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Imprimarea 3D este ecologică? 

Acest articol va aborda problema sustenabilității ecologice a imprimării 3D. Pentru a căuta un 

răspuns la această întrebare, merită avute în atenție câteva probleme: 

1. Deșeurile din imprimarea 3D; 

2. Energia consumată în timpul procesului de imprimare 3D; 

3. Toxinele generate în timpul imprimării 3D. 

Când vine vorba de primul punct din acest articol, și anume „Deșeurile din imprimarea 3D”, situația 

este destul de complicată. De obicei, o cantitate relativ mare de deșeuri este generată în timpul 

imprimării (suporturi + deșeuri / reziduuri, tăieturi). Acest lucru este, fără îndoială, negativ și, 

desigur, se poate recomanda imprimarea fără suporturi, dar probabil că aceasta nu este schimbarea 

crucială necesară. Cheia poate fi alegerea materialelor utilizate pentru a realiza produsul de 

imprimare 3D. Asociem imprimarea 3D în principal cu plasticul, dar este demn de remarcat faptul 

că există din ce în ce mai multe materiale cu care putem crea și au diverse caracteristici neobișnuite.  

În primul rând, compostabil (nu trebuie confundat cu biodegradabil)! Plasticul care este 

compostabil va avea caracteristici specifice în ceea ce privește structura compușilor chimici (cum ar 

fi: dioxid de carbon; apă, biomasă), dar și în ceea ce privește timpul, mediul de care are nevoie 

pentru a se descompune și toxinele pe care le eliberează. 

Citiți mai multe despre aceasta pe: 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-

plastics-challenges 

Prin urmare, o modalitate ar putea fi utilizarea unor filamente mai ecologice. De asemenea, puteți 

utiliza filamente solubile în apă, cum ar fi PVA sau HIPS, pentru a imprima suporturi pentru produsul 

dvs. 3D standard.  

Printre filamentele populare putem menționa ABS, care nu este nici biodegradabil, nici compostabil. 

Cu toate acestea, este posibilă refolosirea acestuia. În acest scop, trebuie să cumpărați reciclator 

de filamente. 

Un alt filament popular - PLA este posibil să se descompună. Este nevoie de aproximativ 1-3 luni 

pentru a se descompune (deși se descurajează puternic aruncarea în coș, este mult mai bine să 

folosiți instalația industrială). 

Când vine vorba de consumul de energie folosit în timpul imprimării 3D, studiile arată că se 

utilizează între 50 și 100 de ori mai multă energie pentru a produce același obiect față de metoda 

tradițională. Acesta nu este un rezultat satisfăcător. Cu toate acestea, există indicii că acest lucru se 

poate schimba atunci când imprimarea 3D este folosită pentru producția în serie. 

https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
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În ceea ce privește toxicitatea imprimării 3D, aceasta 

depinde de mai mulți factori. În primul rând, da - în 

timpul imprimării 3D se produc niște vapori toxici, 

totuși este foarte important ce tip de material și ce tip 

de imprimantă 3D sunt utilizate. O decizie mai bună ar 

fi utilizarea unei imprimante închise. 

Merită subliniat faptul că, în ciuda unei evaluări atât de 

dure a imprimării 3D, această tehnologie poate 

contribui la susținerea soluțiilor ecologice. Pentru a 

face acest lucru, trebuie să continue să se dezvolte. 

Prin popularizarea și soluțiile sale noi și inovatoare 

va fi posibilă reducerea amprentei de carbon 

(datorită logisticii / transportului de materiale, 

printre altele) prin crearea de produse la destinația 

finală, adică în locul unde este nevoie de ele, fără a 

mai necesita astfel transport. Produsele de 

imprimare 3D sunt, de asemenea, în general mai 

ușoare comparative cu cele obținute tradițional 

(ceea ce afectează și logistica). În plus, inginerii 

prezintă tot mai multe modalități inedite de a 

rezolva problemele ecologice legate de mediu 

menționate anterior. Acestea includ materiale noi 

pentru producție, mai durabile, modalități 

inovative de neutralizare a deșeurilor / fumului. 

Există, de asemenea, luptă la nivel politic pentru a 

forța producătorii să schimbe modul în care își 

etichetează produsele (standardele de producție).  

În prezent, un nivel foarte ridicat al reciclării materialelor folosite la imprimarea 3D este realizat de: 

• Nefilatek (Canada) – nivel de reciclare a materialelor - 98% 

• Lancashire 3D (UK) – nivel de reciclare a materialelor - 95% 

• Compania daneză Aage Vestergaard Larsen împreună cu Universitatea din Aarhus lucrează 

la introducerea filamentului reciclat 100%. 

Acest articol oferă doar o imagine de ansamblu a problemei fără a intra în detalii. Imprimarea 3D 

este un domeniu foarte dinamic, schimbările se succed cu repeziciune și sunt dezvoltate în mod 

constant noi soluții. 
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