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ЗДРАВСТВЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ЕМИСИЈА 

ПРОУЗРОКОВАНИХ ЗАГРЕВАЊЕМ ПОЛИМЕРНИХ 

ФИЛАМЕНАТА ТОКОМ 3Д ШТАМПЕ 

  
Невена Вукић1, Тамара Ерцег2, Иван Ристић3 

 

Резиме: Сведоци смо све чешће употребе 3Д штампача, који су постали финансијски доступни, чиме се 

њихова употреба помера из науке и индустрије, у домове, канцеларије и школе. Већина комерцијално 

доступних 3Д штампача дизајнираних за потрошачко тржиште користи адитивне технологије 

производње при којима се термопластични филаменти загревају до температура топљења. Добро је 

познато да при термичкој обради многих термопластичних полимера долази до емисије гасова и честица, 

што се у индустријском окружењу уобичајено решава помоћу вентилационих система. Међутим, 

комерцијални 3Д штампачи не садрже вентилационе јединице ни филтере, што ствара могућност да 

емисије из ваздуха доспеју у човеков респираторни систем. У овом раду анализирани су здравствени и 

безбедносни аспекти емисија органских испарљивих једињења и ултрафиних честица насталих током 3Д 

штампе. Прегледом литературе идентификоване су емитоване супстанце, њихови нивои и утврђено је 

постојање ризика примене ове технологије, посебно када се током дужег временског периода штампа у 

мањим просторијама, без вентилације или комбинованих система за филтрирање ваздуха. 

Кључне речи: 3Д штампа, ултрафине честице, испарљива органска једињења, филамент, поли(лактид), 

акрилонитрил бутадиен стирен. 

HEALTH AND SAFETY ASPECTS LINKED TO EMISSION FROM 

POLYMER FILAMENT HEATING DURING THE 3D PRINTING 

Abstract: Тhe increasing use of 3D printers, which have become affordable, moving their use from science and 

industry to homes, offices and schools. Most commercially available 3D printers designed for the consumer 

market use additive manufacturing technologies in which thermoplastic filaments are heated to melting 

temperatures. It is well known that the thermal treatment of many thermoplastic polymers emits gases and 

particles, which in the industrial environment is usually solved by ventilation systems. However, commercial 3D 

printers do not contain ventilation units or filters, which creates the possibility of emissions entering the human 

respiratory system. In this paper, the health and safety aspects of emissions of organic volatile compounds and 

ultrafine particles generated during 3D printing are analyzed. The literature review identified the emitted 

substances, their levels and determined the potential risks of this technology, especially for a longer time printing 

in small rooms, without ventilation or combined air filtration systems. 

Key words: 3D printing, ultrafine particles, volatile organic compounds, filament, poly(lactide), acrylonitrile 

butadiene styrene. 

1. УВОД   

Људи проводе 80% свог времена у затвореном простору, због чега је у њему врло 

битан добар квалитет ваздуха који обезбеђује здраво животно и радно окружење. 

Незадовољавајући квалитет ваздуха у затвореним просторијама, посебно у радном 
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окружењу може проузроковати респираторне и кардиоваскуларне поремећаје 

запослених и смањити им продуктивност рада [1]. У радним окружењима у којима се 

налазе уређаји за штампање неопходно је постојање стандарда за одређивање квалитета 

ваздуха на основу кога би се одредиле максимално дозвољене концентрације штетних 

супстанци [2]-[3].  

3Д штампа није посве нова технологија, иако врхунац примене достиже последњих 

година, због чега може да се очекује да ће уређаји који користе ову технологију у 

скоријој будућности бити доступни као класични 2Д штампачи [4]. Због истека патента 

на технологију 3Д штампе, штампачи ове врсте постају ценовно приступачни за 

употребу у малим предузећима, приватним домаћинствима, као и у основном и 

средњем образовању [5]. Произвођачи 3Д штампача већ су развили прототипове у 

образовне сврхе. Важност инкорпорације ове методе у школама је од великог значаја, 

јер искуство учења дигиталних медија и савремених технологија постаје приоритет у 

школском образовању [6]. 

У процесу 3Д штампе софтверски задат објекат креира се сукцесивним наношењем 

слојева материјала док се не добије коначан облик [7]. За штампу се примењују 

материјали различитог порекла у форми праха, гранула или филамената, који се могу 

поделити у следеће категорије
 
[4]: 

 

1. Полимерни материјали: 

а) термопластични полимери: поли(лактид) (PLA), акрилонитрил-бутадиенстирен 

кополимер (ABS), поликарбонат (PC), полиетилентерефталат (PET), поли(метил 

метакрилат) (PMMA), полиетилен (PE), полипропилен (PP), поливинил холорид (PVC) 

итд. 

б) еластомери: природни каучук (енгл. Natural Rubber, NR), хлоропренски каучук 

(енгл. Choloprene Rubber, CR), стирен-бутадиен кополимер (енгл. Styrene-Butadiene 

Rubber, SBR) итд. 

в) термопластични еластомери: на основу полиамида (PA), полиуретана (PU) 

г) термоумрежавајући полимери: епоксидне смоле итд. 

2. Керамички материјали 

3. Метали: алуминијум, кобалт, злато, сребро, волфрам, титан, легуре титана, 

берилијума и бакра, челик, високолегирани челик итд. 

4. Композитни материјали: нанокомпозити на основу епоксидне смоле и честица 

глине, пенасти композити на основу еластомера и графена, PA ојачан стаклом. 

5. Остало: храна, тј. природни макромолекули као што су угљени-хидрати (скроб). 

Рад већине комерцијалних стоних 3Д штампача заснива се на екструзији и 

депозицији термопластичних полимерних материјала, што је поступак за који се 

показало да има значајне емисије аеросола у индустријским окружењима [8]. Тренутно 

најраспрострањенија технологија 3Д штампе, ФДМ (енгл. Fused Deposition Modeling, 

FDM) (Слика 1) добила је назив од стране компаније Stratasys која је и заштитила права 

на њено коришћење. 

 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

125 

 

 

Слика 1 – Шематски приказ ФДМ 3Д штампе [9] 

 

ФДМ технологија обухвата неколико фаза, међу којима прва подразумева 

одмотавање термопластичног филамента са калема и његово увлачење у главу 

екструдера. Затим долази до делимичног топљења филамента у електрично загреваној 

комори са контролисаном температуром. Тако обрађен полимер се екструдира и 

депонује у танком слоју на радну површину, слој по слој, све до финализације предмета 

израде. Термопластични филамент у току процеса екструдирања пролази више 

топлотних зона, у којима се одвијају значајне трансформације материјала. Филамент се 

загрева до температуре преласка у стакласто стање (Tg), и даље до температуре 

топљења (Tm) чиме долази до трансформације маеријала из чврстог стања у стање 

вискозног растопа. Температура достиже вредности изнад Tm, када вискозни растоп 

истиче из млазнице и депонује се на радну површину 3Д штампача. Температура 

екструдирања креће се у ширем распону и зависи од коришћеног термопластичног 

материјала. Температуре екструзије одређених комерцијално доступних филамената за 

3Д штампу приказане су у Табели 1.  

 

Табела 1. Температуре екструзије комерцијално доступних филамената за 3Д штампу [10] 

Материјал - Комерцијални назив Опсег температуре [°C] 

ABS 210-250 

PLA 190-230 

PVA 180-230 

PET 230-255 

Nylon 210-250 

Wood 200-260 

Sandstone 165-210 

Metal 195-220 

Conductive PLA 225-260 

Carbon Fiber 195-220 

Glow In The Dark 185-205 

 

3Д штампа одређеним термопластичним филаментима може проузроковати емисију 

токсичних испарљивих органских једињењења (енгл. Volatile Organic Compounds, 

VOCs), као и великог броја ултрафиних честица. Већина комерцијално доступних 
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стоних 3Д штампача нема кућиште, издувне вентилационе системе, као ни филтере за 

пречишћавање ваздуха. Изложеност овим емисијама у малим просторијама сугерише да 

је потребан опрез при раду са 3Д штампачима, посебно у слабо проветреним 

просторијама [11]. 

У овом раду анализирана је потенцијална штетност емисије настале загревањем 

термоплатичних филамената током процеса 3Д штампе. Акценат је стављен на 

адитивну ФДМ технологију 3Д штампе, с обзиром да се најчешће користи међу 

приватним потрошачима. Анализа је фокусирана на емисију испарљивих органских 

једињењења и ултрафиних честица насталих екструзијом филамената, на основу 

података који су доступни у постојећој литератури.  

 

2. ХЕМИЈСКЕ ЕМИСИЈЕ 

Емисије проузроковане радом 3Д штампача могу се комбиновати и формирати нова 

једињења, укључујући и хемикалије које проузрокују појаву астме код људи [12]. 

Хемијски састав емитованих гасова варира у зависности од материјала од кога је 

израђен филамент. Овакви подаци сугеришу потребу за предузимањем мера 

предострожности ради смањења емисија насталих радом стоних 3Д штампача посебно 

у неконтролисаним окружењима. 

У Табели 2 наведене су емитоване супстанце које су детектоване при 3Д штампи 

нејчешће коришћени филамената израђених од акрилонитрил-бутадиенстиренског 

кополимера (ABS), поли(лактида) (PLA) и најлона [13]. Приказани су најважнији и 

најкарактеристичнији резултати, а из приложеног може се закључити да 3Д штампа 

ABS филаментима и 3Д штампа најлоном резултују знатно већим емисијама 

испарљивих органских једињењења у поређењу са поли(лактидом) [13]. Овакви 

резултати су и очекивани с обзиром да поли(лактид) припада групи биокомпатибилних 

полимера који се добијају из биообновљивих сировина, као и да има релативно ниску 

температуру топљења и температура преласка у стакласто стање [4]. 

 

Табела 2 - Емитоване супстанце детектоване у значајнијој количини при 3Д штампи најчешће коришћених 

полимера 

 

 

 

 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

127 

 

 

3. ЕМИСИЈА ЧЕСТИЦА 

Постоје одређене дефиниције за различите величине честица, а једна од њих је и 

подела честица на веће од 5 µm које се класификују као прашина, затим фине честице 

димензија између 2 и 5 µm и ултрафине честице које су мање од 2 µm [14]. Недавне 

студије показале су да 3Д штампа PLA филаментима може ослободити 20 милијарди 

честица у минуту, док се штампом ABS филаментима може ослободити и до 200 

милијарди [12]. Наночестице (ултрафине честице димензија мањих од 100 nm) један су 

од нуспроизвода који се емитују током процеса 3Д штампе. Доказано је и да 3Д 

штампачи могу емитовати честице мањих димензија од оних насталих радом ласерских 

штампача [12].  

Наночестице услед веома малих димензија и велике специфичне површине могу да 

интерагују са телесним системима. Изложеност наночестицама у високим 

концентрацијама повезана је са нежељеним ефектима на здравље човека, посебно у 

сллучају инхалације [15]. Доказано је да производи термичке разградње ABS 

филамената имају токсичне ефекте и да су штетни у односу на филаменте израђене од 

поли(лактида), што је и очекивано с обзиром на биокомпатибилност овог полимерног 

материјала. Апроксимативно, 70% честица емитованих при 3Д штампи има пречник 

мањи од 50 nm. Димензије емитованих ултрафиних честица временом се могу 

повећавати коагулацијом са другим честицама и кондензацијом испарења насталих 

штампом (Слика 2) [16]-[17]. Све наведено указује да треба бити опрезан при руковању 

комерцијално доступним стоним 3Д штампачима посебно у затвореним просторијама 

које немају одговарајућу вентилацију. 

 

Супстанца  PLA ABS Најлон Коментар 

 

Формалдехид x x  Повећена количина током процеса штампе 

Ацеталдехид x x  Повећена количина током процеса штампе 

Изовалералдехид x x  Повећена количина током процеса штампе 

Етилбензен  x  Повећена количина током процеса штампе 

Ксилени x   Ограничено повећена количина током процеса штампе 

Стирен  x  Најзаступљенија компонента која се емитује при 3Д штампи ABS 

Капролактам  x  Најаступљенија компонента која се емитује при 3Д штампи ABS 

Циклохексанон x x 
 Из ABS  се емитује у знатно нижој количини од стирена; у малој 

количини се емитује и из PLA 

2,2-бутоксиетокси-

етанол 
x  

 У знатној количини се емитује из PLA (25% од укупне количине 

испарљивих органских материја) 

Хлорметил-

метилсулфид 
x  

 У знатној количини се емитује из PLA (25% од укупне количине 

испарљивих органских материја) 

Пропилен гликол  x 
 У знатној количини се емитује из ABS (33% од укупне количине 

испарљивих органских материја) 

n-Бутанол x x  2% из ABS, a oko 13% из PLA 

Лактид x   Главна компонента која се емитује при 3Д штампи PLA (50-75%) 
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Слика 2 – ТЕМ снимци честица узоркованих током 3Д штампе: честица неправилног облика (лево), агломерат 

(десно) [18] 

 

4. БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ 

3Д штампа представља приступачну технологију која се брзо развија и лако 

адаптира. Произвођачи и мала предузећа убрзано усвајају ову технологију. Забринутост 

за здравствене и безбедносне аспекте употребе 3Д штампача проузрокована је 

чињеницом да се очекује пораст примене ових уређаја у пословном, кућном и 

школском окружењу. Све поменуто резултује повећањем броја корисника ове 

технологије, посебно међу млађом популацијом [19]. Изложеност осетљиве популације 

новој технологији захтева детаљнију процену ризика њене примене. 

Потенцијални здравствени ризик услед емисије испарљивих супстанци и 

ултрафиних честица при процесу 3Д штампе, посебно када се током дужег временског 

периода штампа у малим, слабо проветреним просторима без система за филтрирање, 

намеће одређене безбедносне препоруке као што су [20]-[11]: 

 Коришћење 3Д штампача искључиво у просторима са адекватном вентилацијом. 

 Избор штампача и филамената од проверених произвођача. 

 Избор материјала филамената са нижом стопом емисије. 

 Избор нaјниже радне температуре млазнице са којом се може постићи жељени 

резултат.  

 Постављање штампача у затворено кућиште опремљено одговарајућим 

системом за филтрирање ваздуха. 

 Држање безбедне удаљености од штампача да би се умањила инхалација 

емитованих честица. 

 Искључивање штампача уколико дође до зачепљења млазнице. 

 Чекање довољног времена за елиминацију емисија штампача пре отварања 

поклопца кућишта. 

 Ношење одговарајућу личне заштитне опреме. Извршавање процене ризика како 

би се утврдила потребна опрема. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Развој ценовно повољних стоних верзија 3Д штампача учинио је ове уређаје 

широко доступним за брзо израду прототипова и производњу у малим серијама у 

канцеларијским, школским и кућним окружењима. Прегледом објављених студија 

може се закључити да постоји оправдана забринутост због емисија потенцијално 

штетних испарљивих органских једињења и ултрафиних честица које настају при раду 

3Д штампача. База научних доказа о изложености и потенцијалним здравственим 

аспектима развија се на међународном нивоу.  

Будући да се већина ових уређаја тренутно продаје као самостални уређај без 

додатака за вентилацију и филтрацију, неопходно је бити опрезан при њиховом 

коришћењу у неадекватном окружењу. Може се закључити да постоје генералне 

препоруке за безбедно коришћење 3Д штампача, као што су коришћење штампача у 

просторима са адекватном вентилацијом, одабир материјала термопластичног 

филамента са нижом стопом емисије, поштовање препоручених радних температура 

прописаних од стране произвођача, као и куповина додатних елемената у виду 

заштитних кућишта. 
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