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На сьогоднішній день гостро стоїть питання економії матеріальних та розумових 

ресурсів на стадій розробки та побудови прототипів сучасного обладнання в усій 
машинобудівній галузі. Ця стадія на сьогоднішній день залишається найбільш ресурсоємною, 
але поява на ринку такого продукту як 3D-принтер покликана дещо змінити ситуацію в 
майбутньому. 

 
Чому на сьогоднішній день гостро стоїть питання використання  3D-друку в сучасній 

промисловості? Тому, що такі галузі як медицина, авіа- та космічне машинобудування, 
автомобілебудування та інші витрачають мільярди доларів кожного року на пошук 
інноваційних рішень у своїх сферах. І частина цих грошей йде на розробку прототипів та 
дослідних зразків. Наприклад компанія з розробки авіадвигунів в середньому витрачає від 20 
до 40 прототипів для виготовлення готового для продажу двигуна. А 3D-друк допоможе 
авіабудівникам всього світу економити тільки на стадії прототипів не менш як 10% витрат [1]. 
Хоча позаминулого року компанія Rolls-Royce оголосила про те, що найближчим часом буде 
готова до використання 3D-друку безпосередньо в виготовленні готової продукції [2]. 

Тож розглянемо основні переваги цього методу отримання деталей з полімерів: 
− компактність; 
− зниження собівартості деталей (але тільки для одиночного та дрібносерійного 

виробництва); 
− зниження витрат часу на виготовлення деталі, через відмову від виготовлення прес-

форм та ліній для лиття полімеру; 
− в майбутньому з підвищенням швидкості 3D-друку пройде процес так званої 

“кастомізації” виробництв або суттєве зменшення часу на переорієнтацію виробничих 
потужностей. 

Компактність досягається в першу чергу розміром самих 3D-принтерів, які досягають 
не більше 1-2 метрів у всіх проекціях. Також вони не потребують великих площ, насправді 
такий принтер можливо встановити прямо в офісі розробника прототипу. Отже інженер має 
змогу оцінити свій виріб майже одразу. 

На сьогодні для виготовлення декількох дослідних зразків або невеликої партії деталей 
потрібно виготовити металічну прес-форму як коштує близько 100 000$, встановити її до 
черв’ячного пресу, виготовити деталь. 3D-принтер дозволяє економити  гроші та час в десятки 
разів починаючи друк готової деталі безпосередньо відразу після проектування. 

Матеріалами для 3D-друку є досить поширений ABS пластик, екологічно чистий PLA 
пластик, PVA пластик використовують для виготовлення прототипів унікальних деталей через 
його властивість розчинності в воді. Також для другу застосовують фотополімери, нейлон. 

На сьогоднішній день кількість технологій об'ємного друку перевищила десяток, навіть 
якщо не вважати схожі методи, які в силу патентних обмежень мають різні назви. Всі вони 
можуть бути зведені до декількох основних методик. 

Дві з них нагадують звичний струміневий 2D-друк: 
− екструзія: матеріал розплавляється і в рідкому вигляді видавлюється через сопло (одне 

або декілька) малого діаметра; шари злипаються один з одним і при охолодженні застигають, 
набуваючи міцності; 

− фотополімеризація: на відміну від екструзії рідкий фотополімер застигає під впливом 
ультрафіолетового опромінення. 

 

Існують методи подібні до лазерних принтерів: 
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− лазерне спікання: матеріал у вигляді порошку або гранул наноситься тонким 
рівномірним шаром і потім спікається за допомогою лазера, потім наноситься і спікається 
наступний шар і т.д. У цієї технології є варіант, коли спікання проводиться не лазерним, а 
електронним променем; 

− лазерна стереолітографія: на поверхні рідкого фотополімеру засвічені лазером 
мікроділянки застигають і попіксельно утворюють черговий шар майбутнього об'єкта, потім 
відбувається занурення готового шару і формування наступного. 

Є методи, аналоги яким зі світу 2D-друку підібрати важко: 
− ламінування: шари з тонких плівок, кожен з яких вирізається в формі перетину 

майбутньої деталі, послідовно з'єднуються нагріванням або тиском; 
− склеювання: з основи у вигляді порошку або гранул шари формуються за допомогою 

рідкого клею, що подається з сопла. 
Але  у цієї технології є суттєві недоліки, як вважає винахідник даної технології Джорис 

Пілс. Двома основними проблемами є точність самих принтерів та механічні характеристики 
готових деталей. Сам винахідник вважає, що дана технологія не готова до використання в 
таких відповідальних надточних і складних галузях промисловості як авіабудування. Тож він 
рекомендує випробувати 3D-друк в менш відповідальній галузі як наприклад 
автомобілебудування. 

В висновку можна виділити те, що ринок 3D-принтерів стрімко розвивається( за 
деякими джерелами до 30% на рік [1]), тож це дуже перспективна галузь економіки, а також 
досить перспективний майданчик для стартапу, який не потребує багатомільярдних 
інвестицій. 
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