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ANALIZA WPŁYWU PARAMETRÓW DRUKU 3D NA
WŁASNOŚCI MECHANICZNE I EKONOMICZNE
DRUKOWANYCH CZĘŚCI
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki dotyczące wpływu parametrów druku
3D na czas oraz ilość materiału potrzebnego do wykonania wspornika dźwigni
zaciskowej. Dla wybranego rozwiązania przeprowadzono dodatkowo obliczenia
wytrzymałościowe przy użyciu metody elementów skończonych.
Słowa kluczowe: FDM, FFF, MES, druk 3D, technologie przyrostowe,

ANALYSIS OF THE IMPACT OF 3D PRINTING PARAMETERS ON
THE MECHANICAL AND ECONOMIC PROPERTIES OF PRINTED
PARTS
Summary: The paper presents results of the impact 3D printing parameters on the

time and amount of material needed to manufacturing the bracket of clamping lever.
For the best solution, additional strength calculations were carried out using the finite
element method.
Keywords: FDM, FFF, FEM, 3D printing, additive manufacturing,

1. Wprowadzenie
FFF (ang. Fused Filament Fabrication) to technologia przyrostowa, polegająca na
nakładaniu na siebie, kolejnych warstw termoplastycznego materiału. Głowica
drukarki 3D nakłada materiał, tworząc wielowarstwową strukturę złożoną z cienkich
włókien, której efektem jest otrzymanie zaprojektowanego wcześniej elementu [1].
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Technologia ta początkowo pozwalała firmom na szybsze przeobrażenie koncepcji w
funkcjonalny prototyp, a tym samym skrócenie czasu wprowadzenia finalnego
produktu na rynek. W chwili obecnej coraz częściej dostrzega się wykorzystanie
technik przyrostowych do tworzenia części, które znajdują zastosowanie
bezpośrednio w przemyśle jako koła zębate, części sprawdzianów, itp.
W przeciągu kilku ostatnich lat prowadzonych było wiele badań mających na celu
poprawę jakości druku 3D oraz jego własności mechanicznych. W pracy [2] autorzy
przy wykorzystaniu analizy powierzchni odpowiedzi, określili optymalny kierunek
oraz kąt tworzenia wydruku z punktu widzenia granicy plastyczności oraz
wytrzymałości na rozciąganie materiału. Dodatkowo wskazali, że najistotniejszym
parametrem dla własności mechanicznych wydruków jest kierunek ich wydruku.
Nadir i in. [5] w swoich badaniach zajmowali się wpływem wysokości warstwy PLA
wypełnionego mączką drzewną na jego właściwości absorbcyjne. Zauważyli oni, że
wraz ze wzrostem wysokości warstwy wzrasta ilość absorbowanej przez wydruk
wody. Ponadto wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz zginanie występował wraz
ze zmniejszaniem wysokości warstwy. Badania Eiliata [4] miały na celu określenie
korelacji między orientacją wydruku, parametrami procesu, a ich porowatością.
Autorzy wykazali istotną zależność porowatości od orientacji wydruku, wynikiem
czego było powstanie algorytmu pozwalającego na optymalizację jakości wydruku.
W tym aspekcie druk 3D może być również stosowany do wytwarzania gotowych
produktów, mimo gorszych parametrów próbek drukowanych. Zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy [6] na jakość wydruku wpływa wiele czynników, które mogą być
podzielone zgodnie z diagramem przyczyn i skutków (Rys. 1) na:
• zależne od człowieka,
• zależne od otoczenia,
• zależne od technologii,
• zależne od maszyny,
• zależne od materiału.

Rysunek 1. Czynniki wpływające na jakość, koszt oraz własności mechaniczne
drukowanych części
Jednym z najbardziej istotnych parametrów wydruku jest średnica otworu dyszy,
przez którą wyciskane jest tworzywo [9]. Na rysunku 2, przedstawiono wpływ
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rozmiaru dyszy na ilość przejazdów głowicy, koniecznych do wydruku obiektów o tej
samej szerokości i wysokości warstwy. Zauważyć na nim można, że w przypadku
zastosowania dyszy o średnicy 0,4 mm, głowica musi pokonać 3 – krotnie dłuższą
drogę podczas druku.

Rysunek 2. Wpływ rozmiaru dyszy na ilość przejazdów głowicy

2. Analiza kosztowa i wytrzymałościowa wspornika dźwigni zaciskowej
Obiekt badań stanowił wspornik dźwigni zaciskowej wykorzystywanej do
mocowania elementów na stanowiskach pomiarowych i montażowych zaznaczony
kolorem niebieskim na rysunku 3. Najczęściej tego typu elementy są wykonywane
z aluminium, poprzez obróbkę skrawaniem, co znacznie podwyższa koszt ich
wykonania. Zastąpienie dotychczasowego sposobu ich wykonywania przez wydruk
3D znacząco obniżyłoby koszty oraz skróciło czas produkcji.

Rysunek 3. Wspornik dźwigni zaciskowej stanowiska pomiarowego
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W celu przeanalizowania aspektów ekonomicznych rozwiązania, przyjęto plan badań
frakcyjny Box – Behnkena zgodnie z tabelą 1.
Tabela 1. Plan frakcyjny Boxa – Behnkena
Zmienne niezależne

Zmienne zależne

Prędkość
druku,

Średnica
dyszy,

Stopień
wypełnienia, %

Czas,

L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7200
2400
4800
4800
2400
4800
4800
4800
4800
7200
7200
4800
2400
7200
2400

0,4
0,4
0,4
1
0,6
0,4
0,6
0,6
1
0,6
1
0,6
0,6
0,6
1

40
40
20
20
20
60
40
40
60
60
40
40
60
20
40

228
641
262
127
365
401
237
237
182
194
115
237
539
139
295

Waga,
218,72
218,72
156,64
158,58
163,7
276,06
220,26
220,26
278,03
279,66
223,17
220,26
279,66
163,7
223,17

W tabeli 2 zestawiono wartości parametrów stałych podczas badań.
Tabela 2. Zestawienie parametrów stałych
Parametr
Wysokość warstwy
Typ wypełnienia
Temperatura stołu roboczego
Temperatura ekstruzji
Typ materiału
Wytrzymałość na rozciąganie
Średnica filamentu

Wartość
0,3
plaster miodu
100
240
ABSi
37
1,75

Jednostka
mm
−
°C
°C
−
MPa
mm

Na podstawie uzyskanych wyników opracowano równania regresji (1) pozwalające
na przewidywanie wartości analizowanych parametrów i poszukiwanie optymalnego
rozwiązania [8]:
=
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+
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Po uwzględnieniu poziomu istotności p < ∝ = 0,05 dla zmiennych niezależnych,
równanie czasu wydruku przujmuje postać (2), natomiast równanie zużytego
materiału (3):
# = 1191,42105 − 0,20903 − 1296,20068 + 526,5625
8,37368 + 0,07543 ,
- = 92,05460 − 0,00419 + 44,89243 − 29,59375
3,13169 ,

+
(2)

+
(3)

gdzie:
– prędkość druku,
– średnica dyszy,
– stopień wypełnienia,
# – czas wydruku,
- – masa użytego materiału.
Wartość dopasowania
dla modelu opisującego czas wydruku wyniosła 0,991,
natomiast
dla modelu związanego z zużytym materiałem 0,999. Wykresy
przedstawione na rysunkach 4 – 5 powstały w oparciu o równanie (2), natomiast na
podstawie równania (3) wykonano rysunki 6 - 7. Na rysunku 4 przedstawiono wpływ
wypełnienia oraz prędkości druku na jego czas. Można na nim zauważyć tendencję
do wzrostu czasu wraz z obniżeniem prędkości wydruku oraz nieznaczny wpływ
wypełnienia.

Rysunek 4. Wpływ stopnia wypełnienia oraz prędkości druku na jego całkowity czas
dla stałej wartości średnicy dyszy równej 0,6
Wpływ średnicy dyszy oraz prędkości druku przy założeniu stałego stopnia
wypełnienia przedstawiono na rys. 5.
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Rysunek 5. Wpływ średnicy dyszy oraz prędkości druku na jego czas przy założeniu
stopnia wypełnienia na poziomie 40%
Na rysunku 6 przedstawiono wpływ prędkości wydruku oraz średnicy dyszy na ilość
zużytego do wydruku tworzywa.

Rysunek 6. Wpływ średnicy dyszy oraz prędkości druku na ilość zużytego materiału
przy założeniu stopnia wypełnienia na poziomie 40%
Wzrost użytego do wydruku materiału związany jest głównie ze stopniem
wypełnienia wydruku co przedstawiono na rys. 7.
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Rysunek 7. Wpływ średnicy dyszy oraz wypełnienia na ilość zużytego materiału dla
stałej prędkości druku równej 4800
Na podstawie analizy powierzchni odpowiedzi oraz wartości referencyjnych wybrano
najlepsze rozwiązanie o wartościach:
- prędkość wydruku
7200,
- średnica dyszy
1,0,
- stopień wypełnienia wydruku
20, %
Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej, Metodą
Elementów Skończonych w programie NX12 dla wybranego rozwiązania. W tym celu
uproszczono model wejściowy, usuwając śruby oraz przypisano materiały
odpowiednim częściom:
- korpus dźwigni:

stal S235

- wspornik:

ABS

Następnie dokonano dyskretyzacji modelu na elementy typu TETRA (rys. 8)
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Rysunek 8. Model dyskretny
Warunki brzegowe zostały zdefiniowane poprzez odebranie 6 stopni swobody
węzłom znajdującym się na dolnej powierzchni wspornika, natomiast do powierzchni
dźwigni dociskowej przyłożono siłę 40N, która jest wymagana w celu utrzymania
pozycji mocowanej części. Dźwignia została połączona ze wspornikiem za pomocą
nieodkształcalnych elementów typu RIGID. Na rysunku 9 przedstawiono wyniki
analizy Metodą Elementów Skończonych. Wartość odkształcenia wspornika nie
przekroczyła 0,2 mm.

Rysunek 9. Odkształcenie wspornika z widoczną strukturą wypełniającą
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Wartość naprężeń zredukowanych wg hipotezy Von-Misesa była niższa niż 4 MPa
dla wspornika oraz 9 MPa dla dźwigni dociskowej (rys. 10). Zgodnie z
przeprowadzonymi badaniami wytrzymałości próbek drukowanych [7],
wytrzymałość na rozciąganie dla materiału ABS w badanej temperaturze wynosiła
powyżej 30MPa.

Rysunek 10. Naprężenia zredukowane wg hipotezy Von-Misesa z widoczną strukturą
wypełniającą

3. Podsumowanie
Przeprowadzone badania wpływu parametrów druku 3D na wskaźniki ekonomiczne
dowodzą, że największy wpływ w przypadku czasu wytwarzania ma prędkość druku
oraz średnica dyszy, natomiast na ilość zużytego materiału – stopień wypełnienia.
Części dotychczas wykonywane poprzez obróbkę skrawaniem, które nie są znacznie
obciążone, a służą jedynie do pozycjonowania lub mocowania z powodzeniem
zastępuje się częściami drukowanymi. Wyniki analizy wytrzymałościowej pozwalają
stwierdzić, że wsporniki wykorzystywane w sprawdzianach lub uchwytach
mocujących na stanowiskach montażowych mogą być wykonywane w technologii
druku 3D, co pozwoli obniżyć koszty ich wytworzenia i skrócić czas ich produkcji.
Dodatkową zaletą rozwiązania jest obniżenie wagi części w stosunku do wykonanej
ze stopu aluminium.
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