
TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa mitattiin ainetta lisäävän 3D-kotitulostimen käytöstä
syntyneitä VOC- ja hiukkaspäästöjä nykyaikaisen 2h+k+s käsittävän
asuinhuoneiston sisäilmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 3D-
kotitulostimien ja niissä yleisimmin käytettyjen PLA- ja ABS-muovilankojen
aiheuttamaa käytönaikaista altistumista asuinhuoneistossa. Mittaukset
osoittivat, että 3D-tulostamisen aikana syntyy runsaasti erityisesti PM1-
kokoluokkaan kuuluvia läpimitaltaan < 1 µm olevia pienhiukkasia. VOC-
yhdisteistä merkittävin oli styreeni, jota vapautui sisäilmaan ABS-lankaa
tulostettaessa (20 – 70 µg/m3). Pieniä määriä laktidia havaittiin emittoituvan
PLA-langasta tulostamisen aikana.

JOHDANTO

Kotikäyttöisten 3D-tulostinten suosio on kasvanut voimakkaasti, sillä niiden
hinnat ovat romahtaneet muutamassa vuodessa. Tuotteita voidaan
tulostaa kotona erilaisista raaka-aineista jo hyvin isoillakin laitteilla. 3D-
kotitulostimissa käytetään raaka-aineina yleensä muovilankoja, jotka
on valmistettu akrylonitriilibutadieenistyreenistä (ABS) tai polylaktidista
(PLA). Myös muita muovilaatuja käytetään 3D-tulostuslankojen raaka-
aineina. Neitseellisten muovilaatujen lisäksi markkinoille on tulossa myös
kierrätysmuoveista valmistettuja tulostuslankoja. Kotitulostimissa käytettyjä
raaka-aineita ostetaan yleensä ulkomailta internetin välityksellä ja niiden
laatua on käytännössä mahdotonta valvoa.

Ekstruusio on muoviteollisuudessa paljon käytetty muovien
sulatyöstömenetelmä. 3D-kotitulostimissa käytetään tätä samaa
ekstruusiomenetelmää, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa kuin
muoviteollisuudessa. Muovien sulattamisen yhteydessä ilmaan vapautuu
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja pienhiukkasia /1//2//3/. Tästä
huolimatta 3D-kotitulostinten aiheuttamia VOC- ja hiukkaspäästöjä on
tutkittu vain vähän asuinhuoneistojen sisäilmasta. Tutkimuksen tavoitteena
on kehittää 3D-kotitulostamiseen tarvittavia analyysi- ja
riskinarviointimenetelmiä. Toisena tavoitteena on lisätä tietämystä yhä
enemmän suosiota saavuttavan 3D-tulostamisen mahdollisista
terveysvaikutuksista asuinympäristössä.

MATERIAALIT JA MENETELMÄT

Lähinnä harrastuskäyttöön tarkoitettu 3D-kotitulostin oli rakennettu
verkkokaupasta tilatuista materiaaleista. Tutkimuksen aikana se sijoitettiin
sohvapöydälle keskelle olohuonetta. Pöydän korkeus oli 50 cm ja 3D-
tulostimen korkeus 40 cm, jolloin laitteen ekstruuderi sijaitsi 78 cm
korkeudella lattiasta. Tämän 3D-tulostimen tulostusalusta ei ollut
lämmitettävä ja aluslevy oli pinnoitettu sinisellä maalarinteipillä. Asetonia ei
käytetty aluslevyn pohjustamiseen. Lämmitettävää aluslevyä ja asetonia
käytetään yleisesti isommissa 3D-laitteissa työpaikoilla. Tulostamisessa
käytetyt PLA- ja ABS-langat olivat kaupallisia tuotteita, joita voi tilata
verkkokaupasta. Langat olivat halkaisijoiltaan 1,75 mm (PLA) ja 3,0 mm
(ABS). Lankojen laatu ja ekstruuderin ajolämpötilat varmistettiin
muovialalla toimivalta asiantuntijalta /4/. PLA-langalla tulostettaessa
ensimmäinen kerros aluslevylle ajettiin + 230 °C lämpötilassa (ekstruuderin
kärjen lämpötila) ja sen jälkeen loput kerrokset + 220 °C lämpötilassa.

Taustapitoisuuksien ja tulostamisen aikaisten hiukkaspäästöjen
mittaamiseen käytettiin PTrak-, DustTrak DRX- ja OPS 3330 -
hiukkasmittareita. PTrak-hiukkasmittarilla mitattiin halkaisijaltaan 0,020 – 1
µm olevien hiukkasten lukumäärää ja kokonaispitoisuutta sisäilmassa.
DustTrak DRX -hiukkasmittarilla mitattiin halkaisijaltaan 0,1 – 15 µm ja OPS
3330 -hiukkaslaskurilla optiselta halkaisijaltaan 0,3 – 20 µm olevien
hiukkasten pitoisuutta ja lukumääräjakaumaa sisäilmassa. Huoneiston
sisäilman VOC-yhdisteet kerättiin Tenax-TA –keräimillä ja analysoitiin TD-
GC-MS-menetelmällä.
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Kuva 1. Tutkimuksen aikana 3D-
tulostimella tulostettuja muovisia 
rattaita. Vasemmalla PLA:sta ja 
oikealla ABS:stä tulostettu ratas 
(massat: PLA 4g ja ABS 3g).

TULOKSET

Taustapitoisuudet sekä PLA- ja ABS-langoilla tehtyjen tulostusten aikana mitatut
PM2.5- ja PM10-hiukkaspitoisuudet olohuoneessa on esitetty kuvissa 2 – 4.

Kuva 2. Asuinhuoneiston olohuoneen taustamittauksessa havaittujen PM2.5- ja PM10-
hiukkasten pitoisuudet. Mittausaika oli 120 min (DustTrak DRX).

Kuva 3. PLA-langalla tehdyn tulostamisen aikana havaittujen PM2.5- ja PM10- hiukkasten
pitoisuudet olohuoneen sisäilmassa 1,5 m etäisyydellä 3D-tulostimesta. Mittausaika oli 240
min (DustTrak DRX).Suurin osa hiukkasista oli alle 2,5 µm kokoluokassa, sillä PM2.5 kuvaaja
oli lähes identtinen PM10 kuvaajan kanssa.

Kuva 4. ABS-langalla tehdyn tulostamisen aikana havaittujen PM2.5- ja PM10-hiukkasten
pitoisuudet olohuoneen sisäilmassa 1,5 m etäisyydellä 3D-tulostimesta. Mittausaika oli 240
min (DustTrak DRX). Suurin osa hiukkasista oli alle 2,5 µm kokoluokassa, sillä PM2.5
kuvaaja oli lähes identtinen PM10 kuvaajan kanssa.

Kuva 6. PLA- ja ABS- langalla tehty koe, jossa PTrak-hiukkasmittarilla osoitettiin etäisyyden
merkitys hiukkasten lukumäärään 3D-tulostamisen aikana. PTrak-hiukkasmittari vietiin 3D-
tulostimen lähelle viisi kertaa. Hiukkasten lukumäärä kohosi voimakkaasti 3D-tulostimen
lähellä (0,2 m) ja laski yhtä voimakkaasti kauempana tulostimesta (1,5 m).

VOC-yhdisteistä merkittävin oli styreeni, jota vapautui sisäilmaan ABS-lankaa
tulostettaessa (20 – 70 µg/m3). Pieniä määriä laktidia havaittiin emittoituvan PLA-
langasta tulostamisen aikana.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulokset osoittivat, että 3D-tulostamisessa syntyvät pienhiukkas- ja
VOC-päästöt heikentävät sisäilman laatua asuinhuoneistossa. 3D-
tulostamisessa käytettävien muovilankojen laatu ja kemiallinen
koostumus vaikuttavat syntyvien pienhiukkas- ja VOC-päästöjen
laatuun. Tulosten perusteella on suositeltavaa käyttää kohdepoistoa ja
hengityssuojaimia 3D-tulostimella työskenneltäessä. Valitettavasti vain
harvoilla 3D-pöytätulostimien käyttäjillä on niitä käytettävissä. 3D-
tulostamisen aikana syntyville pienhiukkas- ja VOC-päästöille
altistumista olisi tutkittava enemmän myös kotona, kouluissa ja
toimistoissa.

Kuva 5. PLA- ja ABS-langoilla tehtyjen 3D-tulostamisten aikana havaittujen PM2.5- ja
PM10-hiukkasten pitoisuudet olohuoneen sisäilmassa 1,5 m etäisyydellä 3D-tulostimesta.
PLA- ja ABS-langat tuottivat 1.0 – 8.0 µm partikkeleita tulostamisen aikana. Suurin osa
tulostamisen aikana havaituista hiukkasista oli kuitenkin pieniä, alle 0.3 µm.
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