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Wstęp
Do środowiska trafia coraz więcej odpadów zbudowanych ze sztucznych polimerów. Wiele badań wskazuje na
ich negatywne działanie na organizmy żywe (1, 2, 3). W kontakcie z tlenem i światłem powstają nowe formy
związków chemicznych, które mogą oddziaływać na procesy zachodzące w organizmach żywych. Substancje te
przedostają się do wody, głównie wód gruntowych, stanowiąc zagrożenie dla człowieka i innych organizmów.
Wśród efektów możemy spotkać się z genotoksycznością, mutagennością, cytotoksycznością oraz
hormonomimetyzmem (4).
Cele pracy
Celem eksperymentu było zbadanie potencjalnego oddziaływania polimerów formowanych termicznie w toku
procesu drukowania 3D na wzrost, rozwój i przeżywalność świerszcza domowego. Granulat wydrukowany
z filamentu akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS) w ilości odpowiadającej 0,1, 1 i 10% posłużył do
przygotowania odpowiednio zanieczyszczonej wody podawanej następnie owadom (10-dniowe larwy) w trakcie
ich rozwoju aż do osiągniecia przez nie stadium imago.
Wyniki i ich omówienie
Zaobserwowano zróżnicowaną przeżywalność larw – przy stężeniu 0,1 i 1% śmiertelność była niższa niż
w grupie kontrolnej i przy stężeniu 10%. Widoczna była również odmienna reakcja na poziomie sukcesu
osiągania stadium imago. Była ona zależna od płci, silniejsza u samców niż u samic.
U obu płci w grupach 0,1, 1 i 10% obserwowano opóźnienie osiągnięcia stadium imago.
Wnioski
Na podstawie wyników uzyskanych w prezentowanym eksperymencie można wnioskować, że syntetyczne
polimery mają potencjał oddziaływania na fizjologię i rozwój świerszcza domowego. Ocena charakteru tego
odziaływania wymaga dalszych badań.
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Introduction
The increased synthetic polymers deposition in the environment is observed. Many studies indicate their
negative effects on living organisms (1, 2, 3). Under oxygen and light exposure, new forms of chemical
compounds are formed that can affect processes occurring in living organisms. These substances enter the
water, mainly groundwater, posing a threat to humans and other organisms. Among the biological effects, one
can expect genotoxicity, mutagenicity, cytotoxicity and endocrine disrupting. (4).
Aims of the work
The main aim of the experiment was to investigate the potential impact of thermoformed polymers during the
3D printing on the house cricket growth, development and survival. The granules printed from acrylonitrilebutadiene-styrene (ABS) filaments corresponding to 0.1, 1 and 10% were used to prepare appropriately
contaminated water, that was administered to insects (10-day larvae) during their development until they
reached the imago stage.
Results and discussion
Different larval survival was observed – at 0.1 and 1% ABS concentration mortality was lower than in the
control group and at the highest concentration (10%). Reaching adult stage was sex dependent, stronger in
males than in females. In living crickets from ABS-contaminated groups (0.1, 1 and 10%), delay in reaching
adult stage in both sexes was noticed.
Conclusions
Based on the results of the presented experiment, it can be concluded that synthetic polymers can influence
physiology and development of A. domesticus. Elucidation of nature of this interactions needs further research.
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