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Streszczenie 
 

W artykule określono wpływ zmiany grubości warstwy wydruku na do-
kładność odwzorowania geometrii części żuchwy. Model odniesienia 
otrzymano z danych DICOM, uzyskanych z pomiaru na tomografie stoż-
kowym (CBCT). Proces wydruku przeprowadzono na drukarce Fortus 360 
mc. Modele fizyczne części żuchwy, wykonano przy zastosowaniu 4 
grubości warstw: 0,127 mm, 0,178 mm, 0,254 mm, 0,330 mm. Do digitali-
zacji geometrii modeli żuchwy użyto systemu optycznego GOM (Atos 
Triple Scan). Z uzyskanego raportu wynika iż wykonane modele podlegały 
nieznacznemu skurczowi (około 0,23% zmiany objętości). Ma to istotny 
wpływ na zastosowanie modeli wykonanych metodą FDM, podczas prze-
prowadzenia zabiegów odtwarzających ciągłość żuchwy. 
 
Słowa kluczowe: Rapid Prototyping, projekcja prążków, biomodel, żu-
chwa, FDM. 
 

Effect of layer thickness changes on  
the accuracy of manufacturing mandible 
made by FDM method 

 
Abstract 

 
The article describes the effect of changes layer thickness on the accuracy 
of manufacturing geometry of the mandible. Reference model obtained 
from the DICOM data from the measurement of the cone-beam 
tomography (CBCT). The manufacturing process was carried out on  
a Fortus 360 mc printer [2]. Physical models part of the mandible  
was fabricated in 4 layer thicknesses: 0.127 mm, 0.178 mm, 0.254 mm, 
0.330 mm. In order to ensure repeatability of the manufacturing process, 
there is used the same material (ABS - M30). Each model is placed and 
oriented in the same location in space of the 3D printer. Digitization 
models part of the mandible was performed using the GOM optical system 
(structure light method) (Fig. 3). There were provided reproducible 
measurement procedure for each single model. Based on the measured 
data set the uncertainty value of the measurement system 0.008 mm was 
estimated. The resulting report (Tab. 2) shows that models were subjected 
to slight shrinkage (0,23% change model volume). It is very interesting 
that in spite of layer thickness changes, the 3D printer maintains constant 
value of the range, standard deviations and mean deviation. This is despite 
the changing values of maximum deviations with layer thickness. The 
results have a significant impact on the application method FDM in the 
process of continuity reconstruction of mandible. 
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1. Wstęp 
 

W dobie szybkiego rozwoju gałęzi przemysłu zajmującej się 
obrabiarkami sterowanymi numerycznie i pojawiającymi się 
nowymi technologiami wytwarzania, wykonanie fizycznego mo-
delu o skomplikowanej geometrii nie jest zagadnieniem tak złożo-
nym jak kilka, czy kilkanaście lat temu. Zarówno metody ubytko-
we, jak i przyrostowe techniki wytwarzania, które stały się nie-
odzownym działem przemysłu, pozwalają na kształtowanie prawie 
dowolnej geometrii opisanej powierzchniami swobodnymi (rys. 
1). Często odbywa się to w jednej operacji technologicznej, szcze-
gólnie w przypadku przyrostowych technik wytwarzania, bez 
konieczności przezbrajania obrabiarki. Rozwój nowoczesnych 
technik wytwarzania niesie również za sobą zwiększenie dokład-
ności wytwarzania, a dokładnie rzecz ujmując, odwzorowania 
modeli 3D-CAD, jakimi w większości opisywane są obecnie 
wytwarzane elementy. Ma to również ścisłe powiązanie z wytwa-
rzaniem biomodeli, których odtwarzaną geometrię można opisać 
jedynie w postaci modeli numerycznych [1, 2, 3]. Z tego względu 
niezbędne jest precyzyjne opracowanie wzorcowego modelu 3D-
CAD, pozbawionego nieciągłości oraz błędów geometrii w postaci 
szumów powstających w procesie digitalizacji [5]. 

 

 
 
Rys. 1.  Modele części żuchwy wykonane w technologii przyrostowej (po lewej) 

oraz technologii ubytkowej (po prawej) 
Fig. 1.  Part of mandible made by RP technology (left) and CNC technology (right) 
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Metody przyrostowe jak sama nazwa wskazuje, polegają na do-
dawaniu materiału warstwa po warstwie formując w ten sposób 
pożądany kształt. Elementem wejściowym jest model 3D-CAD  
w formacie STL, który przed wykonaniem rzeczywistego obiektu, 
zostaje podzielony na warstwy o grubości, w zależności od meto-
dy wytwarzania, nie przekraczającej 1 mm. Proces ten odbywa się 
przy pomocy oprogramowania, które steruje urządzeniem używa-
nym do wytworzenia prototypu.  

Materiał jest nakładany warstwowo, aż do uzyskania komplet-
nego modelu [4]. W zależności od technologii wytwarzania, wy-
miarów przedmiotu oraz jego stopnia skomplikowania, wytwarza-
nie modeli technologiami Rapid Prototyping może trwać kilka 
godzin a nawet kilka dni. Powoduje to, że ta technologia wytwa-
rzania nadaje się głównie do produkcji jednostkowej.  

Obecnie na rynku istnieje duża różnorodność urządzeń i sposo-
bów kształtowania modeli bazujących na metodach generatyw-
nych. Różnice w ich funkcjonowaniu występują głównie w sposo-
bie utwardzania kolejnych warstw i rodzaju użytego materiału. 
Każde urządzenie używane w RP posiada określone charaktery-
styki oraz wymagania, co do warunków pracy (materiał, warunki 
środowiskowe, temperatura procesu, obróbka wykończeniowa 
modelu), [6, 8]. Pomimo różnorodności i dostępności wielu me-
tod, żadna z nich nie dominuje w zastosowaniach medycznych, 
głównie ze względu na różne właściwości używanych materiałów 
oraz wymagania stawiane gotowym modelom. W przypadku 
wytwarzania modeli medycznych metodami generatywnymi, 
należy zwrócić szczególnie uwagę na: 
 Ustawioną grubość warstwy, 
 Rozdzielczość w poszczególnych osiach, 

 Zastosowaną technologię, użyty materiał,  
 Zastosowaną obróbkę wykańczającą, a także zorientowanie 

modelu w przestrzeni pracy drukarki.  
 

2. Wydruk modelu metodą FDM 
 

W technologii FDM modele są budowane z półciekłych, rozto-
pionych materiałów, które dozowane są bezpośrednio na platformę. 
Głównymi elementami urządzenia pracującego w technologii FDM 
są: poruszający się kartridż, układ w którym podgrzewany jest 
materiał oraz platforma, na której budowany jest model (rys. 2).  

 
 

 
 
Rys. 2.  Schemat technologii FDM 
Fig. 2.  Schematic technology FDM 

 
Materiał z kartridża jest transportowany do systemu, który pod-

grzewa go do temperatury topnienia. Następnie roztopiony mate-
riał, dozowany jest na platformę. Odbywa się to zgodnie z pro-
gramem sterującym, który kontroluje ruchy głowicy dozującej. 
(ruch w płaszczyźnie X-Y). Po umieszczeniu materiału na plat-
formie jest ona obniżana w osi Z o zadaną wartość. Po ukończeniu 
budowy całego modelu, następuje oddzielenie materiału wspiera-
jącego od budulcowego [4, 8]. 

Jedną z zalet technologii FDM jest to, że model jest wytwarza-
ny w jednym kroku. W przeciwieństwie do SLA nie jest wymaga-
ne dodatkowe czyszczenie ani naświetlanie promieniowaniem UV 
przez co znacznie skraca się czas jego wytwarzania. 
 
 

3. Metoda pomiarowa bazująca na projekcji 
prążków 

 
W przypadku metod polowych informację o całej powierzchni 

mierzonego przedmiotu można uzyskać na podstawie pomiarów 
metodami bazującymi na projekcji prążków (rys. 3). Należą one 
do grupy metod wykorzystujących oświetlenie strukturalne, czyli 
takich, w których na powierzchnię obiektu mierzonego projekto-
wany jest określony raster (lub ich sekwencja). Warunkiem po-
prawnego pomiaru jest dobra widoczność prążków na powierzchni 
obiektu (obiekty o powierzchni nie rozpraszającej lub przezroczy-
ste mogą być mierzone po pokryciu specjalnymi warstwami typu 
„anti-reflex”).  

 

 
 
Rys. 3.  Zasada pomiaru skanerem wykorzystującym światło strukturalne 
Fig. 3.  Schematic diagram of a typical measurement device based on structure light 

 
Przechwytywanie przez skaner informacji o położeniu punktów 

w przestrzeni opiera się na zasadzie triangulacji czyli na oblicze-
niu miejsca przecięcia się w przestrzeni płaszczyzny utworzonej 
przez prążek światła strukturalnego i półprostej wychodzącej ze 
środka piksela matrycy kamery. Obraz rastra odkształconego na 
powierzchni obiektu jest poddawany analizie komputerowej,  
w wyniku której uzyskuje się mapę wysokości. Różnią się one 
między sobą pod względem liczby obrazów przetwarzanych pod-
czas obliczeń. Istnieją metody pozwalające na określenie kształtu 
obiektu nawet na podstawie analizy jednego obrazu. Cechują się 
one jednak mniejszą dokładnością pomiaru i można je stosować 
do mniejszej liczby (klas) obiektów niż techniki wykorzystujące 
większą liczbę obrazów. Skanery pomiarowe 3D pracujące tą 
metodą oferują szczegółowość do 0,01 mm z prędkością skano-
wania około 1 000 000 punktów na sekundę i dokładnością  
do 0,007 mm przy skanowaniu powierzchni o wymiarach 0,5 m x 
0,5 m. Tą metodą pomiaru 3D można uzyskać większą szczegó-
łowość i dokładność metryczną, która idealnie sprawdza się  
w cyfrowej rekonstrukcji skomplikowanych powierzchni biomodeli. 
 
4. Przeprowadzenie analizy dokładności  

odwzorowania geometrii części żuchwy 
 

Proces rekonstrukcji geometrii części żuchwy, przeprowadzono 
przy pomocy specjalistycznego oprogramowania 3D Doctor [1]. 
Główną zaletą tego programu jest możliwość sczytywania plików 
pochodzących z urządzeń obrazowania medycznego (m.in. tomo-
grafu komputerowego), które zapisane są w formacie DICOM[2]. 
Uzyskane dane charakteryzowały się rozmiarem pixela 0,4 mm × 
0,4 mm oraz grubością warstwy 0,4 mm. Dokładność modelu oraz 
wielkość najmniejszej możliwej do pokazania struktury bezpo-
średnio zależy od rozdzielczości obrazu oraz gęstości przekrojów. 
Najlepsze efekty uzyskuje się gdy odległość pomiędzy przekroja-
mi jest równa wymiarom pojedynczego piksela na obrazie. Uzy-
skuje się wtedy tzw. isovoxel.  
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Tab. 1.  Raport globalnych odchyłek części żuchwy dla grubości warstwy 0,127 mm 
oraz 0,330 mm 

Tab. 1.  Raport of global deviations part of mandible for 0,127 mm and 0,330 mm 
layers thickness 

 

 
W celu zwiększenia dokładności modelu, wczytane obrazy zo-

stały poddane działaniu filtracji. W wyniku przeprowadzonych 
działań, uzyskano lepszą jakość obrazu poprzez zwiększenie 
kontrastu w strefach rozmycia. Opcje wyostrzania oraz odszumia-
nia zostały dobrane empirycznie, w celu uzyskania jak najlepsze-
go rezultatu. Na podstawie przygotowanych danych dobrano 
wartość 200 HU jako wartość dolnego progu segmentacji. Wzglę-
dem niego przeprowadzono proces segmentacji przy użyciu meto-
dy region growing. Należy ona do grupy metod obszarowych, 
które polegają na wyborze pikseli o podobnym odcieniu i zakwali-
fikowaniu ich do jednej grupy określającej daną tkankę (obszaru 
jednorodności). W celu zobrazowania modelu przestrzennego 
żuchwy zastosowano metodę issosurface, która wchodzi w skład 
metod renderingu powierzchniowego. Wykorzystuje ona algorytm 
maszerujących sześcianów (Marching Cubes) [7]. 

Modele fizyczne zostały wykonane na drukarce Fortus 360 mc. 
Do wydruku modeli zastosowano 4 grubości warstw: 0.127 mm, 
0,178 mm, 0,254 mm, 0,330 mm. Podczas wydruku modeli użyto 
tego samego materiału ABS – M30. W celu zapewnienia powta-
rzalności procesu wytwórczego, każdy wykonany model umiesz-
czono i zorientowano w tym samym miejscu w przestrzeni pracy 
drukarki. 

Digitalizację geometrii modeli żuchwy, wykonano przy użyciu 
systemu optycznego GOM (Geometrical Optical Measurements) 
znajdującego się w Katedrze Konstrukcji Maszyn na Politechnice 
Rzeszowskiej. W wyniku zastosowania systemu Atos Triple Scan, 
wykonano serię pomiarów z różnych kierunków, stosując stolik 
obrotowy sterowany numerycznie.  

Oprogramowanie systemu skanującego pozwoliło na łączenie 
obrazów skanowanych w celu uzyskania całej powierzchni części 
żuchwy. Na podstawie analizy powtarzalności oraz błędu granicz-
nego określono niepewność pomiaru systemu Atos Triple Scan, 
która wyniosła 0,008 mm.  

Proces dopasowania modelu nominalnego (uzyskanego z po-
miarów na tomografie stożkowym), oraz analizowanego (uzyska-
nego przy użyciu metody bazującej na projekcji prążków) został 
przeprowadzony przy wykorzystaniu algorytmu best fit. (tab. 1).  

 
 
 

 
 
 

 
Proces zestawienia modeli odbywa się interaktywnie przez mi-

nimalizację kwadratów odległości między obiektami. Dopasowa-
nie chmury punktów metodą best fit, zostało przeprowadzone  
z dokładnością do 1 μm.  
 
5. Wnioski 
 

W wyniku przeprowadzonych badań, przeanalizowano wpływ 
zmian grubości warstwy wydruku na dokładność odwzorowania 
geometrii części żuchwy wykonanej metodą FDM. Z uzyskanych 
wyników badań wynika iż, modele podlegały stopniowemu skur-
czowi. Na wymieniony skurcz, nie miały wpływu czynniki ze-
wnętrzne, gdyż proces wydruku był przeprowadzony w zamknię-
tej przestrzeni. Dodatkowo zagwarantowano powtarzalne warunki 
wydruku związane ze zorientowaniem obiektu w przestrzeni pracy 
oraz temperaturą wewnątrz drukarki. Świadczy to o tym, że decy-
dujący wpływ na wszelkie zmiany zaistniałe podczas wydruku 
były wywołane głównie przez technologię wykonania modelu 
(metoda FDM) oraz właściwości materiału z którego model po-
wstał. Dodatkowo należy uwzględnić niepewność systemu pomia-
rowego, która wyniosła 0,008 mm. 

Na podstawie raportu można stwierdzić iż mimo zmian grubości 
warstwy, drukarka utrzymuje praktycznie stałą wartość rozstępu. 
Dzieje się tak mimo zmieniających się wartości odchyłek maksy-
malnych. Także wartość odchylenia standardowego, również za-
chowuje stałą wartość w granicach od 0,054 mm do 0,077 mm.  

Powstały skurcz nie wpłynął w znaczącej mierze na zmianę ob-
jętości wykonanych biomodeli. Ma to istotny wpływ na zastoso-
wanie modeli wykonanych metodą FDM, podczas przeprowadze-
nia zabiegów odtwarzających ciągłość żuchwy. Różnica pomiędzy 
modelem nominalnym, a wykonanymi wynosi około 26 mm3 co 
przekłada się na spadek o około 0,23% względem bazowego 
modelu. Między modelami części żuchwy wykonanymi przy 
zastosowanych granicznych grubościach warstw 0,127mm i 0,330 
mm, wystąpiła niewielka różnica zmiany objętości, około 4 mm3. 
Główna ilość punktów pomiarowych mieści się w zakresie  
0,1 mm. 
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Tab. 2.  Raport z przeprowadzonych pomiarów 
Tab. 2.  Raport of measurements 
 

 
 
6. Podsumowanie 
 

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż 
zmiana grubości warstwy nie ma dużego wpływ na uzyskane 
wyniki pomiarów błędów odwzorowania geometrii biomodeli.  

Największe błędy wprowadza technologia wytwarzania oraz 
technika pomiaru. Należy dodatkowo sprawdzić materiał, z które-
go tworzony jest model. Jego właściwości mogą również decydo-
wać o zmianach wymiarów obiektu po ukończonym procesie 
wydruku. Dlatego warto rozszerzyć przedstawione badania  
o dodatkowe, określające wpływ zmian typu materiału przy uży-
ciu tej samej metody wydruku 3D i grubości warstw. 
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