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1. WSTĘP 
 
 Stopy tytanu są powszechnie wykorzystywane w implantologii [2], [5]. Określenie 
właściwości mechanicznych stopów tytanu jest ważne dla określenia wytrzymałości 
implantów. W artykule zostaną przedstawione badania statycznego ściskania dla próbek 
walcowych wykonanych ze stopu Ti-6Al-7Nbza pomocą technologii laserowej 
mikrometalurgii proszków (SLM). Przy czym praca badawcza będzie przedstawiać 
właściwości mechaniczne dla różnych wariantów budowy modeli. 
  
 
2. MATERIAŁ I METODA 
 
 W badaniach wytrzymałościowych wykorzystano walce o wysokości 7mm i średnicy 
Φ=5mm[3].Walce te zostały wykonane ze stopu Ti-6Al-7Nb w technologii SLM.Próbki 
zostały wybudowane na platformie pionowo, poziomo i pod kątem 45o. Dodatkowo dla 
każdego ze sposobów wytworzenia uwzględniono strategie skanowania xy (dwukrotne 
skanowanie w każdej warstwie) i alternating (naprzemienne skanowanie w każdej 
warstwie) [1]. Próbki zostały również wybudowane dla dwóch różnych grubości warstwy 
20μm i 50μm.W trakcie badań mechanicznych próbki były ściskanejednoosiowoaż do 
momentu pęknięcia. Prędkość posuwu podczas badań wytrzymałościowych wynosił 
5mm/min.  
 

 
3. WYNIKI 
 

Dla każdego z parametrów wykonania modeli walcowych wykonano badania dla próby 
4 sztuk. Badania doświadczalne zostały wykonane na maszynie wytrzymałościowej zgodnie 
z normą PN-H-04320[4]. Po wykonaniu badań uzyskano wykresnaprężenia od odkształcenia 
(σ = f (ε)), z którego następnie został obliczony moduł Younga dla stopu  Ti-6Al-7Nb. 
Zestawione wyniki przestawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1 Zestawienie uśrednionych modułów Younga dla różnie wykonanych próbek ze stopu  Ti-6Al-7Nb 

 
 Badania wytrzymałościowe próbek były przeprowadzane do momentu pęknięcia. 
W każdej z badanych próbek zaobserwowano zmianę kształtu, po wykonanej próbie 
ściskania,próbki ulegały spęczeniu. 
 Uzyskane moduły Younga dla próbek wykonanych ze stopu  Ti-6Al-7Nbw technologii 
laserowej mikrometalurgii są uzależnione od zastosowanych poszczególnych parametrów 
procesowych. Najniższy moduł Younga jest dla próbek ułożonych na platformie pionowo 
przy strategii skanowania alternating oraz dla grubości warstwy 20μm(20662,28MPa). 
Natomiast dla próbek ułożonych na platformie poziomo przy strategii skanowania xy oraz dla 
grubości warstwy 20μmuzyskano najwyższy moduł Younga 30911,02MPa.  
 
 
4. WNIOSKI 

 
Próbki do statycznego ściskania wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie 

PN-57/H-04320. Podczas próby ściskania uzyskano moduł Younga,dla próbek uzyskanych w 
technologii laserowej mikrometalurgii. Zakres modułu sprężystości dla próbek ze stopu  Ti-
6Al-7Nb jest określony w przedziale od 20662,28MPa do 30911,02MPa. 

Przedstawione wyniki, uzyskane dla próbek wytwarzanych z zestawami parametrów 
pozwalających na uzyskiwanie gęstości materiału przekraczającej 99%, wskazują na 
możliwości zaprojektowania odpowiedniej właściwości mechanicznej do pożądanej aplikacji 
wyrobów wytwarzanych w technologii laserowej mikrometalurgii. 
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