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Streszczenie. Wprowadzenie/cel: Obecnie technologie CAD/CAM bazujące na metodach 
druku trójwymiarowego znajdują coraz cz stsze zastosowanie w aplikacjach medycznych. 
Wiąże si  to zarówno ze wzrostem wymagań odnośnie jakości użytkowanych implantów oraz 
protez, jak i koniecznością dostosowywania ich geometrii do indywidualnych uwarunkowań 
antropometrycznych pacjentów. Wśród najpopularniejszych technologii generatywnych 
wyróżnia si  SLS (Selective Laser Sintering), SLM (Selective Laser Melting) oraz DMLS 
(Direct Metal Laser Sintering). Technologia SLM umożliwia uzyskanie detali, których 

g stość i wytrzymałość są porównywalne do wartości tych własności dla elementów 

uzyskanych tradycyjnymi technikami wytwórstwa. Wydruki w przypadku metody SLM 

charakteryzują si  dużą powtarzalnością i dokładnością wymiarową rz du 0,02 mm. Celem 

pracy jest określenie wpływu doboru parametrów druku w procesie SLM na własności stali 
austenitycznej 316L  

do zastosowań medycznych.  
Metodologia: Badania przeprowadzono na próbkach w kształcie sześcianu o wymiarach  

1 x 1 x 1 cm wykonanych ze stali 316L w procesie druku 3D metodą SLM (Renishaw SLM 
125). Próbki podzielono na dwanaście grup w zależności g stości energii E [J/mm

3
], 

stosowanej w trakcie procesu w zakresie od 100 do 1300 J/mm
3
. Do parametrów 

różnicujących zalicza si : P – moc lasera [W], SP – szybkość skanowania [mm/s], PD – 

odległość mi dzy punktami [µm], t – grubość warstwy [µm]. Przed badanami próbki poddano 

obróbce mechanicznej: szlifowanie mechanicznej (dyski szlifierskie MD) oraz polerowanie 

mechaniczne (pasty polerskie SiO2).  

Wyniki: Przeprowadzone badania g stości wskazują na różnie uzyskanych wartości  
w zależności od parametrów druku. Wartości zbliżone do g stości stali 316L według danych 
materiałowych zostały odnotowane przy zastosowaniu g stości energii z zakresu  
600 – 800 J/mm

3. Obserwacje mikroskopowe SEM wykazały znaczną porowatość elementów 
przy niższych wartościach energii (poniżej 500 J/mm3

). Dodatkowo dla tych elementów 

zostały zarejestrowane najwi ksze wartości parametru chropowatości Ra, co również 
przełożyło si   
na ich niższą odporność korozyjną. Dla wszystkich próbek przebiegi krzywych 
potencjodynamicznych charakteryzowały si  wyst powaniem p tli histerezy. 



 

 

 

 

 

Podsumowanie/wnioski: Przeprowadzone badania własności wykazały, że dobór 
parametrów druku ma istotny wpływ na własności reprezentowane przez stal 316L.  


	Anna Woźniak1, Bogusław Ziębowicz1, Marcin Adamiak3

