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Eksploatacja i testy
Andrzej MAZURKIEWICZ, Bartłomiej NĘDZI

OCENA JAKOŚCI WYKONANIA WYBRANEGO ELEMENTU Z PROSZKÓW
METALI METODĄ LASEROWEGO WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO
W artykule oceniono podstawowe parametry wpływające na jakość wyrobu otrzymywanego z proszków metali metodą laserowego wytwarzania przyrostowego. Zwrócono uwagę na wpływ przyjętej technologii wytwarzania na właściwości mechaniczne materiału i związaną z tym niejednorodność struktury skutkującej wadami wyrobu. Przedstawiono zróżnicowaną budowę strukturalną materiału powstałą w różnych obszarach wyrobu. Pokazano wpływ obróbki cieplnej na ujednorodnienie struktury materiału.

WSTĘP
Wytwarzanie przyrostowe elementów z proszków metali możliwe jest na drodze kilku technologii, z których najpopularniejszymi
są: selektywne spiekanie laserowe – SLS (Selective Laser Sintering) oraz selektywne stapianie laserowe – SLM (Selective Laser
Melting). Różnica między nimi ogranicza się do odpowiedniego
doboru parametrów wpływających na mechanizm łączenia metalicznego proszku, co skutkuje uzyskaniem różnych struktur. W
wyniku selektywnego spiekania proszków (SLS) otrzymuje się
struktury porowate, o znacznie mniejszej gęstości i wytrzymałości
niż w przypadku selektywnego stapiania (SLM), gdzie gęstość może
sięgać niemal 100%. Elementy wykonane technologią stapiania
laserowego z powodu swoich właściwości, posiadają ogromny
potencjał w budowie maszyn. Nie oznacza to jednak, iż pojawienie
się technologii SLM sprawiło, że SLS nie jest już stosowana. Istnieją
bowiem branże, dla których porowatość materiału jest zaletą, a
wymagania stawiane właściwościom mechanicznym znacznie niższe [1].
Przyrostowe wytwarzanie elementów metalowych polega na
równomiernym nanoszeniu cienkich warstw sproszkowanego metalu na ruchomy stół maszyny, na którym powstaje detal. Stół obniża
się o wartość grubości warstwy proszku, nakładanej każdorazowo
przed oddziaływaniem wiązki lasera. Ta natomiast łączy cząstki
metalu w obrębie pola reprezentującego płaski przekrój wytwarzanego detalu. Powstaje cienka, jednorodna metaliczna warstewka, co
przypomina proces napawania. Procedura powtarza się warstwa po
warstwie, aż do uzyskania całego elementu. Schemat procesu
wytwarzania elementu w laserowej technologii przyrostowej przedstawia rysunek 1 i 2.
W zależności od rodzaju technologii SLS lub SLM zachodzi
odmienny mechanizm łączenia cząstek sproszkowanego metalu.
Rezultatem jest uzyskanie różnych struktur i właściwości mechanicznych elementów.
Technologia SLM opiera się na mechanizmie łączenia cząstek
proszku metalicznego na drodze pełnego ich przetopu. Pozwala to
na uzyskanie elementów o bardzo wysokiej gęstości posiadających
właściwości mechaniczne zbliżone lub wyższe od elementów wykonanych tradycyjnymi metodami.
Wszystkie metale są możliwe do połączenia na drodze przetopu. Istnieją jednak duże różnice pomiędzy metalami w zakresie
łatwości ich obróbki laserowej (absorpcja wiązki lasera, napięcie
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powierzchniowe, lepkość ciekłego metalu, itd.). Dla każdego materiału parametry procesu muszą zostać określone eksperymentalnie,
w celu uniknięcia wad ścieżek skanowania (sferoidyzacja ciekłego
jeziorka, nazywane również kuleczkowaniem (ang. balling)) oraz
porowatości. Z tego powodu na rynku dostępna jest ograniczona
liczba materiałów [4].

Rys. 1. Schemat i zasada działania urządzenia do wytwarzania
technologii przyrostowego spiekania proszków [2]

Rys. 2. Schemat procesu stapiania warstwy metalicznego proszku
[3]
Możliwości zastosowania technologii przyrostowego wytwarzania laserowego są bardzo szerokie. Produkowanie bardzo skomplikowanych detali przy użyciu nowoczesnych stopów metali otwiera
nowe możliwości dla wielu branż. Szczególne zainteresowanie
wykazują przemysł lotniczy i kosmiczny, motoryzacyjny oraz medyczny [5, 6, 7 ]. Typowe zastosowania to:
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– produkcja wysokiej jakości funkcjonalnych prototypów,
– wytwarzanie elementów biokompatybilnych lub o bardzo złożonych kształtach geometrycznych,
– małoseryjne wytwarzanie części metalowych o złożonych
kształtach ze specjalnych materiałów,
– produkcja form wtryskowych i swoboda projektowania kształtów,
umożliwiających wykonanie wydajnego chłodzenia konformalnego podczas jednego procesu,
– wytwarzanie spersonalizowanych protez czy implantów, stosowanych zarówno w stomatologii, protetyce jak i innych zaawansowanych aplikacjach medycznych elementy z metali szlachetnych wykorzystywanych w jubilerstwie.
Grubości pojedynczych warstw mogą być różne, zawierają się
w przedziale od 20μm do 150µm [8]. Wielkość ta jest ściśle związana z gradacją proszku. Im jest on drobniejszy, tym cieńsze warstwy
można uzyskać. Proszek jest zatem ograniczeniem tej technologii.
Nie można stosować dowolnie cienkich warstw, ponieważ grubości
są narzucone przez producenta proszku. To, jak gruba będzie
warstwa ma wpływ na właściwości mechaniczne oraz jakość powierzchni wytwarzanego elementu. Im mniejsza jej wartość, tym
przedmioty wykazują wyższe właściwości mechaniczne, oraz niższą
chropowatość. W przypadku wytwarzania elementu prototypowego
używane są grubsze warstwy, co wymiernie oddziałuje na redukcję
czasu i tym samym kosztów produkcji. Podczas właściwej produkcji,
także istotne jest odpowiednie dobranie grubości warstwy, nie tylko
ze względu na cechy użytkowe, ale również na wspomniany wcześniej czas produkcji i koszty.
Proszki metali produkowane do procesu spiekania i stapiania
laserowego występują w różnych gradacjach, czyli różnią się między sobą wielkością pojedynczych ziaren. Średnice te wynoszą od
kilku do około 100µm [9]. Od tej wartości zależy możliwa do uzyskania grubość pojedynczej warstwy rozprowadzonego proszku
podczas procesu stapiania lub spiekania. Proszki o niższych wartościach średnicy stosowane są do bardziej odpowiedzialnych elementów, mających wykazywać najwyższe właściwości wytrzymałościowe lub lepszą jakość powierzchni. Proszki o większych ziarnach
stosuje się na elementy mniej odpowiedzialne oraz prototypowe,
którym nie stawia się tak wysokich wymagań.
Proszki mogą mieć różne właściwości, nawet jeśli posiadają
identyczny skład chemiczny. Różnice te mogą być zauważalne
między innymi we właściwościach termofizycznych proszku, tym
samym powodując uzyskiwanie różnych gęstości, jakości powierzchni i właściwości mechanicznych [9]. Gęstość i przewodność
cieplna równomiernie rozprowadzonej warstwy proszku, to dwie
cechy istotnie wpływające na przebieg procesu spiekania lub stapiania laserowego. Od nich zależy przebieg krzepnięcia oraz konsolidacji (połączenia) metalicznych drobin, co bezpośrednio wpływa na
jakość otrzymanego elementu [10, 11].

1. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIA
PRZYROSTOWEGO
Efektywne wykorzystanie technologii wytwarzania przyrostowego z proszków metali, wiąże się z odpowiednim dopasowaniem
szeregu parametrów. Ich właściwy dobór jest kluczowym czynnikiem w otrzymaniu dobrej jakości elementów, spełniających założone wymagania. W publikacjach naukowych, dostępne są wyniki
przeprowadzonych badań wpływu poszczególnych parametrów na
efekt procesu. Można odszukać zalecane kombinacje wartości
mocy lasera i szybkości skanowania dla konkretnego materiału, co
jest niezwykle istotne w przeciwdziałaniu niepożądanych zjawisk,
takich jak: niedostateczny przetop (ma miejsce przy zbyt niskiej
mocy lasera,) zbyt duży przetop (niska prędkość skanowania i duża

moc lasera) lub nieregularny przetop, balling effect, czyli formowanie się kuleczek z przetopionego materiału [12].
Parametrami wytwarzania przyrostowego wpływającymi na
właściwości fizyczne i mechaniczne wytwarzanych elementów są:
– moc lasera,
– szybkość skanowania,
– odległość między liniami skanowania,
– strategia skanowania,
– grubość warstwy,
– gradacja proszku metalicznego,
– atmosfera ochronna,
– temperatura platformy.

2. BADANIA WŁASNE I ANALIZA WYNIKÓW
2.1.

Zakres badań i zastosowany materiał
Elementy do wykonania, zostały zaprojektowane tak, aby możliwe było określenie zarówno właściwości wytrzymałościowych oraz
strukturalnych, jak i poprawności odwzorowania wymiarów. Modele
3D, utworzone w programie Autodesk Inventor 2015, wykonane
zostały z użyciem maszyny Renishaw AM250, na drodze selektywnego stapiania laserowego (SLM).
Wykorzystano w tym celu austenityczną stal nierdzewną 316L.
Stal oferowana przez firmę Renishaw posiada bardzo niską zawartość węgla, w porównaniu do standardowej 316L. Dzięki temu jest
odporna na wytrącanie się węglików na granicy ziaren oraz charakteryzuje się dobrą spawalnością. Jest odporna na pękanie, a także
wykazuje dużą wytrzymałość na rozciąganie w wysokich temperaturach. Materiałem wyjściowym użytym do wykonania próbek był
proszek o gradacji 15 ÷ 45µm.
W celu określenia cech elementów wynikających z zastosowania technologii selektywnego stapiania laserowego, przeprowadzono badania:
– właściwości mechanicznych, które obejmowały wykonanie
próbek pozwalających na określenie wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, przewężenia oraz mikrotwardości ;
– kontroli wymiarowej otrzymanych elementów i porównanie z
modelem 3D,a w tym średnice otworów, grubość, pochyłość
ścianek,
– struktury, obejmujące wykonanie zgładów
metalograficznych pozwalających na obserwację i ocenę struktury przy użyciu mikroskopu.
2.2.

Technologia wykonania próbek - parametry procesu
Do wykonania próbek wykorzystano maszynę Renishaw
AM250 (rys. 3). Urządzenie daje możliwość wytwarzania metalowych elementów zarówno na drodze spiekania jak i stapiania laserowego. Posiada szczelną komorę próżniową, dzięki której proces
zachodzi w warunkach kontrolowanej atmosfery ochronnej. Przed
rozpoczęciem procesu usuwane jest powietrze, a wpompowany
zostaje gaz obojętny – argon. Dzięki czemu nie ma ryzyka utleniania metalu w trakcie procesu, co mogłoby w znaczący sposób pogorszyć właściwości elementu.
Proszek metaliczny jest dostarczany do komory za pomocą
podajnika, a następnie rozprowadzany przez specjalne ostrze.
Nadmiar proszku zostaje zgarnięty do zbiornika w celu ponownego
wykorzystania. Również niestopiony proszek otaczający powstały
element może być ponownie wykorzystany dzięki zintegrowanym
rękawicom znajdującym się w drzwiach komory. Pozwalają one na
oczyszczenie z proszku wykonanego detalu, nie narażając operatora na bezpośredni z nim kontakt.
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W celu automatycznego lub manualnego doboru parametrów
procesu wykorzystywane jest dedykowane oprogramowanie QuantAM lub procesor dla programu Magics firmy Materiallise [8].

proces budowy, to płyta grubości 15mm, wykonana z tego samego
gatunku materiału, co aktualnie używany proszek.
Automatycznie dobrane parametry technologiczne procesu wytwarzania próbek przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Parametry technologiczne wytwarzania przyrostowego
próbek ze stali 316L [13]
Typ maszyny
Moc lasera
Materiał
Gradacja proszku (wielkość cząstek)
[µm]
Grubość warstwy [µm]
Liczba warstw
Wysokość całkowita [mm]
Całkowita objętość [cm3]
Szacunkowy czas trwania procesu [h]
Obróbka post procesowa
Strategia skanowania
Odstęp pomiędzy liniami skanowania
[µm]
Grubość podstawy
Przybliżona masa

2.3.

Rys. 3. Urządzenie Renishaw AM250 [8]
Orientacja elementów względem stołu maszyny widoczna jest
na rysunku 4. Zorientowanie detali wymuszone było ich geometrią.
Pochyłości zwrócone są zgodnie z ruchem elementu rozprowadzającego proszek (Wiper Blade), dzięki czemu posiadał on najlepsze
warunki do prawidłowego rozprowadzenia proszku – minimalny kąt
natarcia na powstające elementy.

Rys. 4. Orientacja próbek względem stołu maszyny: 1 – próbki
nachylone pod kątem 45 stopni, 2 – próbki pionowe, 3- próbka do
kontroli wymiarowej, 4- podpora próbki (technologia SLS) [13]
Na rysunku, oprócz detali, widoczne są zaznaczone kolorem
czerwonym automatycznie wygenerowane podpory oraz walce w
narożnikach platformy bazowej, będące elementami mocującymi ją
do ruchomego stołu maszyny. Platforma na której rozpoczyna się
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AM250
200 W
316L
15 ÷ 45
50
2820
141
128,3
19
Odcięcie elementów od podstawy przy
użyciu cięcia elektroerozyjnego
Skrawki (stripes) szerokości 5 mm
120 ÷ 170
15 mm
8,5 kg

Próbki do badań wytrzymałościowych
Projekt próbek oraz statyczna próba rozciągania zostały wykonane zgodnie z normą EN ISO 6892-1:2009. Próbki posiadały
kształt walca z główkami cylindrycznymi do chwytania w szczękach.
Celem badań wytrzymałościowych było określenie wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia i przewężenia próbek wykonanych ze stali 316L. Próbki zostały zorientowane podczas wytwarzania pod kątem 45° oraz 90° względem stołu maszyny, po dwie
sztuki dla każdego położenia. Dwie różne orientacje próbek w przestrzeni roboczej maszyny pozwoliły określić zależność wytrzymałości na rozciąganie od kąta pochylenia próbek względem stołu maszyny tj. różnego nachylenia stapianych warstw proszku.
Próbki nachylone pod kątem 45° posiadały wygenerowany
przez oprogramowanie maszyny, system podpór widoczny na rysunku 5. Możliwe jest utworzenie większej ilości podpór, wymaga to
jednak ingerencji w parametry procesu na etapie jego przygotowywania. Należy dodać, iż podpory te powstały na drodze spiekania
laserowego (SLS), natomiast sama próbka, podobnie jak wszystkie
inne, została wykonana metodą stapiania laserowego (SLM). Miało
to na celu ułatwienie usunięcia podpór po skończonym procesie (na
drodze SLS otrzymuje się materiał o większej porowatości – niższej
gęstości, a więc i wytrzymałości). Przyśpieszyło to także w pewnym
stopniu cały proces, ponieważ uzyskanie zjawiska spiekania wymaga większych szybkości skanowania. Przykład ten świadczy o możliwości połączenie technologii SLS i SLM przy wytwarzaniu jednego
elementu Skraca się w ten sposób czas procesu technologicznego,
oraz obróbki wykończeniowej przy usuwaniu elementów podporowych. Wygląd próbki wytwarzanej warstwami nachylonymi do osi z
próbki pokazano na rysunku 5.
Zaznaczyć należy, iż powierzchnia próbek stalowych pochylonych pod kątem 45 stopni charakteryzuje się nierównomierną i
znacznie gorszą jakością powierzchni w porównaniu do próbek
powstałych pionowo. Szczególnie jest to widoczne na powierzchni
spodniej (wiszącej) próbek stalowych (rys. 6). Na gorszą jakość tych
powierzchni wpływa wiele czynników, a w tym: grubość pojedynczej
warstwy wynoszącej 50µm, łatwym przywieraniu zbędnego materiału do powierzchni wiszącej oraz przewodność cieplna materiału.
Lepsza jakość powierzchni próbek wytwarzanych pionowo przedstawiona na rysunku 7.
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Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 3. Zależność naprężenie –
odkształcenie rozciąganych próbek przedstawiono na rysunku 9.

Rys. 5. Próbka nachylona pod kątem 45° do płaszczyzny podstawy.
Widoczne podpory, automatycznie wygenerowane przez oprogramowanie do przygotowywania procesu

Rys. 8. Stanowisko do przeprowadzenia statycznej próby rozciągania wyposażone w maszynę walter+bai ag LFM 20 - 125kN
Tab. 3. Zestawienie wyników uzyskanych na podstawie
statycznej próby rozciągania
Zmierzone

Materiał, orientacja
próbki
316L, pionowa (oś Z)

Rm
MPa
611,9

A5
%
44

Z
%
67,1

Zmierzone

316L, pionowa (oś Z)

617,4

44,8

69,3

Zmierzone

316L, 45° do pł. xy

648,4

47

68,2

Zmierzone

316L, 45° do pł. xy

650,8

42,9

66,6

Źródła Renishaw

316L, pionowa (oś Z)
316L, 45° do pł. xy

574±10
662±2

-

-

485-700

-

-

Wartości Rm

Rys. 6. a) powierzchnia próbka ze stali 316L o bardzo chropowatej
powierzchni spodniej (wiszącej) wykonanej pod kątem 45°, b) zaznaczone linią pogrubioną miejsce sfotografowane

Literatura (tradycyjna technologia
wytwarzania)

Rys. 7. a) powierzchnia pionowej próbki ze stali 316L wykazuje
jednolitą chropowatość powierzchni na całej długości i obwodzie, b)
zaznaczone linią pogrubioną miejsce sfotografowane
Różnice chropowatości powierzchni próbek wytwarzanych pionowo i pod kątem 45° przedstawiono w tabeli 2. Chropowatości
próbek mierzono na powierzchni po obwodzie części chwytowej.

-

Wytrzymałość próbek wytwarzanych przy nachyleniu pod kątem 45° jest wyraźnie wyższa niż wytwarzanych pionowo. Źródła
Renishaw wskazują na jeszcze wyższe różnice wartości wytrzymałości tak wytwarzanych próbek. Różnice wytrzymałości w zależności
od kierunku działania siły wynikają z lepszych warunków konsolidacji proszku w obrębie jednej warstwy. Powiązanie cząstek proszku
w pojedynczej linii skanowania jest silniejsze niż to istniejące pomiędzy warstwami, gdyż zachodzi w trakcie jednego oddziaływania
wiązki laserowej. Natomiast połączenie ze sobą kolejnych warstw
odbywa się poprzez wpływ cieplny powstającej warstwy na poprzednią, zatem warunki konsolidacji nie są tak dobre gdyż proces
przebiega w niższej temperaturze.

Tab. 2. Zmierzone wartości chropowatości Ra próbek stalowych
Materiał próbki
Rodzaj próbki
Miejsce/powierzchnia pomiaru
Średnia zmierzona wartość Ra

Pionowa
Co 90°
7,88µm

316L
Kątowa 45°
Góra
Spód
8,04µm 10,06µm

2.4.

Określenie wytrzymałości na rozciąganie
Statyczna próba rozciągania została przeprowadzone na maszynie wytrzymałościowej LFM 20 – 125kN firmy walter+bai ag (rys.
8). Próbki oraz próby wykonane zostały według normy EN ISO
6892-1:2009.
Elementy wykonane metodą stapiania proszków metali zorientowane względem stołu maszyny pod kątem 90° oraz 45°wykazują
anizotropię struktury, spowodowaną warstwowym nakładaniem
materiału, wpływając tym na wartości wytrzymałości na rozciąganie.

Rys. 9. Krzywe rozciągania próbek ze stali 316L: 1.1 i 1.2 –próbki
pionowe, 2.1 i 2.2 – 316L próbki kątowe
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2.5.

Badania właściwości strukturalnych i mikrotwardości
wykonanych elementów
Materiał do badań strukturalnych pobrany został z części chwytowej próbek do badań wytrzymałościowych, zarówno pionowych,
oraz pod kątem 45°. Aby możliwa była pełna analiza wpływu technologii na uzyskaną strukturę, próbki do analizy struktury pobrano z
różnych płaszczyzn względem układanych warstw (rys.10).

Rys. 10. Sposób odcięcia fragmentów próbek na potrzeby wykonania zgładów metalograficznych oraz zaznaczone strzałkami powierzchnie przygotowane do obserwacji mikroskopowej
Zdjęcia mikroskopowe wykonano wykorzystując mikroskop
metalurgicznego odwróconego Nikon Eclipse MA200 współpracującego z komputerem PC wyposażonym w oprogramowanie NISElements 4.10.
Porowatość próbek oceniono na zgładach przed trawieniem.
Dla ujawnienia struktury powierzchnie próbek trawiono roztworem
C3H8O3+HCl+HNO3 (3:2:1) o temperaturze około 60°C w czasie
6minut.
Na rysunku 11 przedstawiono widok powierzchni nietrawionej
z widocznymi porami w większości kulistych o bardzo zróżnicowanych średnicach wynoszących od około 1µm do 60µm. Ogólną
porowatość próbek oceniono na poziomie 2%.

powstaje jako pierwsza, a następnie wypełnienie zarysu równoległymi do siebie liniami (strategia meandry).

Rys. 12. Kąt pomiędzy liniami skanowania sąsiednich warstw wynosił około 115° – widok na płaszczyznę warstwy, stal 316L, próbka
pionowa

Rys. 13. Widoczne trzy sąsiadujące warstwy oraz linie skanowania
zarysu zewnętrznego tworzącego tzw. łuskę (316L, próbka pionowa)
Możliwe było także określenie i zweryfikowanie odległości między liniami skanowania w stosunku do danych ustalonych w programie do opracowania technologii wytwarzania, co przedstawia
rysunek 14. Wartości odległości odczytane w różnych miejscach
próbki wynosiły 96 ÷ 120 µm, są one niższe od podanych przez
Renishaw (130 – 170 µm).

Rys. 11. Widoczne pory w strukturze stali 316L przed trawieniem
Ujawnione po trawieniu struktury próbek przedstawiono na rysunkach 12÷17. Trawienie powierzchni ujawnia linie skanowania
reprezentujące pojedynczą warstwę. Rysunek 12 przedstawia widok
normalny do warstwy oraz zaznaczony kąt pomiędzy liniami skanowania sąsiednich warstw, wynoszący około 115°. Jego wartość była
możliwa do wyznaczenia gdyż widoczny jest fragment kolejnej
warstwy. Na rysunku 13 zauważyć można linię skanowania będącą
zarysem zewnętrznym detalu, czyli tzw. łuskę. Ta część warstwy
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Rys. 14. Odległości pomiędzy liniami skanowania próbki pionowej
ze stali 316L. Na widocznym obszarze wartości te wynosiły od 96
÷120 µm
Strukturę w płaszczyźnie przekroju prostopadłej do warstw
przedstawia rysunek 15. Widać stos warstw, których połączenie ze
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sobą nastąpiło w wyniku oddziaływania cieplnego w głąb materiału.
Struktury przypominające rybie łuski (najlepiej widoczne na zarysie
próbki, po prawej stronie) reprezentują pojedynczą linię skanowania
wraz ze strefą wpływu ciepła.

Rys. 17. Widok na stos warstw próbki stalowej utworzonej pod
kątem 45°
a)

b)
Rys. 15. Przekrój podłużny próbki pionowej ze stali 316L.
a) widoczna „łuska” tworząca zewnętrzną powierzchnię elementu
b) środkowa część próbki
Aby w pełni przeanalizować wpływ technologii selektywnego
stapiania laserowego na strukturę, wykonano analogiczne, zgłady
dla próbek wytworzonych pod kątem 45 stopni. Proces ten był
utrudniony, ponieważ niewielki błąd w ustawieniu kątowym próbki
powodował przecięcie płaszczyzną nierównoległą do płaszczyzny
warstwy. Efekty widoczne są na rysunku 16.

Badanie mikrotwardości przeprowadzono na maszynie Wilson
Wolpert MicroVickers Analog 401MVA. W celu zaobserwowania
różnic mikrotwardości w zależności od pozycji wgłębnika względem
linii skanowania, wykonano szereg pomiarów. Odczytane wartości
HV0,1 dla stali 316L zawierały się w przedziale
232HV0,1÷278HV0,1 dla próbki pionowej z przekroju podłużnego.
Różnice twardości dla przekroju poziomego próbki pionowej zawierały się w przedziale 245HV0,1÷252HV0,1. Może to wskazywać na
większą niejednorodność materiału w kierunku pionowym, gdzie
połączenie stref materiału odbywa się poprzez wpływ cieplny między warstwami w odróżnieniu od struktury pojedynczej warstwy
będącej pod działaniem wiązki laserowej.
Dokładna ocena jednorodności materiału możliwa będzie po
badaniach rozkładu pierwiastków w wymienionych obszarach na
mikroskopie skaningowym.
Niejednorodność struktury i właściwości może zostać usunięta
przez wykonanie wyżarzania ujednorodniającego. Przykład struktury
próbki wytwarzanej po kątem 45stopni pokazano na rysunku 18.
Obróbka cieplna polegała na nagrzewaniu próbki z piecem do
1030oC przez 2h50min i studzenie z piecem. Zgład trawiono roztworem: 3cz gliceryna, 2cz kwas solny, 1cz kwas azotowy. Mikrotwardość na powierzchni próbki wynosiła 203HV0,1±5.

Rys. 18. Struktura powierzchni próbki (z rysunku 16) wytwarzanej
pod kątem 450 po wyżarzaniu ujednorodniającym
Rys. 16. Widok normalny do płaszczyzny warstwy dla próbki wytworzonej pod kątem 45 stopni
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku cięcia ukazującego stos warstw (rys. 17).

Ze względu na ograniczenia objętości artykułu pominięto wyniki
badań próbki 3 wg rysunku 4 dotyczące kontroli wymiarowej otrzymanych elementów i porównanie z modelem 3D,a w tym średnice
otworów, grubość, pochyłość ścianek, oraz porównania struktury
elementów otrzymanych technologią SLM i SLS (podpory próbek).

12/2016 AUTOBUSY 1209

I

Eksploatacja i testy
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wykonane badania i pomiary pozwoliły zaobserwować wiele
cech i zależności charakterystycznych dla elementów wytwarzanych
na drodze stapiania laserowego z proszków metali. Na podstawie
badań możliwe było także poznanie potencjału jaki daje ta technologia oraz jej ograniczenia.
SLM pozwala na wytwarzanie detali o niemalże dowolnych
kształtach, co w pewnym zakresie zostało ukazane na przykładzie
wykonanych elementów. Podczas projektowania elementów należy
mieć na uwadze jak istotną rolę pełni ich zorientowanie względem
stołu maszyny. Ten sam element w zależności orientacji w przestrzeni roboczej może różnić się wymiarowo oraz w pewnym zakresie kształtem. Było to wyraźnie zauważalne w przypadku próbek do
badań wytrzymałościowych zorientowanych pod kątem 45° do
powierzchni stołu maszyny. Tego typu wiszące elementy są narażone na deformację wywołaną siłami ciężkości. Ma to miejsce w
przypadku zastosowania niewystarczającej ilości podpór, gdyż luźny
proszek nie stanowi wystarczającego podparcia w tej technologii.
Zauważyć należy również, że wielkość deformacji zależna jest od
gatunku materiału oraz od grubości tworzonych warstw. Dla badanego również stopu tytanu zaobserwowano mniejsze deformacje niż
dla stali 316L. Było to spowodowane niższą gęstością stopu tytanu
(4,42 g/cm3), niż stali (7,99 g/cm3).
Kolejnym aspektem jest kwestia odwzorowania wymiarów.
Producent maszyny podaje orientacyjną tolerancję z jaką wykonywane są wymiary wyrobu, w zależności od materiału wynoszącą od
±20 µm dla stopu Ti6Al4V oraz ±70 µm dla stali 316L. Dane te
jedynie częściowo przedstawiają spodziewany efekt procesu, ponieważ geometria detalu również wpływa na otrzymany efekt. Różnice pomiędzy wymiarami rzeczywistymi a nominalnymi zależne są
od użytego rodzaju materiału (współczynnik przewodzenia ciepła)
oraz gradacji proszku, z której wynika grubość pojedynczej warstwy.
Różne materiały posiadają inne wartości współczynnika przewodzenia ciepła, który wpływa na odwzorowanie wymiarowe. Im
współczynnik jest wyższy, tym uzyskuje się większe błędy wymiarów (np. stop tytanu i stal). Aby otrzymać precyzyjne elementy,
należy zastosować obróbkę wykańczającą na drodze obróbki skrawaniem, wcześniej uwzględniając odpowiednie naddatki.
Czas wytwarzania elementów jest jednym z ważniejszych
czynników silnie ograniczającym powszechne stosowanie technologii SLM. Wykonanie detali to czasy rzędu nawet kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, co dla wielu branż jest nie do zaakceptowania.
Także wysokie koszty początkowe, jakie trzeba ponieść aby rozpocząć produkcję i przygotowanie stanowisk do pracy z proszkami
metali, nie działa na korzyść tej technologii. Istnieją jednak branże,
dla których przedstawione możliwości są niezastąpione. Przemysły
lotniczy, kosmiczny czy motoryzacyjny chętnie inwestują w technologie pozwalające zredukować masę komponentów, tym samym
zmniejszając koszty eksploatacyjne statków powietrznych i pojazdów. Możliwość personalizowania elementów medycznych znacząco wpływa na efekty ich stosowania. „Szyte na miarę” protezy czy
implanty wykazują lepszą kompatybilność z ludzkim ciałem, a w
efekcie lepsze rezultaty zabiegów.
Technologia selektywnego stapiania proszków metali, jest coraz szerzej stosowana i taki trend najprawdopodobniej zostanie
utrzymany. Jednak nie zastąpi ona całkowicie obróbki skrawaniem.
Kierunek, w którym następuje rozwój technologii SLM, to możliwość
wykonywania gotowych elementów o wąskich tolerancjach wymiarowych, nie potrzebujących obróbki z użyciem innych maszyn. Na
rynku pojawiają się urządzenia hybrydowe, pozwalające na obróbkę
przyrostową i ubytkową w jednym zamocowaniu. Efekt wpływu
cieplnego jest nie do wyeliminowania, dlatego tego typu maszyny
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zdają się być dobrym rozwiązaniem. Także przyśpieszenie procesu
produkcyjnego poprzez zwiększanie ilości źródeł promieniowania
laserowego najprawdopodobniej będzie kolejnym etapem rozwoju
tej technologii.
Ograniczeniami powodującymi brak powszechnego stosowania
przedstawionej technologii są wysokie koszty, które trzeba ponieść
przed możliwością rozpoczęcia produkcji oraz czasy procesów
wytwarzania detali. Oprócz zakupu maszyny, konieczne jest specjalne oprzyrządowanie (np. do przesiewania proszku) oraz zaadaptowanie hal produkcyjnych do pracy z proszkami metalicznymi.

WNIOSKI
1. Technologia selektywnego stapiania laserowego daje szerokie
możliwości produkcji gotowych lub wymagających w niewielkim
zakresie dodatkowej obróbki wykańczającej detali o złożonych
kształtach z różnych stopów metali, znajdujących zastosowanie
w wielu gałęziach przemysłu.
2. Przedstawiona technologia, pomimo bardzo wielu zalet i możliwości w zakresie uzyskiwanych geometrii, posiada pewne ograniczenia, które należy mieć na uwadze w trakcie projektowania
oraz planowania procesu produkcyjnego z użyciem maszyn
pracujących w technologii wytwarzania przyrostowego. Należy
mieć na uwadze możliwość otrzymania obarczonych dużymi
błędami kształtów, spowodowane nieprawidłową orientacją detalu w przestrzeni roboczej maszyny, bądź wygenerowaniem
niewystarczającej ilości elementów podporowych.
3. Odpowiedni dobór parametrów (prędkość skanowania, moc
lasera) jest kluczowy do otrzymania detali o wysokiej gęstości i
prawidłowej strukturze. Współczesne systemy posiadają odpowiednie oprogramowanie, pomagające w optymalnym doborze
parametrów.
4. Bardzo istotną kwestią związaną z wytwarzaniem przyrostowym, jest anizotropia struktury i wynikające z tego właściwości
mechaniczne, spowodowane warstwowym nakładaniem materiału. Elementy powstałe na drodze tej technologii wykazują inne właściwości mechaniczne (np. wytrzymałość na rozciąganie)
w kierunku prostopadłym do płaszczyzny warstw, a inne w kierunku równoległym do nich. Wyższa wytrzymałość w kierunku
równoległym do płaszczyzny stołu maszyny (płaszczyzny
warstw) spowodowana jest lepszymi warunkami konsolidacji
metalicznego proszku w obrębie jednej warstwy. Mimo iż różnica ta nie jest duża, wiedza ta jest niezwykle istotna w przypadku
projektowania odpowiedzialnych części maszyn poddanych
większym obciążeniom.
5.Detale uzyskane na drodze proszkowych technologii przyrostowych posiadają dość jednorodną strukturę o niskiej porowatości
(gęstość sięgająca niemal 100%) oraz wynikające z tego wysokie właściwości wytrzymałościowe porównywalne, a niekiedy
wyższe od elementów wytwarzanych innymi technologiami (obróbka plastyczna, a następnie skrawaniem czy odlewy).
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