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3D Printing Index:
Nová naděje
V posledních letech neustále roste
globální trh s 3D tiskem. Od roku
2016 do roku 2018 se zvýšil obrat
tohoto specifického segmentu o
plných 58 procent na 9 miliard
USD. Pro rok 2019 se očekává další
nárůst o 24 procent na 11,2 miliardy
dolarů. To jsou hlavní závěry

20. ročník

nedávné
studie
provedené
auditorskou
a
poradenskou
společností EY (Ernst & Young),
která
v rámci
průzkumu
analyzovala 900 společností z
celého světa. „3D tisk je v současné
době na vzestupu především v
Asii“, vysvětluje Stefana Karevska,
ředitelka globálního 3D tisku v EY.
„Zejména v Číně je aditivní výroba
(tj. proces, při němž vzniká výrobek
postupným nanášením tenkých
vrstev na sebe) stanovena jako
jedna z jasných priorit celonárodní
hospodářské
strategie.“
Z firemního
pohledu
má
technologie jasné výhody: výrobky,
které jsou lépe sladěny s potřebami
zákazníků, efektivnější výzkum a
vývoj, rychlejší výroba prototypů a
efektivnější trh náhradních dílů.
Dotázané společnosti vidí největší

vývojový posun v oblasti logistiky a
výroby produktů. Nižší výrobní
náklady hrají prozatím podřadnou
roli. V případě finálních produktů
používání 3D tisku výrazně vzrostlo:
v roce 2016 pouze pět procent
globálních společností vyrábělo své
konečné produkty pomocí 3D tisku
- nyní je to již 18 procent. „Do roku
2022 chce téměř 46 procent

přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.

3D Printing Index: Stabilizace před růstem?
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