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RĂZBOIUL 3DP ÎMPOTRIVA PANDEMIEI 

Într-adevăr, reperele științifice stabilite de tehnologia de imprimare tridimensională (3DP) în 

continuă dezvoltare sunt extraordinare. Până în prezent, de tehnologia inovatoare 3DP au 

beneficiat sectoarele aerospațial, auto, textil, farmaceutic și biomedical prin dezvoltarea unor 

standarde de performanță proiectate și personalizate, necesare produselor destinate utilizatorilor 

finali. Întrucât lumea științifică, în acest moment, accelerează eforturile de luptă împotriva 

pandemiei de coronavirus (COVID-19), care e  extrem de dăunătoare, tehnologiile 3DP facilitează 

găsirea soluțiilor creative în ceea ce privește echipamentul de protecție individuală (EIP), 

echipamentul medical (ventilatoare, părți ale unor dispozitive respiratorii) și alte instrumente de 

sănătate și bunăstare pentru a ajuta la păstrarea igienei personale, precum și a menținerii mediului 

sigur pentru oameni prin diminuarea riscurilor. (Sunpreet S., Chander P., Seeram R.)  

Tehnologiile 3DP tocmai și-au început cariera în combaterea pandemiilor. Producători și cercetători 

eminenți au înțeles potențialul tehnologiilor 3DP și le-au îndreptat spre dezvoltarea de instrumente 

medicale, PPE (echipament de protecție personală) și alte dispozitive (Clifton W., Damon A., Martin 

AK Considerații și atenționări asupra echipamentelor de protecția personală imprimate 

tridimensional în criza COVID-19. Imprimare 3D și Fabricare aditivă. 2020 aprilie 24). Așa cum se 

observă în Tabelul 1, tehnologiile 3DP sunt în măsură să rezolve lacunele de aprovizionare și golurile 

de inventar pentru PPE și alte echipamente medicale. Având în vedere cerințele mari de PPE, 

tehnologiile 3DP au fost extrem de solicitate, s-au extins lanțurile de aprovizionare, iar sectorul 

sănătății beneficiază din plin. Ca rezultat, aceste inițiative au permis producătorilor să furnizeze în 

mod eficient componentele și produsele critice ca răspuns global la pandemia COVID-19 (Inițiativa 

de răspuns rapid 3D Printing COVID-19. Forumul economic mondial. 

https://www.weforum.org/projects/3d-printing-covid-19-rapid-response-initiative)  

Din cauza pandemiei, pentru a împiedica răspândirea virusului, 

toți a trebuit să folosim măști de protecție. O mască trebuie să 

aibă design special, să fie etansă și să aibă filtru de protecție. Au 

fost utilizate și măști imprimate 3D, ele putând fi purtate în mod 

repetat prin schimbarea filtrului. (İbrahim Sarbay, 2020). 

În plus, cu ajutorul imprimantelor 3D au fost create componente 

ale vizierelor care au fost folosite de foarte mulți oameni, în 

special personal din domeniul sanitar, voluntari, ele fiind de mare 

ajutor deoarece protejează în măsură semnificativă împotriva 

secrețiilor pacienților.  
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În concluzie, în timp ce pandemia a cuprins Globul, oameni de diferite profesii și din diverse domenii 

încearcă să facă tot posibilul și să sprijine profesioniștii din domeniul sănătății. Imprimantele 3D 

continuă să lupte cu noi pe “front” în încercarea de a proteja sănătatea umană în acest război global.  

Tipuri de o3DP Aplicații Categorie material 

Fused filament 

fabrication (FFF) 

Viziere, măști, dispozitive de reglare a măștilor, 

piese ale aparatelor de respirat, deschizătoare de 

uși hands-free suporturi tampoane nazale 

Plastic 

Selective laser sintering 

(SLS) 

Piese pentru ventilatoare, măști, viziere  Nylon pentru uz 

medical 

FFF Viziere de unică folosință Plastic 

FFF Dispozitive medicale și îmbrăcăminte de 

protecție 

- 

FFF Echipament medical - 

FFF Dispozitive imprimate pentru dezvoltarea 

echipamentelor de diagnosticare 

Metal 

FFF Măști față Plastic 

FFF Consumabile medicale  Poly-lactic-acid (PLA) 

FFF Viziere Plastic 

FFF Cabine pentru carantină - 

FFF Piese pentru Ventilatoare - 

FFF Viziere spital - 

FFF Viziere medicale - 

FFF Proiectare obiecte medicale - 

FFF Benzi pentru fixarea pe cap a vizierei - 

FFF Deschizătoare hands-free uși - 

FFF Benzi pentru viziere - 

FFF Ventilator open source - 

FFF Respirator  

Tabel 1. Listă a aplicațiilor tehnologiei 3DP împotriva COVID-19 
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Este posibil să găsiți mai multe informații despre imprimarea 3D, inclusiv aplicații, tendințe și 

beneficiile sale pentru educație în „GHIDUL PROFESORILOR 3DP”.  Vă invităm să urmăriți pagina de 

Facebook a proiectului „3DP TEACHER - Implementarea imprimării 3D în educația viitoare” pentru 

a fi  ști când este publicat ghidul pe  website-ul proiectului  . 
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