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1. WSTĘP 

 
 W porównaniu do konwencjonalnych technik wytwarzania, technologia selektywnego 
przetapiania proszków (SLM) charakteryzuje się wieloma zaletami, takimi jak: wysoka 
dokładność wykonania elementów, wszechstronność, możliwość wytwarzania całkowicie 
funkcjonalnych elementów o złożonej konstrukcji wewnętrznej bezpośrednio z proszków 
metali, bez konieczności wykonywania pośrednich operacji w procesie wytwarzania [1,2].  
 Z zastosowaniem tej technologii możliwe jest wytworzenie implantu z Ti-6Al-7Nb  
o gęstości 99,9% i właściwościach mechanicznych zgodnych z normą ASTM F1295-11.  
 Wymienione powyżej zalety SLM przyczyniły się do rozpoczęcia badań nad 
możliwościami zastosowania tej technologii do wytwarzania nowej generacji implantów 
kości i ubytków kostnych. Implanty takie charakteryzują sięcelowo wprowadzoną 
wewnętrzną porowatością, dla poprawy procesu adaptowania organizmu do implantu oraz 
polepszenia komfortu użytkowania implantu. 

 
Rys.  1. (a) implant wykonany technologią SLM [8], (b) próby budowania implantu [9], (c) komórka 

elementarna[9]; SEM 
 
 Niniejsza praca skupia się na możliwościach zastosowania technologii SLM w procesie 
przetapiania proszków stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że 
stop ten często stosowany jest w medycynie – przy wytwarzaniu implantów kości śródstopia 
oraz skafoldów. 
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2. MATERIAŁ I METODY 
 

2.1. Stop tytanu Ti-6Al-7Nb 
 

 Stop Ti-6Al-7Nb wynaleziono w 1977 roku. Celem badań było wytworzenie 
dwufazowego stopu tytanu α+β, przeznaczonego do zastosowań medycznych. 
Stop Ti-6Al-7Nb charakteryzuje się dobrą biokompatybilnością (co wynika z jego struktury), 
małą gęstością, dużą odpornością korozyjną oraz znakomitymi właściwościami 
mechanicznymi (wysokim stosunkiem Rm/ρ i dobrą wytrzymałością zmęczeniową). Ponadto 
jest paramagnetykiem, co umożliwia pacjentom swobodne korzystanie z nowoczesnych 
metod diagnostycznych (m.in.: MR czy CT). Stop Ti-6Al-7Nb posiada również niski, wśród 
materiałów metalicznych, moduł Younga na poziomie 110 GPa.Tym samym zastosowanie do 
wytworzenia implantu stopu tytanu Ti-6Al-7Nb pozwala na ograniczenie zjawiska stress 
shieldingu. Tym, co odróżnia go od stopu poprzedniej generacji –Ti-6Al-4V–jest 
wyeliminowanie dodatku wanadu i zastąpienie go bardziej biokompatybilnym pierwiastkiem 
stabilizującym fazę β – niobem [3,4,5,6,7]. 
 Konieczność opracowania nowego stopu wynikała z wysokiej toksyczności wanadu. 
Negatywne skutki dla organizmu obserwuje się po wprowadzeniu niewielkich ilości tego 
pierwiastka. Jony wanadu mają działanie silnie neurogenne, powodując stan zapalny tkanek 
otaczających implant. Reakcja zapalna w konsekwencji prowadzi do osteolizy. Niob, którym 
zastąpiono wanad, należy do grupy pierwiastków nietoksycznych, o wysokiej 
biokompatybilnościi dużej odporności korozyjnej [3,5]. 
 Zastosowanie tak udoskonalonego stopu Ti-6Al-7Nb oraz wykorzystanie technologii SLM 
do wykonania implantu pozwala na zoptymalizowanie go względem indywidualnych potrzeb 
pacjenta, co znacząco wpływa na poprawę jakości życia po operacji.  
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