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Streszczenie. W projekcie wytycznych FDA, związanych z technicznymi aspektami 

otrzymywania urządze  medycznych poprzez wykorzystanie technik wytwarzania 

addytywnego, poruszone zostały kwestie projektowania wyrobów oraz przebiegu procesu ich 

wytwarzania. Wśród wytycznych znalazły się m.in. zalecenia dotyczące optymalnej orientacji 

wydruku na płaszczyźnie, wyboru grubości warstwy materiału, a także kierunku tworzenia 

kolejnych warstw wydruku. 

Celem niniejszej pracy było porównanie zachowania mechanicznego próbek z polilaktydu, 

wykonanych metodą wtryskiwania oraz drukowanych, charakteryzujących się zróżnicowaną 
orientacją na płaszczyźnie wydruku, a także gęstością wypełnienia, w warunkach obciąże  
monotonicznie zmiennych. Celem dodatkowym było zbadanie zachowania próbek 
drukowanych i wtryskiwanych po 12 tygodniowej degradacji w warunkach in vitro. 

Do bada  wytrzymałości na jednoosiowe rozciąganie wykorzystano kształtki normatywne, 

wg PN-EN ISO 527-1:2012, rodzaj 1A. Pierwszą grupę próbek stanowiły kształtki wykonane 

z materiału o średniej lepkości, tj. Ingeo Biopolymer 3100HP. Drugą grupę próbek 
przygotowano metodą drukowania trójwymiarowego z wykorzystaniem drukarki daVinci 

1.0A. Do bada  przyjęto bezbarwny polilaktyd dedykowany do wyżej wymienionej drukarki, 

tj. PLA NATURE (XYZprinting). Przyjęto wartości gęstości wypełnienia próbki wynoszące 
odpowiednio 30% i 100% oraz zróżnicowany kierunek ułożenia włókien wypełnienia. Obie 
grupy próbek poddano 12 tygodniowej degradacji w buforowanym roztworze chlorku sodu 

(PBS), podgrzewanym do temperatury 37±1°C w suszarce BINDER FD53. Próbę rozciągania 

prowadzono na maszynie INSTRON ElectroPuls E3000, przy prędkości przemieszczenia 

trawersu maszyny wynoszącej  1 mm/min. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  wykazano, że kierunek nanoszenia warstw wydruku 
może powodować ok. 25% zmniejszenie wytrzymałości próbki, niezależnie od gęstości 
wypełnienia. Pośród próbek drukowanych najniższą wytrzymałością na rozciąganie 
charakteryzowały się próbki o 30% gęstości wypełnienia i kierunku włókien prostopadło-

równoległym do kierunku rozciągania. Najwyższą wartość wytrzymałości uzyskano natomiast 

dla próbek o 100% gęstości wypełnienia i kątowym (45,-45) ułożeniu włókien. Uzyskano 

powtarzalności wyników porównywalną z próbkami wtryskiwanymi. W przeciwie stwie do 
próbek wtryskiwanych, zaobserwowano, że dwunastotygodniowa degradacja w warunkach 

in vitro wpływa istotnie na zmniejszenie wytrzymałości wydruków. 
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