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Badania energochłonne struktur trójwymiarowych z tworzywa sztucznego  
z pomiarem deformacji metodą cyfrowej korelacji obrazu 

Cele pracy: 

Badania identyfikacyjne materiału Z-ULTRAT – metodyka badań, charakterystyka próbek 
wiosełkowych oraz analiza wyników 

Rys. 1 Sposób ułożenia próbki oraz nakładania materiału podczas 
druku 3D na drukarce Zortrax M200 – próbki k1 i k2  

k1 k2 

Rys. 2 Drukarka Zortrax M200 drukująca w technologii 
druku LPD (ang. Layer Plastic Deposition) 
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Na rys. 3 przedstawiono krzywe 
rozciągania dla dwóch kierunków 
drukowania k1 oraz k2, a w tabeli 1 
zestawiono średnie wartości 
obliczonych parametrów.  

oznaczenie próbki Rm  [MPa] 
moduł Younga E 

[GPa] 
odkształcenie 

niszczące 
liczba 

Poissona 

k1 27,30 1,56 0,059 0,370 

k2 2,26 1,05 0,0020 0,0015 

Rys. 3 Zestawienie krzywych rozciągania próbek 
o oznaczeniu k1 (k1.4) oraz k2 (k2.3)  

Tabela 1  Porównanie średnich wartości właściwości materiałowych dla próbek o oznaczeniu k1 i k2 

Trójwymiarowe struktury energochłonne z tworzywa Z-ULTRAT 

 

Rys. 4 Sześciokątny plaster miodu – 1, Modyfikowany plaster miodu – 2  

1 2 

Rys. 5 Naturalny plaster miodu z 
zaokrąglonymi narożami sześciokąta  

Badania energochłonne – statyczna próba ściskania oraz badania dynamiczne 
na młocie opadowym 

Podczas statycznego ściskania struktury energochłonne obciążono w kierunku 
P1 oraz P2, natomiast przy próbie dynamicznej w kierunku P3 (rys. 6). 

3 

Rys. 6 Sposób ułożenia trójwymiarowych struktur energochłonnych podczas próby statycznego 
ściskania (punkt 1 i 2) oraz próby dynamicznej na młocie opadowym (punkt 3) 

 Na rys. 7,8,9 zestawiono wykresy siła – przemieszczenie dla wszystkich 
kierunków obciążenia. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7

S
iła

 [k
N

] 

Przemieszczenie [mm] 

Plaster_reg2-P1

Plaster_mod1-P1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1 2 3 4 5 6 7

S
iła

 [k
N

] 

Przemieszczenie [mm] 

Plaster_reg2-P2

Plaster_mod2-P2

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25

S
iła

 [k
N

] 

Przemieszczenie [mm] 

Plaster_reg3-P3

Plaster_mod2-P3

Rys. 7 Wykres siła – przemieszczenie dla 
kierunku obciążenia P1 

Rys. 8 Wykres siła – przemieszczenie dla 
kierunku obciążenia P2 

Rys. 9 Wykres siła – przemieszczenie dla kierunku 
obciążenia P3 

Na rys. 10 przedstawiono 
procentowy wzrost wartości 
energii absorbcji, średniej  
maksymalnej siły po 
przeprowadzeniu modyfikacji 
struktury plastra miodu dla 
obciążeń P1 P2 i P3. 
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Rys. 10 Procentowy wzrost wartości energii absorbcji (EA), średniej (Fśr) oraz maksymalnej 
(Fmax) siły po dokonaniu modyfikacji plastra miodu. 

Pomiar odkształceń głównych z wykorzystaniem systemu pomiaru deformacji i 
odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazu ARAMIS 

Cel i sposób modyfikacji: 
• poprawa energochłonności  sześciokątnego plastra miodu (rys. 4 punkt 1); 
• modyfikacja ścianek komórek na podstawie badań energochłonnych regularnej 

struktury plastra miodu (rys. 4 punkt 2), analizy wykonanego modelu MES oraz 
wyglądu naturalnego plastra miodu (rys. 5), 

• sposób drukowania struktur energochłonnych jest analogiczny do próbki k1. 

 

• W ramach badań identyfikacyjnych materiału Z-ULTRAT przeprowadzono 
statyczną próbę rozciągania,  

• wygenerowano dwa rodzaje próbek o oznaczeniu k1 i k2 (dwa sposoby nakładania 
warstw z materiału Z-ULTRAT ; rys. 1), na drukarce Zortrax M200 (rys. 2). 

 

• wykorzystanie metod druku 3D i systemu optycznego pomiaru deformacji do 
prototypowania energochłonnych struktur 3D, 

•  zbadanie właściwości wytrzymałościowych i energochłonnych trójwymiarowych 
struktur energochłonnych z tworzywa sztucznego, wykonanych metodą druku 3D, 

• pomiar deformacji trójwymiarowych struktur energochłonnych metodą cyfrowej 
korelacji obrazu ARAMIS,  

• opis mechanizmów pochłaniania energii, 
podczas statycznej próby rozciągania oraz statycznych i dynamicznych badań 
energochłonnych. 
 

Wygenerowano mapy odkształceń głównych dla wszystkich rodzajów 
obciążenia. 

Rys. 11 Mapy odkształceń głównych naniesione na strukturę plastra miodu, wygenerowane za pomocą 
systemu ARAMIS dla konfiguracji P1, P2 oraz P3. 
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Mechanizmy niszczące zaobserwowane podczas badań energochłonnych dla 
kierunku obciążenia P1 i P3 to delaminacja, zginanie oraz kruche pękanie, a dla 
kierunku P2 wyboczenie, zawijanie ścianek oraz ścinanie.  

 


