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מדפסת  עם  לעבודה  הבטיחות  והנחיות  הסיכונים  מה  השאלה: 
תלת-ממד? מספר 67391

הכותבת: ד"ר מירב פז
ובר- קל  מעבר  מאפשר  תלת-ממד  במדפסות  השימוש  התשובה: 

השגה מעיצוב מוצר לייצור בקנה מידה קטן, במגוון הולך וגדל של 
ועוד. מספר המחקרים שנעשו  תחומים, כגון תעופה וחלל, רפואה 
במטרה לבדוק סיכונים בשימוש במדפסת תלת-ממד עדיין מצומצם. 
בטכנולוגיה  בשימוש  בסיכונים  הדנים  פרסומים,  ארבעה  להלן 
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הסיכונים הנזכרים בפרסומים שלעיל הם:
l החומרים המשמשים כל מדפסת תלת-ממד הם שונים, אך בכל 

מ-100  )קטנים  לננו-חלקיקים  אפשרית  חשיפה  קיימת  המקרים 

ננומטר( כתלות בפרמטרים, כמו סוג המדפסת, טמפרטורת המצע, 
החומר שממנו עשוי חוט המשמש להדפסה, זמן ההדפסה ועוד. 

l חשיפה אפשרית לממסים אורגניים נדיפים דוגמת -1,4דיאוקסן, 

לציין  )יש  טולואן  אלכוהול,  איזופרופיל  אתנול,  אצטון,  סטירן, 
החשיפה  מערכי  נמוכה  הייתה  רבים  לחומרים  שהחשיפה 
תעסוקתית  ולבריאות  לבטיחות  המינהל   ,OSHA של  המותרים 
)ארה"ב )ו-NIOSH, המכון הלאומי לבטיחות ולבריאות תעסוקתית 

)ארה"ב(.
ניקוי  בתהליך  הידרוקסיד  נתרן   – קורוזיבי  לחומר  חשיפה   l

המדפסת.
המשמשים  חומרים   – אחרים  מסוכנים  לחומרים  חשיפה   l

ליצירת הדגם עשויים להיות מסוכנים בשימוש: לדוגמה, חומרים 
העור  וריגוש  לגירוי  לגרום  ועשויים  דליקים  הם  תרמופלסטיים 
וגם להכיל כמויות קטנות של מרכיבים מסוכנים; פוטופולימרים 
של  במקרה  אקרילטים;  כמו  מסוכנים  מונומרים  להכיל  עשויים 
ייצור חלקי מתכת, אבקת מתכות היא דליקה ופעילה; במקרה של 
שימוש בחומרים ביולוגיים כמו תאים, יש להיזהר מזיהום אפשרי. 

.UV משטחים חמים – ראש ההדפסה ומנורת l

.UV ממנורת –  UV קרינת l

- עיקר ההמלצות של מחקרים אלו היא מודעות והדרכת העובד, 
ומיקום המדפסת בחדר נפרד או במרחק  אוורור סביבת העבודה 
בציוד  שימוש  במנדף(,  אפשרי  )אם  העבודה  מעמדות  משמעותי 
מגן מתאים, שמירה על היגיינה )איסור אכילה או שתייה בסמוך 
לעמדת ההדפסה( וכתיבת נהלים לאחר הערכת סיכונים. בנוסף יש 

צורך במחקר ממשיך כדי לעמוד על רמת הסיכון האמיתית. 
לגבי  פרטניים  בטיחות  דגשי  לגבי  היצרן  בעלון  גם  לעיין  -יש 

n .מדפסת התלת-ממד שעמה עובדים


