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W³aœciwoœci mechaniczne wyrobów wytworzonych technologi¹ FDM

Streszczenie: Modelowanie uplastycznionym tworzywem pozwala na wytworzenie elementów o skomplikowanej
konstrukcji geometrycznej bez dodatkowego oprzyrz¹dowania. Mo¿liwoœæ manipulowania wieloma parametrami
procesu oraz kompozytowy charakter wytwarzanych czêœci powoduje problemy z przewidzeniem ich w³aœciwoœci.
W niniejszej pracy przedstawiono badania wybranych w³aœciwoœci mechanicznych wyrobów wytworzonych tech-
nologi¹ FDM z PLA(poli(kwasu mlekowego)). Badano wp³yw temperatury i prêdkoœci druku oraz temperatury sto-
³u drukuj¹cego na udarnoœæ, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie oraz twardoœæ. Wyniki porównano z w³aœciwoœciami
próbek uzyskanych poprzez wtryskiwanie.
S³owa kluczowe: szybkie prototypowanie, FDM, w³aœciwoœci mechaniczne, PLA

MECHANICAL PROPERTIES OF THE ELEMENTS PRODUCED BY THE FDM TECHNIQUE
Abstract: Fused deposition modeling allows to produce elements with complicated geometrical structure without
any additional equipment. The ability to manipulate multiple parameters of the process and the composite nature of
the manufactured parts causes problems with predicting their properties. In this paper the results of the research on
PLA elements manufactured using FDM technique are presented. The effect of specific process parameters, namely:
printing temperature, printing speed, and bed temperature on their mechanical properties such as impact strength,
tensile strength, and toughness were investigated. Moreover, a comparison of mechanical properties with injected
samples was conducted.
Keywords: rapid prototyping, FDM, mechanical properties, poly(lactid acid)

Czêœæ teoretyczna

Technologia FDM jest to jedna z metod szybkiego pro-
totypowania i wytwarzania, pozwalaj¹ca na wydrukowa-
nie trójwymiarowych obiektów o dowolnie skompliko-
wanej geometrii na podstawie modelu CAD 3D. Materia³
w postaci sta³ej, ¿y³ki (ang. filament), o okreœlonej œredni-
cy (1,75 mm; 3 mm) z ustalon¹ i regulowan¹ prêdkoœci¹
podawany jest do g³owicy wyt³aczaj¹cej, z której poprzez
dyszê (œrednica 0,3÷0,7 mm) w stanie uplastycznionym
jest wyt³aczany na stó³ roboczy [1]. Przebieg procesu
przedstawiono na rys. 1.

Ze wzglêdu na intensywny rozwój technologii FDM
dostêpnych jest wiele rozwi¹zañ konstrukcyjnych
urz¹dzeñ drukuj¹cych. Rozró¿niæ mo¿na drukarki jedno-
oraz dwug³owicowe, które umo¿liwiaj¹ wytwarzanie ele-
mentów z dwóch materia³ów, w tym jeden stanowi mate-

ria³ konstrukcyjny, a drugi podporowy. Elementami ru-
chomymi w drukarkach FDM, poruszaj¹cymi siê
w osiach X, Y, Z mog¹ byæ stó³ drukuj¹cy oraz g³owica.
Najczêstszym, rozwi¹zaniem jest g³owica poruszaj¹ca siê
w osiach X i Y oraz stó³ poruszaj¹cy siê w osi Z. Filament
podawany jest w sposób ci¹g³y do g³owicy, z okreœlon¹
prêdkoœci¹, uzale¿nion¹ od geometrii wyrobu oraz para-
metrów druku. Prêdkoœæ podawania regulowana jest za
pomoc¹ rolkowego systemu napêdzanego silnikiem kro-
kowym. Do istotnych parametrów drukarki zaliczane s¹:
wielkoœæ sto³u roboczego, œrednica dyszy, œrednica fila-
mentu, minimalna gruboœæ pojedynczej warstwy, mo¿li-
woœæ do³¹czania dodatkowych elementów. Stó³ roboczy
drukarki jest podgrzewany, z mo¿liwoœci¹ regulacji tem-
peratury w zale¿noœci od rodzaju stosowanego do druku
filamentu.

Do stosowanych w druku FDM materia³ów nale¿¹:
ABS (akrylonitryl-butadien-styren), PLA (poli(kwas mle-
kowy)), poliamid (PA), poliwêglan (PC), polifenylosulfo-
ny (PPSF/PPSU), polieteroimid (PEI), polipropylen (PP)
[3]. Wykorzystywane s¹ równie¿ materia³y kompozyto-
we jak np. Laywood-3D, bêd¹cy mieszank¹ materia³u po-
limerowego oraz m¹czki drzewnej i Laybrick, czyli kom-
pozyt polistyrenu i nape³niaczy mineralnych. Spoœród
wymienionych materia³ów na uwagê zas³uguje PLA, bio-
degradowalny, semikrystaliczny polimer. Do zalet PLA
zalicza siê: wysoki modu³ sprê¿ystoœci przy rozci¹ganiu,
odpornoœæ na dzia³anie promieniowania UV, nisk¹ pal-
noœæ i wydajnoœæ dymów [4]. Elementy wykonane z PLA
charakteryzuj¹ siê niewielkim skurczem, co jest spowo-
dowane szybkim procesem ch³odzenia, uniemo¿liwia-
j¹cym wytworzenie struktur krystalicznych w polimerze.
Powoduje to niewielk¹ tendencjê do odkszta³ceñ w wyni-
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Rys. 1. Schemat procesu druku w technologii FDM [2]



ku naprê¿eñ. Ponadto PLA nie wymaga wysokiej tempe-
ratury druku w porównaniu z ABS czy PA, ani podwy¿-
szonej temperatury sto³u roboczego. W czasie druku nie
nastêpuje wydzielanie nieprzyjemnego zapachu ani
szkodliwych substancji.

Dla wiêkszoœci u¿ytkowników istotnym jest uzyska-
nie wyrobów o odpowiednich parametrach wytrzyma-
³oœciowych. Wp³yw na wytrzyma³oœæ wyrobów wytwo-
rzonych technologi¹ FDM maj¹: w³aœciwoœci materia³u,
temperatura druku (temperatura dyszy drukuj¹cej),
prêdkoœæ druku (prêdkoœæ przemieszczania siê g³owicy
w trakcie wyt³aczania materia³u), orientacja modelu
w przestrzeni roboczej, stopieñ i sposób wype³nienia,
gruboœæ warstwy oraz warstw wierzchnich [5]. Tworze-
nie wi¹zania pomiêdzy osadzanymi w³óknami umo¿li-
wia energia cieplna uplastycznionego materia³u. Moleku-
larne wi¹zania pomiêdzy s¹siednimi w³óknami powstaj¹
w wyniku dyfuzji termicznej. Pierwszym etapem tego
procesu jest utworzenie powierzchni kontaktu, nastêpnie
cz¹steczki dyfunduj¹ pomiêdzy wyt³aczanymi w³óknami
tworz¹c strefê miêdzyfazow¹, a w wyniku obni¿enia tem-
peratury powstaje trwa³e po³¹czenie. G³ównym czynni-
kiem maj¹cym wp³yw na jakoœæ wytwarzanego po³¹cze-
nia, a tym samym wytrzyma³oœæ powstaj¹cych czêœci ma
temperatura wyt³aczania. W obni¿onej temperaturze
ruchliwoœæ ³añcuchów makrocz¹steczek jest niewystar-

czaj¹ca, by wytworzyæ wytrzyma³e po³¹czenie. Procesy
zachodz¹ce pomiêdzy poszczególnymi wstêgami wyt³a-
czanego tworzywa, prowadz¹ce do powstania trwa³ego
po³¹czenia miêdzy nimi, zosta³y przedstawione na rys. 2
[6, 7].

Powstaj¹ce elementy wykazuj¹ charakter kompozyto-
wy, sk³adaj¹ siê z w³ókien polimerowych, wi¹zañ wystê-
puj¹cymi miêdzy nimi oraz pustych przestrzeni [7]. Kie-
runek u³o¿enia w³ókien w kolejnych warstwach jest obró-
cony o 90°. Charakterystyczny dla wyrobów wytworzo-
nych technologi¹ FDM przekrój przedstawiono na rys. 3.

Rozwój technologii FDM i mo¿liwoœæ wykorzystania
jej do tworzenia rzeczywistych elementów wywo³uje ko-
niecznoœæ okreœlenia w³aœciwoœci mechanicznych wyro-
bów wytworzonych t¹ technologi¹. Przedstawiona po-
wy¿ej charakterystyka procesów fizycznych, towarzy-
sz¹cych powstawaniu elementów w technologii FDM,
wskazuje na dominuj¹cy wp³yw parametrów termicz-
nych na w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe. Dla wyrobów
wytworzonych z ABS istnieje obszerna literatura opisu-
j¹ca ich w³aœciwoœci [9, 10], zaœ niewystarczaj¹ca jest wie-
dza w tym zakresie dotycz¹ca elementów wytwarzanych
z PLA. W publikacji przedstawiono wp³yw parametrów
druku, w tym prêdkoœci i temperatury druku oraz tempe-
ratury sto³u roboczego na w³aœciwoœci mechaniczne wy-
robów wytworzonych w technologii FDM oraz ich po-
równanie z w³aœciwoœciami elementów wytworzonych
technologi¹ wtrysku.

Czêœæ doœwiadczalna

1. Materia³ badawczy

Materia³em badawczym jest filament wytworzony
z PLA firmy Plastspaw o œrednicy 1,75±0,05 mm, barwy
niebieskiej, o gêstoœci 1,24 g/cm3. Materia³ ten scharakte-
ryzowano poprzez okreœlenie wskaŸnika szybkoœci p³y-
niêcia (MVR). Z materia³u wytworzono próbki do badañ
w technice druku 3D przy u¿yciu maszyny firmy Om-
ni3D, Rapcraft 1.3. Wykonano beleczki do badañ udar-
noœci metod¹ Charpy’ego oraz wiose³ka do badañ wy-
trzyma³oœci na rozci¹ganie. Próbki wytwarzane by³y przy
nastêpuj¹cych parametrach:
— stopieñ wype³nienia próbek: 50%,
— k¹t orientacji: 30°,
— wysokoœæ warstwy: 0,2 mm,
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Rys. 2. Tworzenie po³¹czenia miêdzy s¹siednimi œcie¿kami wyt³aczanego tworzywa: 1) ³¹czenie powierzchni, 2) rozwój po³¹czenia, 3) dyfuzja

makrocz¹steczek i tworzenie obszaru miêdzyfazowego [7]

Rys. 3. Przekrój poprzeczny próbki wytworzonej technologi¹ FDM

z ABS [8]



— gruboœæ œcian zewnêtrznych: 0,5 mm,
— temperatura druku: 200°C, 210°C, 220°C,
— prêdkoœæ wydruku: 10 mm/s, 20 mm/s, 30 mm/s,
— temperatura sto³u: 23±1°C (temperatura otoczenia,

stó³ niepodgrzewany), 50°C, 70°C.
Oprócz próbek drukowanych z 50% stopniem wype³nie-
nia wytworzono równie¿ próbki referencyjne o 100%
stopniu wype³nienia (temperatura druku: 210°C, tempe-
ratura sto³u: 70°C, prêdkoœæ druku 20 mm/s). Wymienio-
ne powy¿ej próbki poddano badaniom pozwalaj¹cym
okreœliæ wp³yw temperatury druku, temperatury sto³u
oraz prêdkoœci druku na wybrane w³aœciwoœci mecha-
niczne: udarnoœæ, wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i twar-
doœæ.

Dodatkowo wytworzono próbki metod¹ wtrysku z te-
go samego materia³u, celem oceny w³aœciwoœci materia³u
Ÿród³owego. Wtrysku dokonano przy nastêpuj¹cych pa-
rametrach: temperatura formy: 25°C, temperatura wtrys-
ku 180°C, ciœnienie wtrysku 75 MPa.

2. Metodyka badañ

Pomiar objêtoœciowego wskaŸnika szybkoœci p³yniê-
cia (MVR) przeprowadzono przy u¿yciu plastometru
obci¹¿nikowego firmy MeltFlow T. Q Ceast 6841/048.
Pomiar przeprowadzono dla obci¹¿eñ: 1,2; 2,16; 3,36 kg
w zakresie temperatur 200°C, 210°C, 220°C.

Udarnoœæ wyznaczono za pomoc¹ m³ota Charpy’ego.
Wykorzystano m³ot o energii uderzenia wynosz¹cej 0,5 J,
kierunek badania krawêdziowy.

Badania wytrzyma³oœciowe zosta³y wykonane przy
u¿yciu maszyny wytrzyma³oœciowej Instron 3366, przy
prêdkoœci 50 mm/s, w temperaturze 22±1°C. Wyznaczone
zosta³y: wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, modu³ Younga
oraz wyd³u¿enie przy zerwaniu.

Twardoœæ wyznaczono metod¹ Shore’a. Zastosowano
wg³êbnik zaostrzony na koñcu (typ D).

Wszystkie badania zosta³y przeprowadzone zgodnie
z normami PN-EN ISO.

3. Wyniki badañ

Objêtoœciowy wskaŸnik szybkoœci p³yniêcia (MVR)
okreœlono w celu scharakteryzowania w³aœciwoœci prze-
twórczych materia³u. Na podstawie wyników badañ
przedstawionych na rys. 4 stwierdzono, ¿e wraz ze
wzrostem temperatury oraz obci¹¿enia wzrasta MVR.

Poni¿ej przedstawiono w postaci graficznej wybrane
wyniki badañ, pozwalaj¹ce okreœliæ wp³yw parametrów
druku na w³aœciwoœci mechaniczne wyrobów. S¹ to wyni-
ki uœrednione otrzymane z 3 próbek dla ka¿dego badania.

Na rys. 5 przedstawiono przebieg zmian udarnoœci
dla próbek wydrukowanych na podgrzewanym stole
(Ts=50°C) dla ró¿nych temperatur i prêdkoœci druku.

Jak widaæ na wykresie udarnoœæ próbek roœnie wraz
ze wzrostem temperatury druku oraz maleje wraz ze
wzrostem prêdkoœci. Analogiczne wartoœci udarnoœci
otrzymano dla próbek drukowanych na stole podgrza-
nym do 70°C oraz o temperaturze 23°C. Œrednia wartoœæ

udarnoœci próbek wynios³a 5,59 kJ/m2. Najwy¿sz¹ war-
toœæ udarnoœci odnotowano dla próbek wydrukowanych
na stole, którego temperatura wynosi³a 70°C, przy prêd-
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Rys. 6. Prze³om próbki poddanej badaniom udarnoœci (temperatura

druku: 220°C, prêdkoœæ druku 10 mm/s, temperatura sto³u: 70°C, sto-

pieñ wype³nienia: 50%, gruboœæ warstwy: 0,2 mm, k¹t orientacji: 30°)

Rys. 5. Zale¿noœæ udarnoœci od temperatury i prêdkoœci druku (tempe-

ratura sto³u: 50°C, stopieñ wype³nienia: 50%, gruboœæ warstwy:

0,2 mm, k¹t orientacji: 30°)

Rys. 4. Przebieg zamian wartoœci MVR PLA w zale¿noœci od tempera-

tury i obci¹¿enia



koœci druku 10 mm/s i temperaturze druku wynosz¹cej
220°C (9,14 kJ/m2). Przekrój próbki po badaniu udarnoœci
przedstawiono na rys. 6.

Porównanie udarnoœci próbek o 50% stopniu wy-
pe³nienia wytworzonych w technologii FDM z próbkami
o 100% wype³nieniu oraz wykonanymi technologi¹
wtrysku przedstawiono na rys. 7.

Udarnoœæ próbek wytworzonych technologi¹ FDM
przy 100% wype³nieniu – 9,22 kJ/m2 by³a nieznacznie ni¿-
sza ni¿ próbek wtryskiwanych (9,88 kJ/m2). Próbki uzys-
kane przy 50% wype³nieniu charakteryzowa³y siê udar-
noœci¹ ni¿sz¹ o oko³o 40% w porównaniu do próbek
wtryskiwanych.

Przebieg zmian wytrzyma³oœci na rozci¹ganie (Rm)
próbek wydrukowanych na stoliku roboczym bez pod-
grzewania przedstawiono na rys. 8.

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie maleje wraz ze wzros-
tem prêdkoœci druku oraz zwiêksza siê wraz ze wzrostem
temperatury druku (temperatury uplastyczniania mate-
ria³u). Najwy¿sz¹ wartoœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
uzyskano dla próbek wytworzonych przy temperaturze

220°C, prêdkoœci 10 mm/s i temperaturze sto³u 70°C
(43,77 MPa).

Œrednia wartoœæ wyd³u¿enia przy zerwaniu próbek
wytworzonych technologi¹ FDM o wype³nieniu 50%,
orientacji 30° wynios³a 1,95%, a modu³u Younga 2180
MPa. Próbki wydrukowane z PLA wykazuj¹ niewielkie
wyd³u¿enie przy zerwaniu, podczas rozci¹gania pêkaj¹
w sposób charakterystyczny dla materia³ów kruchych.
Zdjêcie próbki po badaniu wytrzyma³oœci na rozci¹ganie
przedstawiono na rys. 9.

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie próbek o 50% i 100%
stopniu wype³nienia wytworzonych w technologii FDM
oraz próbek wtryskiwanych przedstawiono na rys. 10.

Œrednia wartoœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie pró-
bek o 50% stopniu wype³nienia wytworzonych technolo-
gi¹ FDM wynosi³a 30,14 MPa, co stanowi 60% wytrzyma-
³oœci próbek wtryskiwanych. Ró¿nicê wartoœci mo¿na
zmniejszyæ poprzez dobór optymalnych parametrów
wytwarzania. Podwy¿szenie temperatury druku z 200°C
do 220°C powoduje lepsze po³¹czenie pomiêdzy wyt³a-
czanymi w³óknami, w wyniku lepszego przenikania siê
³añcuchów makrocz¹steczek i tworzenie wytrzymalszego
obszaru miêdzyfazowego. Ni¿sze w³aœciwoœci mecha-
niczne spowodowane s¹ inn¹ struktur¹ materia³u, ni¿sz¹

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

174 Zenon TARTAKOWSKI, Katarzyna MYD£OWSKA

Rys. 7. Porównanie udarnoœci próbek wytworzonych technologi¹ FDM

i wtryskiwanych

Rys. 8. Zale¿noœæ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie od temperatury (tem-

peratura sto³u: 23±1°C, stopieñ wype³nienia: 50%, gruboœæ warstwy:

0,2 mm, k¹t orientacji: 30°)

Rys. 9. Próbka poddana próbie statycznego rozci¹gania (temperatura

druku: 220°C, prêdkoœæ druku 10 mm/s, temperatura sto³u: 70°C, sto-

pieñ wype³nienia: 50%, gruboœæ warstwy: 0,2 mm, k¹t orientacji: 30°)

Rys. 10. Porównanie w³aœciwoœci mechanicznych próbek wytworzo-

nych technologi¹ FDM i wtryskiwanych



wytrzyma³oœci¹ obszarów miêdzyfazowych miêdzy
s¹siednimi w³óknami. Próbki wytworzone technologi¹
FDM o 50% stopniu wype³nienia maj¹ efektywnie mniej-
sz¹ powierzchniê przekroju poprzecznego, ni¿ wtryski-
wane, ze wzglêdu na wystêpowanie pustych przestrzeni
pomiêdzy w³óknami. Próbki o 100% wype³nieniu, w któ-
rych liczba pustych obszarów jest znacznie mniejsza, wy-
kazuj¹ wy¿sz¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie oraz udar-
noœæ, które s¹ nieznacznie ni¿sze ni¿ dla próbek wtryski-
wanych.

Porównanie twardoœci próbek wykonanych w druku
FDM i technologi¹ wtrysku przedstawiono na rys. 9.
Twardoœæ próbek zmienia siê w zakresie 38÷75°Sh, przy
czym mniejsz¹ twardoœæ wykazuj¹ próbki drukowane
z wiêksz¹ prêdkoœci¹. Twardoœæ wtryskiwanej próbki
by³a porównywalna z wartoœciami osi¹ganymi dla tych
wytwarzanych technologi¹ FDM i wynios³a 75,5°Sh.

Wnioski

Temperatura druku ma znacz¹cy wp³yw na w³aœci-
woœci wytrzyma³oœciowe wyrobów wytworzonych tech-
nologi¹ FDM. W przypadku PLA zwiêkszenie temperatu-
ry z 200°C do 220°C powoduje wzrost odpornoœci na
udarnoœæ oraz w niewielkim stopniu wytrzyma³oœci na

rozci¹ganie, nie ma z kolei wp³ywu na wartoœæ twardoœci.
Wiêksza temperatura druku powoduje lepsz¹ adhezjê
miêdzy poszczególnymi warstwami tworzywa, co jest
g³ówn¹ przyczyn¹ poprawy w³aœciwoœci mechanicznych
próbek. Wy¿sze wartoœci twardoœci, wytrzyma³oœci na
rozci¹ganie i udarnoœci mo¿na uzyskaæ równie¿ zmniej-
szaj¹c prêdkoœæ druku z 30 mm/s do 10 mm/s. W³aœciwoœ-
ci mechaniczne próbek wtryskiwanych s¹ nieznacznie
wy¿sze ni¿ wytwarzanych technologi¹ FDM. Potwierdza
to mo¿liwoœæ zast¹pienia elementów wytwarzanych tra-
dycyjnymi technologiami, jak wtryskiwanie, elementami
drukowanymi w przypadku kiedy jakoœæ powierzchni
nie ma znaczenia. Jednak ze wzglêdu na nisk¹ szybkoœæ
wytwarzania znajdzie to zastosowanie jedynie w przy-
padku produkcji jednostkowej.

Bibliografia

1. Andrzejewski J., Górski F., Wichniarek R., Wp³yw orientacji

czêœci na wytrzyma³oœæ modeli z ABS wytwarzanych technik¹

modelowania uplastycznionym tworzywem polimerowym, Prze-
twórstwo Tworzyw 5/2012, str. 428-435.

2. http://reprap.org/, dostêp dnia: 25.01.2014 r.
3. Grimm T. A., Fused deposition modelling: a technology evalua-

tion.
4. Duda A., Penczek S., Polilaktyd [poli(kwas mlekowy)]: synteza,

w³aœciwoœci i zastosowania, Polimery 48, nr 1, 2003
5. Renaud J. E., Rodriguez J. F., Thomas J. P., Maximizing the

strength of fused-deposition ABS plastic parts, 10th Solid Free-
form Fabrication Symposium Proceedings, Austin, 1999, str.
335-342.

6. Ahn D.i in., Representation of surface roughness in fused deposi-

tion modeling, Journal of Materials Processing Technology,
209/2009, str. 5593-5600.

7. Li L., Sun Q., Gu P., Modeling of Bond Formation Between Poly-

mer Filaments in the Fused Deposition Modeling Process, Jour-
nal of Manufacturing Processes, Vol. 6/No. 2, 2004, str.
170-178.

8. Ahn S. H.i in., Anisotropic material properties of fused deposition

modeling ABS, Rapid Prototyping Journal, Vol. 8, str.
248-257.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW 2 (marzec – kwiecieñ) 2015

W³aœciwoœci mechaniczne wyrobów wytworzonych technologi¹ FDM 175

Rys. 11. Wp³yw temperatury i prêdkoœci druku na twardoœæ próbek


