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Inleiding: ‘Additive manufacturing’ ofwel 3D-printen is een verzamelnaam voor 

driedimensionale printprocessen waarbij producten op basis van digitale tekeningen laag 

na laag worden geprint en opgebouwd. Diverse onderdelen bij het Ministerie van 

Defensie gebruiken 3D-printers. Momenteel worden diverse typen printprocessen 

gebruikt o.a. Fused Deposition Modelling (FDM) en stereolithografie (SLA). Bij FDM 

worden thermoplastics, in de vorm van dunne polymeer kabels (filamenten) van o.a. 

Acrylonitril-Butadieen-Styreen (ABS), polymelkzuur (PLA), polyethylene terephthalate 

glycol (PETG), nylon, kevlar en polycarbonaat (PC) gesmolten en laag voor laag tot een 

product gevormd. Bij SLA verhardt een laserstraal laag voor laag de oppervlakte van een 

vloeibare kunststof (kunsthars). Waar de laserstraal de vloeistof raakt, treedt de 

verharding op. Aangezien 3D-printen voor Defensie een nieuwe techniek is, is het CEAG 

gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan 

het werken met 3D-printers.  

 

Methoden en technieken: Bij 3 typen printers zijn luchtconcentratiemetingen 

uitgevoerd (oriënterend/diagnostisch onderzoek). Voorafgaand aan het uitvoeren van 

luchtconcentratiemetingen is via literatuuronderzoek (1, 2, 3, 4 en 5) in kaart gebracht 

welke emissies per type grondstof (inclusief support materiaal) verwacht kunnen worden. 

Bij de 6 meeste gebruikte grondstoffen zijn verspreid over 8 dagen op 3 locaties 

luchtconcentratiemetingen uitgevoerd. De navolgende stoffen zijn bemeten: VOC, UFP, 

aldehyden, caprolactam, 1,3-butadieen, NOx en waterstofcyanide. Tijdens de presentatie 

zal de meetstrategie per printer-grondstof combinatie meer in detail besproken worden. 

Voor de representativiteit van de metingen en onderlinge vergelijking van de 

meetuitkomsten is ervoor gekozen om een standaard testobject te gebruiken. Het betrof 

een gestandaardiseerd object van het National Institute of Standards and Technology 

(6). De meetduur was gelijk aan de tijdsduur waarin de betreffende 3D-printer het 

testobject kon maken.  

 

Resultaten: De onderzoeken zijn nog niet geheel afgerond. Op basis van de voorlopige 

resultaten kan geconcludeerd worden dat voor diverse bemeten componenten de 

gemeten concentratie lager is dan de detectielimiet van de meetmethode. De gemeten 



waarden hoger dan de detectielimiet van de meetmethoden liggen voor alle gemeten 

componenten lager dan de grenswaarde van de betreffende component. Meer onderzoek 

is noodzakelijk om voldoende inzicht te krijgen in de emissie van alle gebruikte printer-

grondstof combinaties.  

 

Conclusie: Op basis van de eerste resultaten lijkt het werknemer risico in de 

beschouwde situaties beheerst. De resultaten zouden gebruikt kunnen worden voor het 

opstellen van een blootstellingsmatrix, waarbij per printer-grondstof combinatie de 

emissie in kaart gebracht wordt, gekoppeld aan de genomen beheersmaatregelen. Een 

mogelijke maat om de blootstelling in uit te drukken zou dan de emissie per gram 

gebruikt filament kunnen zijn.  
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