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Streszczenie rozprawy w języku polskim: Drukowanie 3D to technologia wytwarzania 
fizycznego obiektu poprzez nanoszenie kolejnych warstw materiału. W pracy zaprezentowano 
szereg badań eksperymentalnych i numerycznych, mających na celu zbadanie wpływu ułożenia 
włókien wydruku na jego własności mechanicze. Analiza otrzymanych wyników prowadzi do 
wniosku, że wytrzymałość wydruku uzależniona jest od wielu parametrów druku, takich jak 
wysokość warstwy, kąt ułożenia włókien, orientacja wydruku w przestrzeni drukarki. Opracowano 
3 modele numeryczne wydruków. Na szczególną uwagę zasługuje innowacyjny sposób budowy 
modelu belkowego bazującego na idei metody sztywnych elementów skończonych (SES). 
Przeprowadzona analiza g-codu oraz struktury wypełnienia wydruku 3D pozwala na jego 
bezpośrednią konwersję w liniowy model geometryczny. Poprawność modeli numerycznych 
została potwierdzona walidacją modeli numerycznych z badaniami eksperymentalnymi. 

W aspekcie aplikacyjnym, sprawdzono możliwość zastosowania metody FDM jako technologii do 
produkcji przekładek stosowanych w oknach podwodnych. Przeprowadzone w ramach pracy 
badania potwierdziły dużą zbieżność pomiędzy modelami numerycznymi i badaniami 
eksperymentalnymi przeprowadzonymi na obiektach materialnych. Przeprowadzona analiza 
numeryczna wykazała, że najlepszym materiałem na przekładki pod względem wytrzymałości 
doraźnej szkła są wydruki 3D. 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: 3D printing is a technology of creating a physical 
object by applying successive layers of material. The dissertation presents a series of 
experimental and numerical studies aimed at examining the influence of the arrangement of raster 
on its mechanical properties. The analysis of the obtained results leads to the conclusion that the 
strength of the 3D printout depends on many parameters, such as the layer height, the raster 
angle and various building orientations of the printout in the printer space. Three numerical models 



 

  

 
 

of printouts were developed in the paper. Particularly noteworthy is an innovative method of 
creating a beam model based on the idea of the rigid finite element method (RFEM). The analysis 
of the g-code and the infill structure of the 3D printout allows its direct conversion into a line 
geometric model. The correctness of numerical models was confirmed by the validation of 
numerical models and experimental research. 

As far as the application is concerned, the possibility of using FDM method as a technology for 
producing of the spacers used in underwater windows was verified. The research carried out as 
part of the dissertation have confirmed the high convergence between the numerical models and 
experimental research carried out on material objects. The performed numerical analysis 
confirmed that 3D printouts are the best material for spacers in terms of the strength of the glass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić. 

**) dotyczy rozpraw doktorskich napisanych w innych językach, niż polski lub angielski. 


