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На прагу смо доба када ћемо моћи да 
одштампамо све што пожелимо  од ципела за вечер и 
излазак преко играчака алата до модерних и савремених 
грађевина..
Предмет штампе 3Д  штампачима је нешто што може да се 
опипа, што има своју тежину ,која се након изласка из 
штампача практично не разликује  од нечега што је 
направљено на конвенцијални начин, уз пуно ручног и 
машинског рада.
За разлику од субтрактивних 
машина ( стругови, бушилице , 
глодалице ..) које од великог 
комада материјала одузимају 
вишак, 

 , они полазе  ни од 
чега  и производ стварају тако 
што додају  материјал тачку по 
тачку

Велико је задовољство држати у руци и гледати људске 
фигуре снимљене 3Д скенером и одштампане на овај 
необични начин, јер је реалистичност импресивна. 
Материјали са којима могу да раде 

почев од АБС или биоразградив  ПЛА 
пластике Осим пластике, може да се користи низ других 
материјала, као што је гума, синтетички камен па чак и 
храна, тако да можете да одштампате торту жељеног 
облика са украсима од чоколаде и карамела. Постоје и 
џиновски 3Д штампачи који граде куће од специјалног 
бетона.

Брзим темпом напредује корушћење 3Д штампача у 
медицини и стално расте број пацијената којима су 3Д 
одштампани импланти и протетика од огромне помоћи у 
лечењу. Постоји и такозвана „био штампа“ која се заснива 
на стварању ткива од живих људских ћелија уз помоћ 3Д 
штампања и која је још у фази откривања и изучавања.
Ауто-мото индустрија је једна од првих која је прихватила 
3Д штампање као један од могућих начина рада. До данас 
је напредовала тако да прави функционалне делове 
аутомобила који се користе у тестирању аута и њихових 
мотора.

користи 3Д штампаче за стварање прототипова 
нових модела патика. Наиме, некада су чекали недељама 
на нове моделе и трошили много новца на њихову израду 
и стварање.

3Д- штампачи су 
адитивни

Назив ове технологије моделирање фузионим 
таложењем )

3Д- штампачи су 
вишеструки, 

Најконкретнији примери примене 3Д штампача 
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