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T echnologia druku przestrzenne-
go 3D znalazła zastosowanie
m.in. w procesie wytwarzania
elementów prototypowych. Za-

stosowanie jej do tworzenia elementów
konstrukcyjnych wymaga poznania pa-
rametrów mechanicznych materiałów,
z których te elementy będą wykonane.
Należy wykorzystywać materiały, które
charakteryzują się jak największą wy-
trzymałością mechaniczną, ale wiąże się
to z dużym kosztem materiału oraz wy-
druku. Powszechnie stosowane filamen-
ty ABS i PLA cechuje łatwość wykona-
nia druku oraz niewielki koszt. Są one
wykorzystywane w technologii przyro-
stowej druku 3D FDM (fused deposition
modeling). Dostępne są również fila-
menty na bazie nylonu wzmocnionego
ciętym włóknem węglowym, które cha-
rakteryzuje zwiększona wytrzymałość,
ale są droższe od filamentów ABS czy
PLA oraz trudniejszy jest proces druku.

W artykule zaprezentowano wyniki
badania wytrzymałości na rozciąganie
próbek filamentów ABS i modyfikowa-
nych włóknem węglowym filamentów

PA6 i PA12, wykonanych w technologii
FDM. Badania przeprowadzono na prób-
kach o założonej strukturze wewnętrznej
i różnej gęstości ich wypełnienia. Przed-
stawiono również sposób wykorzystania
małogabarytowegodruku3Ddoprototypo-
wego wytworzenia montażowej wkładki
usztywniającej ceowe profile zimnogięte
stosowane w budownictwie szkieletowym.

Materiał, struktura
i przygotowanie próbek

Próbki do badań, wg normy
PN-EN ISO 527-2:2012 [1] przedsta-
wione na rysunku 1a, wykonano w tech-
nologii wytwarzania przyrostowego
FDM, która polega na nakładaniu fila-
mentu warstwowo podgrzanego do od-
powiedniej temperatury. Do wydruku
próbek przyjęto trzy filamenty: ABS
(akrylonitrylo-butadieno-styren), który
jest otrzymywany w procesie polimery-
zacji butadienu i kopolimeryzacji akry-
lonitrylu ze styrenem oraz PA6 i PA12
wykonane z poliamidu (nylonu) [2, 3].
Różnica pomiędzy nylonem PA6 a PA12
wynika z budowy struktury chemicznej
[4]. Oba zastosowane w badaniach fila-
menty z poliamidu wzmocniono ciętymi

włóknami węglowymi w ilości 15%,
uzyskując w ten sposób filamenty
PA6+CF15 oraz PA12+CF15. Zawar-
tość włókien węglowych w nylonie
sprawia, że proces drukowania staje się
bardziej wymagający i kosztowny.

Głównym celem druku przestrzennego
jest przekształcenie modelu przygotowa-
nego w programie Slicer (rysunek 1b)
na obiekt fizyczny [5]. W tym celu nale-
ży przyjąć odpowiednią strukturę druku
i dokonać podziału modelu 3D na war-
stwy poziome wg programu wzoru wy-
branego z bibliotek. Następnie trzeba
określić grubość poszczególnych warstw,
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badania wy-
trzymałości na rozciąganie próbek filamentów ABS i modyfiko-
wanych włóknem węglowym filamentów PA6 i PA12 wykona-
nych w technologii druku przestrzennego. Badania mają na ce-
lu określić właściwości mechaniczne struktur 3D, z których bę-
dą realizowane planowane modele konstrukcyjne. Przedstawio-
no sposób wykorzystania druku 3D do prototypowego wytwo-
rzenia montażowej wkładki usztywniającej ceowe profile zim-
nogięte stosowane w budownictwie szkieletowym.
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Abstract. The article presents the results of tensile strength tests
of samples made in the 3D printing technology for ABS filaments
and PA6 and PA12 filaments modified with carbon fiber. The
performed tests are aimed at determining the mechanical
properties of 3D structures from which the planned structural
models will be implemented. A method of using 3D printing for
the prototype production of an assembly insert that stiffens C-
shaped cold-bent profiles used in frame construction is
presented.
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Rys. 1. Próbka do badania wytrzymałości:
a) model próbki wg PN-EN ISO 527-2:2012
[1], wymiary [mm]; b) struktura we-
wnętrzna wydruku przygotowana w pro-
gramie Slicer
Fig. 1. Sample for strength tests: a) sample
model according to PN-EN ISO 527-2:2012
[1], dimensions [mm]; b) internal structure of
the printout set in the Slicer software
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a także zdefiniować prędkość oraz tem-
peraturę, z jaką ma pracować głowica
drukarki. Dzięki tym ustawieniom może-
my wpływać na tworzone struktury prze-
strzenne odzwierciedlające obiekty 3D,
mając na uwadze fakt, że ich wytrzyma-
łość będzie inna niż materiału, z którego
zostaną wykonane [6, 7]. Wewnętrz-
na struktura badanych próbek bazuje
na liniach równoległych, drukowanych
na każdej warstwie w jednym kierunku,
przy czym naprzemiennie linie każdej
kolejnej warstwy obracane są o 90° (ry-
sunek 1b). Przyjęte wypełnienie pozwala
na szybkie drukowanie, ponieważ głowi-
ca drukarki porusza się wyłącznie linio-
wo. Gęstość wypełnienia ustawionym
wzorem uzyskano na trzech poziomach
odpowiednio 37, 55 i 100%. Założony
stopień wypełnienia miał na celu określe-
nie jego wpływu na wytrzymałość bada-
nych próbek, dając tym samym możli-
wość określenia optymalnej gęstości
próbki do praktycznego jej zastosowania
i ściśle określonych oddziaływań. Przyję-
to, że mniejszy stopień wypełnienia moż-
na zastosować w przypadku elementów
poddanych niewielkim obciążeniom.

Modele próbek przygotowane zosta-
ły w programie AutoCad zgodnie z nor-
mą PN-EN ISO 527-2:2012 [1] i wy-
drukowane na drukarce Omni 200CF
(fotografia 1), charakteryzującej się
średnicą dyszy 0,75 mm, umożliwiającej
pracę głowicy w temperaturze do 400°C.
Ustawienia drukowania każdego fila-
mentu, z wyjątkiem temperatury głowi-
cy, były takie same. Wysokość warstw
wynosiła 0,2 mm, natomiast grubość
ścianek wzoru wewnętrznego 0,45 mm.
Elementy drukowano z maksymalną
prędkością: 90 mm/s – w przypadku fi-
lamentu ABS, 60 mm/s – PA6+CF15,
a 48 mm/s – PA12+CF15. Temperatura
badanych filamentów wynosiła odpo-
wiednio: ABS – 230°C; PA6+CF15
– 280°C; PA12+CF15 – 290°C.

Statyczna próba rozciągania
Próbę rozciągania przeprowadzono

zgodnie z PN-EN ISO 527-2:2012 [1] na
dwukolumnowej maszynie wytrzyma-
łościowej LG LIANGONG TESTING
o największym obciążeniu 100 kN (foto-
grafia 2). Długość mocowania próbek
w zaciskach maszyny wynosiła 21,77
± 5 mm, a prędkość testowania 2 mm/min.

Celem statycznej próby rozciągania
było porównanie wytrzymałości na roz-
ciąganie próbek o założonej gęstości wy-
pełnienia wynoszącej odpowiednio 37, 55
i 100%, wydrukowanych z filamentów
ABS, PA6+CF15 oraz PA12+CF15. Za-
kres przeprowadzonych badań obejmo-
wał wykonanie próby rozciągania pięciu
próbek z każdego wymienionego fila-
mentu. Pozwoliło to na ocenę powtarzal-
ności wytwarzania próbek w następs-
twie wykonanego druku
z uwzględnieniem użyte-
go materiału oraz przyję-
tego stopnia zagęszcze-
nia ich struktury we-
wnętrznej.

Wyniki
i ich analiza

Uzyskane wyniki
z przeprowadzonych prób
rozciągania próbek wyko-
nanych w technologii
FDM z filamentów:ABS,

PA6+CF15 oraz PA12+CF15, w przypad-
ku założonej gęstości wypełnienia wyno-
szącej odpowiednio: 37, 55 i 100%,
przedstawiono w tabeli 1 oraz na rysun-
kach 2 ÷ 4. Są to minimalne wartości
uzyskane w badaniu rozciągania próbek
każdego z badanych filamentów.

Wszystkie próbki analizowanych ma-
teriałów o gęstości wypełnienia 100%
wykazały największą wytrzymałość
na rozciąganie, co niewątpliwie jest wy-
nikiem przewidywalnym. W przypadku

Oznaczenia:
1 – wyświetlacz, 2 – platforma robocza, 3 – ekstruder
Fot. 1. Drukarka Omni 200CF zastosowa-
na do druku próbek w technologii FDM:
a) widok drukarki; b) widok modułu dru-
kującego i drukowanych próbek
Photo 1. The Omni 200CF printer used to
print samples in the FDM technology: a) view
of the printer; b) view of the printing module
and printed samples
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Fot. 2. Maszyna wytrzymałościowa LG
LIANGONG TESTING zastosowana do
próby rozciągania wydrukowanych próbek
Photo 2. LG LIANGONG TESTING machine
used for tensile test of printed samples

Wyniki uzyskane w statycznej próbie rozciągania
Results obtained in a static tensile test

Filament
Założona
gęstość

wypełnie-
nia [%]

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] Cena
fila-

mentu
[PLN/kg]

min max średnia odchylenie
standardowe

ABS
37 11,800 12,550 12,200 0,015177

7255 15,625 16,475 15,900 0,013307
100 28,925 29,500 29,275 0,012097

PA6+CF15
37 35,625 37,925 36,925 0,046130

29955 33,775 38,175 35,750 0,089370
100 57,600 60,650 59,525 0,067241

PA12+CF15
37 31,100 31,200 31,125 0,002082

17855 30,800 31,275 30,975 0,010214
100 44,025 45,350 44,550 0,027979
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próbek wydrukowanych
z filamentu ABS o gęstości
wypełnienia 100%, wytrzy-
małość na rozciąganie jest
prawie dwukrotnie większa
niż próbek o gęstości wypeł-
nienia 55%. Próbki wzmoc-
nione ciętym włóknem wę-
glowym PA6+CF15 o gęsto-
ści wypełnienia 100% wy-
kazały wytrzymałość na roz-
ciąganie o ok. 60% większą
w porównaniu z próbkami
wypełnionymi w 55%,
a próbki wydrukowane
z PA12+CF15 charakteryzo-
wały się zwiększeniem wy-
trzymałości na rozciąganie
na poziomie 43% w porów-
naniu z próbkami o gęstości
wypełnienia 55%. W przy-
padku filamentu ABS wy-
trzymałość na rozciąganie
próbki o gęstości wypełnie-
nia 55% jest o ok. 22%
większa od próbki wypeł-
nionej w 37%. Próbki wy-
drukowane z filamentów
PA6+CF15 i PA12+CF15, tj.
z poliamidu wzmocnionego
ciętymi włóknami węglowy-
mi w ilości 15%, przy gęsto-
ści wypełnienia odpowiednio
37 i 55% wykazały ok. trzy-
krotnie większe wydłużenie
w porównaniu z próbkami
z filamentu ABS. Ponadto
analizując wyniki rozciąga-
nia próbek z filamentów
PA6+CF15 i PA12+CF15
o gęstości wypełnienia 37
i 55% zauważono, że nie ma
między nimi istotnej różnicy,
co potwierdzają rysunki 3 i 4.

W przypadku próbek wy-
drukowanych z poliamidu
wzmocnionego włóknem wę-
glowym o trzech analizowa-
nych gęstościach wpełnienia,
stwierdzono, że uzyskane wy-
kresy charakteryzują się prze-
biegiem krzywej bez wyraź-
nej granicy plastyczności (ry-
sunki 3 i 4). Inaczej wygląda
przebieg krzywej w przypad-
ku próbek wydrukowanych
z filamentu ABS o gęstości

wypełnienia 100%. Próbka po osiągnięciu
maksymalnejsiłyrozciągającejnieulegana-
tychmiastowemu zerwaniu, jak ma to miej-
sce w przypadku pozostałych próbek wy-
drukowanychztegosamegofilamentuogę-
stości wypełnienia wynoszącej 37 i 55%.

Przykład zastosowania
druku 3D do usztywnień
stalowych profili
cienkościennych

Usztywnienie prętów cienkościen-
nych o przekroju otwartym może odby-
wać się na całej długości profilu lub
punktowo w postaci przedstawionej na
rysunku 5. Tego typu usztywnienia ogra-
niczają deplanację przekroju poprzecz-
nego pręta, zmniejszając siły wewnętrz-
ne i przemieszczenia [8]. Wymienione
sposoby usztywnienia można stosować
z powodzeniem podczas wykonywania
konstrukcji, ale podczas prac napraw-
czych budynku może to naruszyć anty-
korozyjną ochronę profili tworzących
szkielet konstrukcyjny. W związku z tym
opracowaliśmy alternatywny sposób
usztywnienia profili zimnogiętych, ba-
zujący na trójsegmentowej wkładce
montażowej, umożliwiającej osadzenie
usztywnienia w przestrzeni profilu w do-
wolnym momencie realizacji konstruk-
cji, w tym także podczas remontu istnie-
jącego obiektu. W artykule [9] wykaza-
no, na podstawie wykonanych analiz nu-
merycznych, że z chwilą zdjęcia poszycia
zewnętrznego w postaci płyt OSB uza-
sadnione jest zastosowanie stężeń w celu
zachowania stateczności bryły budynku.
W następstwie tego opracowano metodę
naprawczą, której celem jest zwiększenie
sztywności giętno-skrętnej profili zimno-
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Rys. 2. Trawersy maszyny w przypadku próbek z filamen-
tu ABS o wypełnieniu 37, 55 i 100% – zależność między siłą
a przemieszczeniem
Fig. 2. Graph showing the relationship between force and di-
splacement for samples made of ABS filament with 37, 55
and 100% filling density
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Rys. 4. Trawersy maszyny w przypadku próbek z fila-
mentu PA12+CF15 o wypełnieniu 37, 55 i 100% – zależ-
ność między siłą a przemieszczeniem
Fig. 4. Graph showing the relationship between force and di-
splacement for PA12+CF15 filament with samples 37, 55
and 100% filling density
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Rys. 3. Trawersy maszyny w przypadku próbek z fila-
mentu PA6+CF15 o wypełnieniu 37, 55 i 100% – zależność
między siłą a przemieszczeniem
Fig. 3. Graph showing the relationship between force and di-
splacement for PA6+CF15 filament samples with 37, 55
and 100% filling density

Rys. 5. Sposoby punktowych usztywnień
zimnogiętych profili ceowych: a) przewiąz-
ka klasyczna; b) przewiązka zmodyfikowa-
na; c) przepona; d) skratowanie [8]
Fig. 5. Methods of point stiffening of cold-
-formed C-profiles: a) classic brace; b) modi-
fied brace; c) diaphragm; d) lattice [8]

a) b)

c) d)



giętych typu C, stanowiących nośny
szkielet konstrukcji. Wykorzystano wy-
nalazek wykonany w technologii druku
przestrzennego, zgłoszony do Urzędu Pa-
tentowego w Polsce pod numerem
234488, który uzyskał ochronę patentową
11.02.2020 r., opublikowaną 30.04.2020 r.
w Wiadomościach Urzędu Patentowe-
go 04/20 [10]. Opracowane usztywnienie
przedstawiono na rysunku 6. Jest ono wy-
konane z trzech segmentów o wymiarach
dopasowanych do przestrzeni wewnętrz-
nej profilu zimnogiętego, określonej geo-
metrią kształtu profilu.

Materiałem wykorzystanym do wydru-
kowania opracowanej wkładki usztywnia-
jącej był filament ABS. Badania giętno-
-skrętne tak wytworzonego elementu
przeprowadzono na profilach zimnogię-
tych typu C. Celem analizy było określe-
nie sztywności giętno-skrętnej profili zim-
nogiętych bez usztywnienia i z usztyw-
nieniem opracowaną wkładką montażo-
wą. Uzyskane wyniki jednoznacznie wy-
kazały zwiększoną sztywność profili
wzmocnionych elementami wykonanymi
w technologii druku 3D w porównaniu
z profilami nieusztywnionymi [9].

Podsumowanie
Technologia druku przestrzennego do-

brze sprawdza się w przypadku wytwa-
rzania produktów nieseryjnych lub proto-

typowych, czego przykładem jest prezen-
towany wynalazek montażowej wkładki
usztywniającej do usztywnienia zimno-
giętych profili ceowych. Stosując tech-
nologię druku przestrzennego, należy
mieć na uwadze fakt, że wytworzone ele-
menty zmieniają swoje właściwości me-
chaniczne w zależności od użytego mate-
riału, przyjętej struktury i gęstości wypeł-
nienia. Wydaje się więc zasadne wykony-
wanie badań określających właściwości
mechaniczne struktur 3D, z których będą
realizowane modele konstrukcyjne, w ce-
lu ich weryfikacji doświadczalnej.

W artykule zwrócono uwagę na
wpływ dodatku ciętego włókna węglo-
wego na zwiększenie wytrzymałości fi-
lamentu na rozciąganie. Wykazano,
na przykładzie statycznej próby rozcią-
gania, że filamenty PA6+CF15 oraz
PA12+CF15, tj. wykonane z poliamidu
wzmocnionego ciętymi włóknami wę-
glowymi w ilości 15%, są efektywniejsze
w przenoszeniu sił rozciągających w po-
równaniu z powszechnie stosowanymi
filamentami ABS. Warto podkreślić, że
zawartość włókien węglowych w nylo-
nie sprawia, że proces drukowania sta-
je się bardziej wymagający i kosztowny,
ale taki filament jest lepszym materia-
łem do wytwarzania małogabarytowych
elementów konstrukcyjnych, w tym
przede wszystkim produktów nieseryj-

nych, prototypowych lub przeznaczo-
nych do konkretnych jednostkowych
rozwiązań konstrukcyjnych.

Potwierdzone badaniami [9] zwięk-
szenie sztywności giętno-skrętnej profi-
li zimnogiętych, wzmocnionych wkład-
ką montażową wytworzoną w technolo-
gii druku 3D z filamentu ABS może su-
gerować, że zastosowanie filamentów
PA6+CF15 oraz PA12+CF15, tj. z ma-
teriałów z dodatkiem włókna węglowe-
go, wpłynie również na zwiększenie
sztywności profilu zimnogiętego z wy-
konaną z tych filamentów wkładką mon-
tażową. W ramach projektu Inkubator
Innowacyjności 4.0 podejmujemy dal-
sze badania nad wkładką usztywniającą.
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Rys. 6. Rozwiązanie usztywnienia ceowych stalowych profili zimnogiętych: a) przekrój
w płaszczyźnie pionowej; b) widok z góry środkowego elementu klinującego wkładkę; c) wi-
dok trzech segmentów tworzących usztywnienie; d) widok usztywnienia w profilu [9, 10]
Fig. 6. The solution for stiffening C-shaped steel cold-bent profiles: a) section in the vertical
plane; b) top view of the central element wedging the insert; c) view of the three segments
forming the stiffener; d) view of the stiffening in the profile [9, 10]

a) b)

c) d)
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