
Autor: inż. Karolina Kurowska e-mail: karolina.kurowska@student.wat.edu.pl 

Instytucja:  Koło Naukowe Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji WAT  

Materiały: 

• PLA 

• ABS 

• BRONZEFILL 

• COPPERFILL 

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 

Udarność jest to odporność materiału na 

pękanie przy obciążeniu dynamicznym.  

Określa się ją jako stosunek pracy potrzebnej do 

złamania znormalizowanej próbki z karbem do 

pola powierzchni przekroju poprzecznego próbki 

w miejscu karbu. 

Schemat badania udarności metodą 

Charpy’ego 

Parametry robocze: 

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: 

• LINEAR 

• HEXAGONAL 

• OCTAGONAL 

 

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 

 

Dokładność wykonywanych modeli                          

z użyciem technologii druku FFF zależy od: 

• grubości pierwszej warstwy nakładanej 

przez dyszę; 

• ilości wykonanych obrysów drukowanego 

elementu; 

• kalibracji maszyny; 

• doboru odpowiednich parametrów 

(głównie prędkości elementów 

wykonawczych) do wielkości 

drukowanego obiektu; 

• 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]) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

straight Fr50%

straight Fr75%

straight Fr100%

Zbiorczy wynik próby udarności dla prostej geometrii 

wypełnienia 
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Zbiorczy wynik próby udarności dla oktagonalnej/hexagonalnej 

geometrii wypełnienia 
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Zbiorczy wynik próby udarności dla pełnego wypełnienia 

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. 
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BRONZEFILL COPPERFILL PLA 

Zbiorczy wynik statycznej próby rozciągania dla prostej 

geometrii wypełnienia 
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Zbiorczy wynik statycznej próby rozciągania dla 

oktagonalej/hexagonalnej geometrii wypełnienia 
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Zbiorczy wynik statycznej próby 

rozciągania dla pełnego wypełnienia 

Mat. 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 

Przykładowy wynik badania oceny jakości dla materiału PLA 


