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1. WSTĘP 
 
 Prowadzone badania miały za zadanie sprawdzenie możliwości wykorzystania technologii 
APS (Atmospheric Plasma Spraying) przy wytwarzania powłok funkcjonalnych (HAp) na 
elementach wykonanych w technologii EBM (Electron Beam Melting) z użyciem materiału 
Ti6Al4V. Prace obejmowały analizę podstawowych właściwości fizycznych/mechanicznych jak 
twardość, chropowatość, grubość oraz analizę mikroskopową otrzymanych powłok. 
Dowolność kształtowania elementów technologiami przyrostowymi typu „powder bed” ma 
szereg zalet, które szczególnie widoczne są przy wytwarzaniu spersonalizowanych produktów 
biomedycznych. Jednakże specyfika procesu wymusza występowanie na powierzchni elementu 
warstwy nie przetopionego proszku częściowo wtopionego w struktury elementu. Mimo 
procesu czyszczenia i polerowania różnymi metodami istnieje ryzyko wyodrębnienia cząstek 
proszku które mogą stanowić ognisko dla stanu zapalnego, dlatego też rozwiązaniem może 
być pokrywanie takich powierzchni funkcjonalnymi powłokami biozgodnymi. 
 
2. MATERIAŁY I METODY 

 
2.1. Substraty 
 Podłoża pod powłoki zostały wykonane z użyciem technologii EBM ze stopu tytanu 
Ti6AL4V wg normy ISO 5832/3 [1]. Materiał z którego wykonane były substraty jest 
komercyjnie dostępnym stopem o wielkości frakcji dedykowanej dla tej technologii. Proces 
wytwarzania polega na warstwowym przetapianiu materiału wsadowego z użyciem wiązki 
elektronów. Proces odbywa się w próżni która stanowi izolator co w połączniu z temperaturą 
procesu na poziomie 730 oC zapewnia łatwiejsze utrzymanie temperatury przy 
powierzchniowej co przekłada się na mniejsze naprężenia termiczne [2]. Do badań zostały 
wytworzone próbki o kształcie profila C o wymiarach gabarytowych 20x60x10 mm. Próbki 
zostały poddane obróbce strumieniowo ściernej w której wykorzystane zostały różnych 
kombinacje parametrów. Obróbka strumieniowo ścierna została wykonana zarówno na 
powierzchni bezpośrednio po procesie EBM jak również dla powierzchni po obróbce 
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skrawaniem. Zabieg miał na celu sprawdzenie różnić w przyczepności powłok w zależności od 
wykończenia powierzchni. 
2.2 Materiały i Metody 
 Przez przystąpieniem do procesu natryskiwania plazmowego wybrano dwa materiały HAp 
różniące się między sobą wielkością frakcji oraz kształtem pojedynczych ziaren. Wykonana 
analiza mikroskopowa pozwoliła określić kształt frakcji wybranych materiałów natomiast 
analiza sitowa pozwoliła sprawdzić rozkład wielkości frakcji. Wielkość proszku o budowie 
sferoidalnej była w zakresie 100-150 µm natomiast drugi z używanych materiałów był 
proszkiem o budowie płatkowej o wielkości frakcji 10-50 µm. Wybór dwóch tak różnych 
materiałów pod względem właściwości fizycznych miał za zadanie określenie przydatności 
danego materiału w procesie natryskiwania. 
 Natryskiwanie materiałów ceramicznych wymaga użycia technologii wysoko 
energetycznych które są w stanie w czasie bardzo krótkiego kontaktu materiału roboczego  ze 
źródłem energii ulec uplastycznieniu. Temperatury osiągane w procesie natryskiwania 
plazmowego z łatwością mogą osiągać wartości ponad 1500 oC co jest wartością 
wystarczającą do wytwarzania powłok HAp bez dekompozycji struktury materiału[3,4]. 
Przeprowadzone rozpoznanie literaturowe pozwoliło wyznaczyć zakres moc potrzebny do 
przeprowadzenia eksperymentu. W zależności od używanych gazów plazmowych oraz 
pomocniczych wyznaczono okno procesowe, zakres moc wynosił od 25 do 35 kW dla 
przeanalizowanego połączenia gazów Ar+H oraz Ar+He [5,6].  
 
2.3 Wyniki 
  Wykonane próby natryskiwania plazmowego dla mocy układu powyżej 30 kW w 
przypadku wykorzystania proszku sferoidalnego o wielkości 100-150 µm wykazywały bardzo 
dobrą przyczepność oraz charakteryzowały się brakiem wykruszenia i odwarstwienia od 
podłoża substratu, jednocześnie zaobserwowano występowanie lokalnych mikro pęknięć. 
Powłoki wykonane z użyciem drugie materiału charakteryzowały się brakiem ciągłości 
powłoki oraz sam proces ulegał przerwaniu ze względu na brak ciągłości w powodowaniu 
proszku. Duża chropowatość substratów pod procesie EBM wpływa korzystnie na 
przyczepność powłok, metoda natryskiwania plazmowego pozwala uzyskiwać powłoki o 
niskiej grubość oraz jednorodnym kształcie na całej powierzchni. 
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