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Streszczenie: 

Celem niniejszej pracy jest wykonanie badań o charakterze eksperymentalnym, 

umożliwiających określenie kluczowych właściwości mechanicznych różnych rodzajów filamentów 

poprzez zmianę parametrów druku 3D. Podczas realizacji pracy zweryfikowany został wpływ 

następujących  parametrów  na właściwości wytrzymałościowe wytwarzanych modeli: 

 prędkość elementów wykonawczych urządzenia; 

 procent wypełnienia; 

 geometria wypełnienia. 

W celu zweryfikowania wpływu parametrów procesu druku 3D przeprowadzono następujące 

badania: 

 ocena jakości druku – w tym ocena jakości powierzchni i dokładności wykonania, 

określenie odchyłek wymiarowych wydrukowanych modeli; 

 statyczna próba rozciągania (badanie statyczne) –wykonana na maszynie MTS 

Criterion (należącej do wyposażenia Zakładu Wspomagania, Projektowania, Wytwarzania                 

i Eksploatacji) w celu wyznaczenia maksymalnego naprężenia rozciągającego w funkcji 

odkształcenia, powodującego zerwanie próbki; 

 próba udarności (badanie dynamiczne) – wykorzystując próbkę z karbem w kształcie 

litery V, wykonana z wykorzystaniemstanowiska laboratoryjnego młota Charpy’ego w celu 

określenia energii użytej do złamania próbki podczas jednego uderzenia. 

Badaniom poddane zostały materiały: 

 PLA; 

 ABS; 

 Bronzefill; 

 Copperfill. 

 

 

 

 

 

 



Wprowadzenie: 

Analizując współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie addytywnych technik wytwarzania, 

obserwuje się dynamiczny rozwój metody FFF – Fused Filament Fabrication, jako jednej                         

z bardziej popularnych technik szybkiego prototypowania. Metoda FFF polega na osadzaniu 

kolejnych warstw półpłynnego tworzywa termoplastycznego na powierzchni stołu roboczego 

drukarki za pomocą specjalnie przystosowanej dyszy drukującej. Tworzywo sztuczne jest 

doprowadzane do głowicy, poruszającej się w osiach 0X i 0Y, wewnątrz której zostaje ono 

podgrzane do temperatury powodującej zmianę konsystencji, a każda warstwa materiału łączy się 

z uprzednio osadzoną. Z uwagi na swoją specyfikę, przy drukowaniu modeli posiadających tzw. 

nawisy geometryczne, poza użyciem właściwego filamentu, konieczne jest generowanie podpór 

(supportów), które są następnie usuwane1. Metoda FFF stosowana jest w wysoce 

zaawansowanych urządzeniach służących do szybkiego prototypowania (produkty firmy 

Stratasys) jak również w rozwiązaniach amatorskich typu „RepRap”, które rozwijają się bardzo 

dynamicznie w przeciągu ostatniej dekady i zyskują szeroką rzeszę użytkowników z uwagi na niski 

koszt zakupu urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich działania. Szeroka 

gama wprowadzanych na rynek filamentów pozwala użytkownikom na coraz to bardziej 

innowacyjne, nie tylko prototypowe, wydruki. 

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama materiałów (tzw. filamentów) w postaci włókna 

nawiniętego na szpulę, charakteryzującego się dwoma standardowymi wymiarami średnic – 1.75 

oraz 3 mm, dedykowanych do tego typu urządzeń. Poza typowymi materiałami tj. PLA – polilaktyd 

(kwas mlekowy), ABS - akrylonitrylo – butadieno – styren, dostępne są materiały kompozytowe 

stanowiące mieszaninę tworzywa sztucznego i gatunków drewna, miedzi czy brązu. Niestety, 

większość krajowych dystrybutorów nie udostępnia informacji na temat właściwości 

mechanicznych poszczególnych rodzajów materiałów. Optymalne parametry procesu druku 3D 

użytkownik najczęściej zmuszony jest określić sam na podstawie własnych badań, które są 

czasochłonne i wymagają dużego nakładu pracy. W przeprowadzonej ankiecie, wśród 

użytkowników drukarek oraz laików zaobserwowano, iż zdecydowanej większości respondentów 

(79.8%) po wytworzeniu za pomocą druku 3D obiektu najbardziej zależy na tym, aby 

charakteryzował on się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Stąd zauważono silną 

potrzebę przeprowadzenia tego typu doświadczeń. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rufe, Philip D., Fundamentals of Manufacturing, Society of Manufacturing Engineers (SME), 2013, s. 169. 



Celem niniejszej pracy jest wykonanie badań o charakterze eksperymentalnym, 

umożliwiających określenie kluczowych właściwości mechanicznych różnych rodzajów filamentów 

poprzez zmianę parametrów druku 3D.  

Podczas realizacji pracy zweryfikowany został wpływ następujących parametrów na 

właściwości wytrzymałościowe wytwarzanych modeli: 

 

 prędkość elementów wykonawczych urządzenia; 

 procent wypełnienia; 

 geometria wypełnienia. 

Poniżej w tabeli przedstawiono przyjęte do badań parametry robocze oraz geometrie wypełnienia 

(tab. 1, tab.2). 

Tab.1 Parametry robocze wykorzystane w celu badań 

 

 

 

 

 

 

Tab.2 Geometrie wypełnienia próbek przyjęte do badań  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry 

robocze 

Temperatura 

głowicy: 

 PLA 210°C 

 ABS 235°C 

 Bronzefill 

210°C 

 Copperfill 

210°C 

Wypełnienie: 

 10% 

 100% 

Prędkość: 

 60 mm/s 

 90 mm/s 

 120 mm/s 

Geometrie 

wypełnienia 

  

Octagonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyniki badań: 

1. Ocena jakości wydruku 

Pierwszym rodzajem podjętych badań eksperymentalnych była ocena jakości próbek. W tym 

celu każda kształtka po wytworzeniu została oceniona pod względem jakości powierzchni oraz 

zmierzona, aby określić odchyłki wymiarowe elementów: 

 w przypadku próbek do statycznej próby rozciągania mierzonymi wartościami była długość, 

szerokość oraz grubość odcinka pomiarowego kształtek; 

 w przypadku próbek do badania udarności mierzonymi wartościami była szerokość                        

i grubość kształtki w miejscu karbu. 

 

Ocena ta umożliwia analizę wpływu parametrów roboczych drukarki 3D na wygląd i dokładność 

wymiarową drukowanych obiektów. 

Kompletne zestawienie wyników badania zostało dołączone jako Załącznik 1 do pracy. 

2. Statyczna próba rozciągania 

Kolejnym rodzajem badań eksperymentalnych podjętych celem określenia właściwości 

wytrzymałościowych wybranych filamentów była statyczna próba rozciągania. 

Statyczna próba rozciągania jest podstawowym badaniem, mającym zastosowanie w technice, 

pozwalającym na określenie standardowych właściwości mechanicznych materiału.  Próba polega 

na osiowym rozciąganiu próbek o ściśle określonych wymiarach i kształtach w uchwytach 

maszyny wytrzymałościowej. Wymiary próbek zostały dobrane zgodnie z normą ISO 527-1, 

określającą dopuszczalne wymiary wykonanych z tworzyw sztucznych próbek, w których 

wyodrębnić można część pomiarową poddawaną sile rozciągającej oraz część chwytową 

umożliwiającą zamocowanie próbki w maszynie. 

2.1. PLA 

Poniżej przedstawiono w postaci wykresów wyniki statycznej próby rozciągania wykonanej dla 

materiału PLA (wyk. 1,2) z następującymi parametrami roboczymi: 

 temperatura głowicy 210°C 

 gęstość wypełnienia 10% 

 prędkość druku: 60,90,120 [mm/s] 

 grubość drukowanej warstwy 0,2 [mm] 



 

Wyk. 1. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału PLA o wypełnieniu 

straight i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s), 100% (120mm/s) 

 

Wyk. 2. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału PLA o wypełnieniu 

octagonal i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s), 100% (120mm/s) 
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Odkształcenie 

PLA o prostej geometrii wypełnienia                                 
i prędkości elementów roboczych 

Fr=50%, 75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%

Fr=100%
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Odkształcenie 

PLA o oktagonalej geometrii wypełnienia                           
i prędkości elementów roboczych Fr=50%, 

75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%

Fr=100%



Dla próbek o ośmiokątnej geometrii wypełnienia i prędkości druku 90[mm/s] wyznaczono następujące 

parametry: 

 wytrzymałość na rozciąganie 𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
= 42 [𝑀𝑃𝑎];                              (2.1.1) 

 umowna granica sprężystości 𝑅0,05 =
𝐹0,05

𝑆0
= 27 [𝑀𝑃𝑎];                         (2.1.2) 

 umowna granica plastyczności 𝑅0,2 =
𝐹0,2

𝑆0
= 35 [𝑀𝑃𝑎];                          (2.1.3) 

 wydłużenie procentowe po zerwaniu 𝐴 =
𝑙𝑢−𝑙0

𝑙0
∗ 100% = 0,06 %;          (2.1.4) 

 przewężenie procentowe 𝑍 =
𝑆0−𝑆𝑢

𝑆0
∗ 100% = 22,4%.                            (2.1.5) 

 

2.2. ABS 

 

 

Wyk. 3. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału ABS o wypełnieniu 

octagonal i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s) 

 

Dane wynikające z obliczeń i analizy wykresów dla oktagonalnej geometrii wypełnienia i prędkości 

elementów roboczych równej 90[mm/s]: 

 wytrzymałość na rozciąganie 𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
= 25,2 [𝑀𝑃𝑎]                            (2.2.1) 

 umowna granica sprężystości 𝑅0,05 =
𝐹0,05

𝑆0
= 15 [𝑀𝑃𝑎];                         (2.2.2) 

 umowna granica plastyczności 𝑅0,2 =
𝐹0,2

𝑆0
= 20 [𝑀𝑃𝑎];                          (2.2.3) 

 wydłużenie procentowe po zerwaniu 𝐴 =
𝑙𝑢−𝑙0

𝑙0
∗ 100% = 0,1 %             (2.2.4) 

 przewężenie procentowe 𝑍 =
𝑆0−𝑆𝑢

𝑆0
∗ 100% = 17,7%                             (2.2.5) 
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Odkształcenie 

ABS o oktagonalnej geometrii wypełnienia                                            
i prędkości elementów roboczych Fr=50%, 

75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%



 

Poniżej przedstawiono rysunki w postaci wykresu porównawczego statycznej próby rozciągania 

dla materiału PLA i ABS o oktagonalnej geometrii wypełnienia i prędkości druku 90 mm/s (wyk. 4). 

 

 

Wyk. 4. Wykres porównawczy przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału ABS i PLA 

o wypełnieniu octagonal i prędkości druku 75% 
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Odkształcenie 

PLA, ABS o oktagonalej geometrii wypełnienia                                
i prędkości elementów roboczych Fr=75% 

ABS

ABS

ABS

PLA

PLA

PLA



2.3. Bronzefill 

 

 

Wyk. 5. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału Bronzefill                             

o wypełnieniu straight i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s), 100% (120mm/s) 

 

Wyk. 6. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału Bronzefill                              

o wypełnieniu hexagonal i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s), 100% (120mm/s) 
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Odkształcenie 

Bronzefill o prostej geometrii wypełnienia                      
i prędkości elementów roboczych Fr=50%, 

75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%

Fr=100%
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Odkształcenie 

Bronzefill o hexagonalnej geometrii 
wypełnienia i prędkości elementów roboczych 

Fr=50%, 75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%

Fr=100%



 

Wyk. 7. Wykres porównawczy przedstawiający naprężenie w funkcji wydłużenia dla materiału Bronzefill                 

o wypełnieniu pełnym, straight, hexagonal i prędkości druku 50% 

 

Wyk. 8. Wykres porównawczy przedstawiający naprężenie w funkcji wydłużenia dla materiału Bronzefill                 

o wypełnieniu pełnym, straight, hexagonal i prędkości druku 75% 
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Odkształcenie 

Bronzefill o pełnej, prostej, hexagonalnej 
geometrii wypełnienia i prędkości elementów 

roboczych Fr=50% 

Full

Hexagonal

Straight
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Odkształcenie 

Bronzefill o pełnej, prostej, hexagonalnej 
geometrii wypełnienia i prędkości elementów 

roboczych Fr=75% 

Full

Hexagonal

Straight



Dane wynikające z obliczeń i analizy wykresów dla hexagonalnej geometrii wypełnienia                              

i prędkości elementów roboczych równej 90[mm/s]: 

 

 wytrzymałość na rozciąganie 𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
= 8,3 [𝑀𝑃𝑎]                              (2.3.1) 

 umowna granica sprężystości 𝑅0,05 =
𝐹0,05

𝑆0
= 7,5 [𝑀𝑃𝑎];                        (2.3.2)            

 umowna granica plastyczności 𝑅0,2 =
𝐹0,2

𝑆0
= 7,8 [𝑀𝑃𝑎];                         (2.3.3) 

 wydłużenie procentowe po zerwaniu 𝐴 =
𝑙𝑢−𝑙0

𝑙0
∗ 100% = 0,04 %          (2.3.4) 

 przewężenie procentowe 𝑍 =
𝑆0−𝑆𝑢

𝑆0
∗ 100% = 20,5%                             (2.3.5) 

 

2.4. Copperfill 

 

Wyk. 9. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału Copperfill                            

o wypełnieniu straight i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s), 100% (120mm/s) 
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Odkształcenie 

Copperfill o prostej geometrii wypełnienia                    
i prędkości elementów roboczych Fr=50%, 

75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%

Fr=100%



 

Wyk. 10. Wykres przedstawiający naprężenie w funkcji odkształcenia dla materiału Copperfill                           

o wypełnieniu hexagonal i prędkości druku 50% (60mm/s), 75% (90mm/s), 100% (120mm/s) 

 

Wyk. 11. Wykres porównawczy przedstawiający naprężenie w funkcji wydłużenia dla materiału 

Copperfill o wypełnieniu pełnym, straight, hexagonal i prędkości druku 50% 
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Odkształcenie 

Copperfill o hexagonalnej geometrii 
wypełnienia i prędkości elementów roboczych 

Fr=50%, 75%, 100% 

Fr=50%

Fr=75%

Fr=100%
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Odkształcenie 

Copperfill o pełnej, prostej, hexagonalnej 
geometrii wypełnienia i prędkości elementów 

roboczych Fr=50% 

Full

Hexagonal

Straight



 

Wyk. 12. Wykres porównawczy przedstawiający naprężenie w funkcji wydłużenia dla materiału 

Copperfill o wypełnieniu pełnym, straight, hexagonal i prędkości druku 75% 

 

Dane wynikające z obliczeń i analizy wykresów dla hexagonalnej geometrii wypełnienia                               

i prędkości elementów roboczych równej 90[mm/s]: 

 

 wytrzymałość na rozciąganie 𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
= 5,9 [𝑀𝑃𝑎]                              (2.4.1) 

 umowna granica sprężystości 𝑅0,05 =
𝐹0,05

𝑆0
= 5,2 [𝑀𝑃𝑎];                        (2.4.2) 

 umowna granica plastyczności 𝑅0,2 =
𝐹0,2

𝑆0
= 5,5 [𝑀𝑃𝑎];                          (2.4.3) 

 wydłużenie procentowe po zerwaniu 𝐴 =
𝑙𝑢−𝑙0

𝑙0
∗ 100% = 0,05 %           (2.4.4) 

 przewężenie procentowe 𝑍 =
𝑆0−𝑆𝑢

𝑆0
∗ 100% = 18,9%                             (2.4.5) 
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Odkształcenie 

Copperfill o pełnej, prostej, hexagonalnej 
geometrii wypełnienia i prędkości elementów 

roboczych Fr=75% 

Full

Hexagonal

Straight



3. Badanie udarności 

Wyniki wykonanych obliczeń miary udarności dla kształtek o oktagonalnej geometrii wypełnienia                 

i prędkości elementów roboczych 90mm/s: 

 dla materiału PLA: 

KC =  
𝐾

𝑆
= 0,8 [

𝐽

𝑐𝑚2]                                            (3.1) 

 dla materiału ABS: 

KC =  
𝐾

𝑆
= 4,1 [

𝐽

𝑐𝑚2]                                            (3.2) 

 dla materiału Bronzefill: 

KC =  
𝐾

𝑆
= 0,7 [

𝐽

𝑐𝑚2
]                                            (3.3) 

 dla materiału Copperfill: 

      KC =  
𝐾

𝑆
= 0,7 [

𝐽

𝑐𝑚2
]                                            (3.4) 

 

4. Opracowanie zbiorczych wyników analizy i wnioski 

 

Podsumowując, za pomocą przeprowadzonych badań eksperymentalnych i analizy 

uzyskanych wyników można stwierdzić, że : 

 dokładność wykonywanych modeli z użyciem technologii druku FFF zależy od: 

o grubości pierwszej warstwy nakładanej przez dyszę; 

o ilości wykonanych obrysów drukowanego elementu; 

o kalibracji maszyny; 

o doboru odpowiednich parametrów (głównie prędkości elementów wykonawczych) do 

wielkości drukowanego obiektu; 

o dokładności wykorzystanej maszyny (wynikającej ze specyfikacji urządzenia); 

 w celu uzyskania jak największej dokładności i estetyki drukowanego obiektu zaleca się 

stosowanie małej prędkości elementów roboczych (max. 60[mm/s]); 

 optymalnymi parametrami roboczymi procesu druku stwierdzono oktagonalną geometrię 

wypełnienia i prędkość druku równą 90 [mm/s]; 

 pełne wypełnienie charakteryzuje się około dwukrotnie większą wytrzymałością; 

 wraz ze wzrostem prędkości druku maleją właściwości wytrzymałościowe wytwarzanego 

elementu; 

 materiałem charakteryzującym się największą wytrzymałością na rozciąganie jest PLA; 

 materiałem charakteryzującym się największą odpornością na pękanie przy obciążeniu 

dynamicznym jest ABS; 

 filamenty Bronzefill i Copperfill charakteryzują się niższymi właściwościami 

wytrzymałościowymi, na co na pewno ma wpływ zawartość dodatków materiałowych. 



 

Poniżej przedstawiono zbiorcze wyniki przeprowadzonych eksperymentalnych badań 

wytrzymałościowych w zakresie statycznym i dynamicznym (wyk. 13,14,15,16,17,18,).  

 

 

Wyk. 13. Zbiorczy wynik statycznej próby rozciągania dla prostej geometrii wypełnienia 

 

 

Wyk. 14. Zbiorczy wynik statycznej próby rozciągania dla oktagonalej/hexagonalnej geometrii wypełnienia 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Wytrzymałość na rozciąganie  
Wypełnienie straight 

straight Fr50%

straight Fr75%

straight Fr100%

BRONZEFILL COPPERFILL PLA 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Wytrzymałość na rozciąganie 
Wypełnienie octagonal/hexagonal 

octagonal Fr50%

octagonal Fr75%

octagonal Fr100%

PLA BRONZEFILL COPPERFILL ABS 



 

Wyk. 15. Zbiorczy wynik statycznej próby rozciągania dla pełnego wypełnienia 

 

 

Wyk. 16. Zbiorczy wynik próby udarności dla prostej geometrii wypełnienia 
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Wyk. 17. Zbiorczy wynik próby udarności dla oktagonalnej/hexagonalnej geometrii wypełnienia 

 

 

Wyk. 18. Zbiorczy wynik próby udarności dla pełnego wypełnienia 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PLA ABS BRONZEFILL COPPERFILL

Praca potrzebna do udarnościowego złamania 
próbki 

Wypełnienie octagonal/hexagonal 

octagonal Fr50%

octagonal Fr75%

octagonal Fr100%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

BRONZEFILL COPPERFILL

Praca potrzebna do udarnościowego złamania 
próbki 

Wypełnienie pełne 

full Fr50%

full Fr75%



Załącznik 1 

Zestawienie oceny jakości druku kształtek (jakości powierzchni i dokładności 

wykonania) wykonanych do statycznej próby rozciągania zgodnie z przyjętymi 

parametrami druku (tab.1) 

Tab. 1. Zestawienie oceny jakości wydruku 

Materiał Parametry druku Ocena jakości 

PLA  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - octagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4-0,5 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,03-0,05 mm 

PLA  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,02-0,05 mm 

PLA  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - octagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4-0,5 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,03-0,04 mm 

PLA  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4-0,5 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,04-0,05 mm 

PLA  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 100 % 

 geometria wypełnienia - octagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4-0,5 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,03-0,05 mm 

PLA  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 100 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,3-0,6 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,01-0,02 mm 



Materiał Parametry druku Ocena jakości 

ABS  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - octagonal 

 próbka estetyczna, mniej gładka 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,3-0,6 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,01-0,02 mm 

ABS  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - octagonal 

 próbka estetyczna, mniej gładka 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4-0,6 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,1 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - hexagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,22-0,29 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,13-0,20 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,20-0,25 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,17-0,22 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - hexagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,20-0,29 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,17-0,22 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,17-0,25 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,15-0,22 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 100 % 

 geometria wypełnienia - hexagonal 

 próbka estetyczna, mniej gładka, widoczne 

nieciągłości warstwy wierzchniej 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,11-0,28 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,01-0,25 mm 

 

 



Materiał Parametry druku Ocena jakości 

Bronzefill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 100 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, mniej gładka, widoczne 

nieciągłości warstwy wierzchniej 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,01-0,06 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,11-0,19 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 100% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,34 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,23 mm 

Bronzefill  procent wypełnienia = 100% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,4 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,23 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - hexagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,19-0,28 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,17-0,24 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,20-0,28 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,08-0,17 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - hexagonal 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,20-0,30 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,18-0,23 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,21-0,28 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,17-0,24 mm 



Materiał Parametry druku Ocena jakości 

Copperfill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 100 % 

 geometria wypełnienia - hexagonal 

 próbka estetyczna, mniej gładka, widoczne 

nieciągłości warstwy wierzchniej 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,19-0,28 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,23-0,31 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 10% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 100 % 

 geometria wypełnienia - straight 

 próbka estetyczna, mniej gładka, widoczne 

nieciągłości warstwy wierzchniej 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,17-0,19 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,01-0,18 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 100% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 50 % 

 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,21 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,16 mm 

Copperfill  procent wypełnienia = 100% 

 prędkość elementów wykonawczych 

Fr = 75 % 

 

 próbka estetyczna, gładka, bez widocznych 

nieciągłości 

 górna odchyłka szerokości odcinka 

pomiarowego wynosi 0,22 mm 

 górna odchyłka grubości próbki na odcinku 

pomiarowym wynosi 0,23 mm 

 


