається через оптичну систему і за допомогою ска-
нуючого керованого дзеркала потрапляє на поверхню рідкого фотомономера. Для забезпечення 
високої точності положення променя механізм сканування має малу інерційність і час запізню-
вання. 

Час, потрібний для полімеризації, залежить від спектральних характеристик фотомономе-
ра, характеристик лазерного променя (довжина хвилі, потужність PL, діаметр променя DL) і 
швидкості його переміщення по поверхні фотомономера (швидкість сканування VL). 

Процес затвердіння фотомономера залежить від кількості одержаної оптичної енергії у об-
ласті фокусування лазерного променя. Фокусування лазерного променя відбувається на повер-
хні фотомономера. Проте з урахуванням напівпрозорості фотомономера лазерний промінь про-
никає і на певну глибину. Час, потрібний для затвердіння шару під формованим перетином, за-
лежить від спектральних характеристик фотомономера, пов’язаних з його в’язкістю і поверхне-
вим натягом. 

Переміщаючись із швидкістю VL по поверхні фотомономера, лазерний промінь потужніс-
тю PL забезпечує експозицію Emах, яка визначається за формулою 
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Рис. 1. Схема взаємодії основних елементів стереолітографічної системи. 

Експозиція фотополімеру визначається як похідна щільності потужності лазерного випро-
мінювання на витримку (час експозиції). Оскільки реальний процес формування поверхні фо-
тополімеру проводиться при безперервному скануванні лазерним променем, доцільно як ви-
тримку розглядати максимальний час дії на елементарний майданчик. 

Побудова виробу складається з таких кроків: 
— контроль рівня, 
— глибоке занурення,  
— підйом,  
— розрівнювання, 
— установка в робоче положення, 
— затримка по осі z, 
— сканування лазером, 
— завершення деталі і злив надлишків полімеру, 
— доопрацювання виробів після вирощування (постпроцеси). 
Варіанти використання даного способу генеративних технологій можна умовно розділити 

на три основні групи: прототипи для оцінки проекту, прототипи для функціональної оцінки, 
моделі для подальшого виробничого процесу. До перспективних варіантів застосування відно-
сяться інженерний аналіз (отримання тривимірних даних в комп’ютеризованій формі з фізич-
них моделей або продуктів), візуалізація потоків, фотоеластичне тестування (механічні напруги 
і розтяги у фізичному компоненті можна визначити за належних умов шляхом фотоеластичного 
тестування (photoelastic testing). В основі цього методу лежить тимчасове двопроменезаломлен-
ня прозорого матеріалу, підданого певному навантаженню) і медичне моделювання. 

Досить перспективним з генеративних технологій для машино- та приладобудування є ви-
біркове лазерне спікання, в ході якого з порошкових матеріалів формуються об'ємні геометрич-
ні тіла (рис. 2). Перший шар матеріалу, плавленого під дією променя CO2-лазера, створюється 
на робочій платформі, яка може переміщатися по осі Z. Робота лазерного променя контролю-
ється таким чином, що поверхня шару порошку, що нагрівається практично до точки плавлен-
ня, відтворює ІК-зображення одержаного перетину. Енергії лазерного променя, яка надходить в 
цю зону, достатньо для спікання матеріалу в однорідний шар. На нього наноситься новий шар 
порошку за допомогою спеціального роликового механізму. 
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Рис. 2. Схема вибіркового лазерного спікання 

Процес повторюється до завершення нарощування всього об’єму виробу. Спеціальні 
конструкції, що підтримують виріб в даному процесі, не потрібні, оскільки їх роль виконує ма-
са порошку в межах робочої ємкості. 

Досить перспективним та ефективним стало використання генеративних технологій для 
формування і заміни окремих кісток опорно-рухового механізму людини в лікувальній травма-
тології. Останні повідомлення закордонних  науково-практичних досліджень з цього напрямку 
стосуються конкретних отриманих результатів щодо вирощування елементів кісток з подаль-
шою пересадкою в живі організми. В процесі приживання матеріал формоутворюючих елемен-
тів зростається з кістковою тканиною, утворюючи повноцінні імплантанти. 

Головним завданням при створенні деталей (прототипів, виробів) є зменшення собівартос-
ті виготовлення з оптимальним часом виготовлення та необхідною точністю та шорсткістю по-
верхні. Для вирішення цього завдання потрібно враховувати можливі аналітичні і технологічні 
похибки під час процесу швидкого прототипування.  

Для зменшення похибки формоутворення застосовується регулювання кроку платформи 
(товщини шару), на якій відбувається нарощування, в залежності від кута нахилу поверхні де-
талі. Однією з головних відмінних особливостей використання зміни товщини шарів є можли-
вість регулювання точності для поверхонь окремих деталей і виробу в цілому:  

— забезпечення похибки формоутворення на заданому рівні, однорідному для поверхні ви-
робу;  

— забезпечення різного рівня похибки в заданих областях деталей або виробу залежно від 
їх функціонального призначення 

Даний підхід дозволяє не тільки керувати точністю виготовлення деталей машин, але й 
зменшити кількість шарів, необхідних для їх побудови, від чого напряму залежить час виготов-
лення. Всі ці компоненти і надають переваги при застосуванні генеративних технологій, зокре-
ма лазерної стереолітографії, серед інших технологій виготовлення деталей в машино- та при-
ладобудуванні. 
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