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Streszczenie. Polilaktyd (PLA) jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów w 
szybkim prototypowaniu metodą osadzania stopionego materiału (FFF). Ze względu na 
zdolność do biodegradacji PLA znajduje zastosowanie w medycynie i farmacji. Wytwarza się 
z niego m.in. implanty kostne, rusztowania tkankowe, systemy o kontrolowanym uwalnianiu 

leków. Obecnie coraz większe zainteresowanie badaczy budzi możliwość stosowania nowych 
technik wytwarzania, takich jak metoda FFF. Metoda ta posiada potencjalne zastosowanie 

w medycynie i farmacji, jako technika wytwarzania personalizowanych wyrobów 

medycznych czy leków. Coraz więcej wyrobów medycznych i leków wykonywanych w 
technologiach przyrostowych otrzymuję certyfikację FDA, a tym samym zostają dopuszczone 
do obrotu Celem pracy było zbadanie zachowania mechanicznego próbek z polilaktydu 
wytwarzanych w technologii wtrysku i FFF. Do bada  wykorzystano jeden gatunek 

polilaktydu, z którego na zamówienie wykonano filament o średnicy 1,75 mm. Zbadano 3 

grupy próbek, tj. próbki wtryskiwane (G1) oraz FFF (G2 i G3). Próbki oznaczone G1 

wtryskiwano z granulatu na wtryskarce hybrydowej przy parametrach producenta zalecanych 

dla wytwarzania materiału w postaci amorficznej. Próbki oznaczone G2 i G3 wykonano 

metodą FFF przy stałej prędkości druku, temperaturze dyszy, temperaturze stołu drukarki, 
wysokości pojedynczej warstwy materiału i gęstości wypełnienia. Próbki zróżnicowano 
wyłącznie pod względem kierunku ułożenia włókien w stosunku do osi próbki, tj. G2: 100% 

wypełnienie i kątowy układ włókien materiału (+45°/-45°) oraz G3: 100% wypełnienie 
i prostopadło-równoległy układ włókien materiału. Oceny wpływu metod przetwórstwa na 
zmiany zachowania mechanicznego materiału dokonano na podstawie wyników próby 
jednoosiowego rozciągania i trzypunktowego zginania. W próbie jednoosiowego rozciągania 

próbki w grupie G3 charakteryzowały się najniższą wytrzymałością, a próbki w grupie G1 

najwyższą. Natomiast w próbie trzypunktowego zginania próbki w grupach G1 i G3 

charakteryzowały się porównywalną wartością wytrzymałości, a próbki w grupie G2 

wartością nieznacznie niższą od pozostałych. Na podstawie uzyskanych wyników można 
zauważyć, że mimo odmiennych technologii wykonania, próbki charakteryzowały się 
zbliżonymi wartościami wytrzymałości. Dodatkowo zaobserwowano, że próbki 
w poszczególnych grupach charakteryzowały się współczynnikiem zmienności pojedynczych 

wyników mniejszym niż 10%, a więc różnice wyników w poszczególnych grupach nie były 
statystycznie istotne. Zatem istnieją pewne przesłanki, które wskazują na prawdopodobną 



 

 

 

 

 

możliwość zamiennego stosowania technologii wtrysku i FFF do wytwarzania niektórych 

wyrobów medycznych. 


	Angela Andrzejewska1, Tomasz Topoliński1

