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3D-ТЕХНОЛОГІЇ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 
 
З кожним днем сучасні технології усе більше входять у життя 

звичайних людей і стають невід’ємною його частиною. Різноманітна 
комп’ютерна техніка, ноутбуки, мінікомп’ютери, iPhone, iPod суттєво 
полегшують нам процеси спілкування і стають незамінними речами під час 
навчання. Сучасні технології вирішують безліч завдань і дозволяють 
значно розширити можливості кожної людини. З цього можна сказати, що 
настала ера комп’ютерних технологій. В наш час вони розвиваються дуже 
стрімко. Пройшло небагато часу з дати створення 3D-принтерів, а люди 
вже знайшли багато різних способів його застосування. 

Найпершим пристроєм для створення 3D-прототипів була 
американська SLA-установка, розроблена і запатентована Чарльзом 
Халлом в 1986 році, що використовує стереолітографію. Саме вона 
визначила, як працює 3D-принтер: об’єкти нарощуються пошарово. 

Халл відразу ж створив фірму 3D Systems, яка виготовила перший 
пристрій об’ємного друку під назвою Stereolithography Apparatus. Першою 
моделлю цієї машини, яка мала широке поширення, стала розроблена у 
1988 році SLA-250. 

У 1990 році був використаний новий спосіб отримання об’ємних 
«друкованих відтисків» – метод наплавлення. Його розробили Скотт 
Крамп, засновник компанії Stratasys, і його дружина, що продовжили 
розвиток 3D-друку. Після цього стали активно використовуватися поняття 
«лазерний 3D-принтер» і «струменевий 3D-принтер». 

Сучасний історичний етап розвитку 3D-друку стартував у 1993 році 
зі створенням компанії Solidscape. Вона випускала струменеві принтери, 
які передували тривимірним. У 1995 році двома студентами був 
модифікований струменевий принтер. Він створював об’ємні зображення 
не на папері, а в спеціальній ємності. Тоді ж з’явилося і поняття «3D-друк» 
і перший 3D-принтер. Цей метод був запатентований, і зараз 
використовується у компаніях Z Corporation та ExOne.  

Наступним кроком в історії 3D-принтерів була поява технології під 
назвою PolyJet, заснованої на використанні фотополімерного рідкого 
пластику. При такому способі друку головка «малює» шар фотополімеру, 
який моментально засвічується лампою. Метод виявився виграшним за 
багатьма параметрами: ціна його значно нижче, а висока точність дає 
можливість виготовлення не просто моделей, а готових до застосування 
деталей. 

Сучасні 3D-принтери стали більш досконалими, ніж їх перші 
аналоги. Межі їх використання значно розширились. 

Фахівцями з медичного дослідницького інституту Файнштейна, за 
допомогою 3D-принтераMakerBot була створена, так звана, підкладка, що 
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складається з полістиролу та біопластика. Потім, використовуючи 3D-
друк, на неї нанесли живі клітини. Вчені зробили суміш клітин хрящової 
тканини і колагену. Клітини добре перенесли таку операцію, і в підсумку 
був створений фрагмент трахеї, придатний для трансплантації. 

Зрозуміло, все це було б неможливо здійснити без модернізації 
принтера. В його блок друкування були вмонтовані шприци з клітинами і 
біочорнилами. Процес нагадував «пластиковий» друк, але насправді принтер 
друкував живими клітинами. Створення ділянки трахеї зайняло приблизно 
рік, але в майбутньому друкувати органи можна буде набагато швидше. 

Співробітник Медичного дослідницького інституту Файнштейна 
Тодд Голдштейн (ToddGoldstein) вважає, що технологія може бути 
використана для друку інших органів (носа, вух тощо), які можна буде 
трансплантувати. Однією з головних проблем нового методу фахівець 
називає приплив крові, який складно налагодити.  

Друк на 3D-принтерах стає все більш популярним. Він розвивається 
у багатьох галузях. Такі технології не обійшли стороною і галузь 
будівництва. Китайці – перші хто спробував надрукувати будинки. 
Спеціальний 3D-принтер виготовляє деталі, висота яких може досягати 
6,4 м, а ширина 9,75 м. Матеріалом для друку слугує суміш, в склад якої 
входять будівельні відходи: сталь, цемент і скло. Перевагою підходу є те, 
що 3D-друк дозволяє без складнощів переробляти будівельні відходи. 
Уцілому будівництво майбутнього стане більш екологічно чистим. 

Отже, розвиток комп’ютерних технологій викликає потребу у 
створенні нових засобів та методів їх використання. Однією з них є 3D-
друк, в основі якого лежить друкування об’ємних предметів з невеликою 
кількістю витрат. Такий спосіб друкування в наш час стає все більш 
популярним і має потужні перспективи розвитку. Можливо, у 
майбутньому без цієї технології неможливо буде уявити життя. 3D-друк 
почнуть застосовувати для швидкого відновлення будівель після потопу 
або буревію. Потреба у донорстві, можливо, відійде, бо потрібні для людей 
органи можна буде створити у найкоротші терміни, надрукувавши їх на 
3D-принтері. Все вдосконалиться – деталі для побутової техніки, 
автомобілів будуть виготовлятися з точністю до найменших деталей, які 
відразу будуть готові для використання.  
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