
O
becnie istnieją trzy dostępne technologie 

wytwarzania metalowych uzupełnień prote-

tycznych, do których należą: odlewanie, fre-

zowanie oraz spiekanie. Technologia odlewania sta-

nowi najstarszą metodę, której podstawowe wady 

to pracochłonność oraz niska powtarzalność rezulta-

tów, zależna od doświadczenia technika wykonują-

cego pracę. Technologia frezowania jest technologią 

wprowadzoną do praktyki protetycznej pod koniec 

lat dziewięć dziesiątych, jako naturalne następstwo 

wprowadzenia metod komputerowego skanowania 

oraz obróbki prac protetycznych z użyciem systemów 

CAD/CAM oraz frezarek CNC (ang. Computer Numerical 

Control) (1-3). Do zalet tej technologii zalicza się wy-

soką precyzję oraz powtarzalność wymiarów geome-

trycznych wykonywanych podbudów. Do głównych 

wad należy zaliczyć wysokie koszty związane z eks-

ploatacją frezarek oraz ograniczenia w wykonywaniu 

uzupełnień wymagających konstrukcji scaffoldowych 

lub posiadających znaczne podcienie. Frezowanie jest 

ubytkową metodą obróbki, stąd jej zasadniczymi wa-

dami są duże straty materiału odpadowego w trakcie 

obróbki oraz koszty narzędzi frezujących w zależno-

ści od rodzaju obrabianego materiału, najwyższe dla 

stopów tytanu i chrom-kobaltu. Druk 3D komponen-

tów podbudów protetycznych w technologii DMLS 

(ang. Direct Metal Laser Sintering), popularnie zwanej 

„spiekaniem”, to metoda wytwarzania komponentów 

metalowych podbudów protetycznych poprzez bez-

pośrednie selektywne przetapianie proszków metali. 

Ta technika wytwarzania elementów protetycznych 

rozpowszechniła się na rynku w przeciągu ostatnich 

5 lat. Technologia druku 3D należy do metod przyro-

stowych, co oznacza, że materiał jest stopniowo dokła-

dany do powstającego elementu. Do podstawowych 
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wad tej metody należy koszt samego wdrożenia, nato-

miast podstawowymi zaletami są wysoka wydajność 

procesu produkcji i niskie zużycie materiału (proszek, 

który nie został zużyty w ramach jednego cyklu spie-

kania, jest znowu wykorzystywany).

Technologia hybrydowa, będąca tematem niniej-

szego artykułu, łączy w sobie zalety metody druku 

3D metali, czyli DMLS, oraz frezowania na maszynie 

CNC z użyciem zintegrowanego oprogramowania 

CAM. W przypadku technologii hybrydowej oprogra-

mowanie CAM umożliwia wygenerowanie właściwe-

go pliku geometrii dla drukarki 3D oraz programów 

obróbki (programów NC) dla frezarki CNC. Technolo-

gia hybrydowa składa się z dwóch etapów. W pierw-

szym, z użyciem technologii DMLS, wykonuje się pół-

fabrykat struktury podbudowy, który następnie jest 

wykańczany na maszynie CNC do otrzymania pół-

produktu, który po ręcznym wykończeniu stanowi 

właściwy produkt – strukturę podbudowy. Połącze-

nie wspomnianych metod (DMLS i frezowania CNC) 

nie było do tej pory możliwe ze względu na brak 

technicznego rozwiązania pozwalającego na prze-

niesienie półfabrykatu z maszyny DMLS do frezarki 

CNC. Do podstawowych zalet metody hybrydowej 

należą: redukcja jednostkowego czasu wytwarzania, 

zmniejszenie ilości zużywanego materiału oraz po-

prawa cech użytkowych produktów. Pierwsze dwie 

zalety przyczyniają się bezpośrednio do zmniejszenia 

kosztów produkcji. Szacowana redukcja zużycia ma-

teriałów w metodzie hybrydowej może wynosić 50-

60% w stosunku do metody frezowania oraz 60-80% 

w stosunku do metody odlewania, stosowanych jako 

samodzielne metody wytwarzania. Ponadto techno-

logia hybrydowa wiąże się z ok. 50-proc. redukcją jed-

nostkowego czasu wytwarzania w stosunku do metod 

tradycyjnych. Dodatkowo chropowata powierzchnia, 

będąca naturalnym wynikiem zastosowania metody 

DMLS, wpływa na poprawę adhezji nakładanych ma-

teriałów licujących oraz cementujących do powierzch-

ni struktury podbudowy w trakcie wykańczania.

Technologia druku 3D metali 
Technologia DMLS nadal nie jest szeroko rozpo-

wszechniona na polskim rynku usług techniki den-
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miast stolik z podstawą jest przemieszczany w dół, 

w celu nałożenia kolejnej warstwy proszku metalo-

wego (ryc. 1-2).

tystycznej. Według badań rynku przeprowadzonych 

w  firmie Dental Lab Laboratorium Dentystyczne 

w Gdańsku, około 15% protetyków w Polsce nie zna 

technologii DMLS, a około 65% słyszało o tej tech-

nologii, ale nie wykonywało w niej żadnych prac, 

stosując w dalszym ciągu konwencjonalne meto-

dy wytwarzania. Pozostałe 20% badanych pracowni 

protetycznych korzystało z metody DMLS. Do typo-

wych produktów wykonywanych w tej technologii 

należą: pojedyncze korony, zespolone korony, mosty 

(2-16 pkt) na łącznikach implantologicznych i na ki-

kutach. Wykonuje się również belki, szkielety, wkłady 

koronowo-korzeniowe, interlocki, zasuwy, półki i do-

wieszki, mosty typu Maryland oraz elementy ze struk-

turami retencyjnymi.

Technologia DMLS polega na wybiórczym – okre-

ślonym przez program komputerowy – przetapia-

niu ziaren proszku metalowego o średnicy ok. 45 µm 

nakładanego warstwami o grubości 0,01-0,05 mm 

(w przypadku branży protetycznej najczęściej wyko-

rzystuje się warstwę od 20 do 30 µm) w osłonie gazów 

obojętnych (argon, azot). Promień lasera o średnicy 

wiązki ok. 0,04 mm jest kierowany po powierzchni 

pola roboczego za pomocą układu zwierciadeł i so-

czewek. Kolejne warstwy są nakładane na siebie przy 

pomocy głowicy poruszającej się w poziomie, nato-
reklama

Ryc. 1. Wytwarzanie 

prac z użyciem 

technologii DMLS 

(metoda spiekania 

selektywnego) 

Ryc. 2. Wytwarzanie 

prac z użyciem 

technologii DMLS 

(metoda nakładania 

kolejnych warstw 

proszku) 

Wiązka lasera

Spiekanie laserem Wstępne 

umieszczenie 

proszku

Niespieczony materiał

Spieczone cząsteczki 

proszku

Laser

Walec
System 

dostarczania
proszku

Tłok dostarczający proszek Pozycja produktu

Pozycjonowanie 

Wiązki

Produkt 

wytworzony Podłoże 

z proszkiem 

produkcyjnym

Wiązka lasera

Spiekanie laserem Wstępne 

umieszczenie 

proszku

Niespieczony materiał

Spieczone cząsteczki 

proszku

Laser

Walec
System 

dostarczania
proszku

Tłok dostarczający proszek Pozycja produktu

Pozycjonowanie 

Wiązki

Produkt 

wytworzony Podłoże 

z proszkiem 

produkcyjnym

45

6 / 2 0 1 7N O W O C Z E S N Y  T E C H N I K  D E N T Y S T Y C Z N Y C A D /C A M



Widok komory maszyny DMSL przedstawiono 

na fot. 1. 

Istotnym elementem procesu wytwarzania jest 

również konieczność zapewnienia oczyszczania gazu 

osłonowego z zanieczyszczeń powstających pod-

czas przetapiania. Zanieczyszczenia te najczęściej 

mają bardzo porowatą powierzchnię i mogą zawie-

rać szczątkowe ilości tlenków metali oraz uwięzio-

ne pęcherzyki gazu. W przypadku gdy taka cząst-

ka spada na przetopioną powierzchnię, a następnie 

jest pokryta kolejną warstwą proszku, może zostać 

wtopiona w strukturę materiału, tworząc wtrącenia 

o innej gęstości niż materiał stopowy. Z tego powo-

du jakość warstwowego przetapiania laserowego 

można przede wszystkim oszacować na podstawie 

liczby tego typu defektów na powierzchni przekroju 

budowanego materiału. Jeśli profil ekspozycji lase-

rowej, system filtracji i przepływ gazu osłonowego 

nad powierzchnią proszku nie są zoptymalizowane, 

to duża liczba defektów struktury materiału powodu-

je jego znaczne osłabienie. W pewnych aplikacjach, 

takich jak protetyka, tego typu osłabienia struktury 

są niedopuszczalne.

Po skończonym procesie spiekania niezbędne jest 

przeprowadzenie odprężania spieku, poprzez roz-

grzanie go powyżej temperatury rekrystalizacji (naj-

częściej do 750°C). Zabieg ten pozwala na usunię-

cie naprężeń mechanicznych powstałych na skutek 

punktowego oddziaływania wysokiej temperatury. 

W celu oczyszczenia powierzchni spieku z nierów-

ności i resztek niecałkowicie stopionych ziaren pracę 

poddaje się również procesowi piaskowania. 

Tab. 1 przedstawia porównanie podstawowych 

parametrów dla popularnych w Polsce systemów 

do selektywnego przetapiania proszków metalo-

wych. Do porównania wzięto drukarki 3D nastę-

EOS M100 SISMA MYSINT100 ORLAS CREATOR REALIZER SLM 125

Moc lasera 200 W 200 W 250 W 200 W

Wielkość plamki lasera 40 µm 55 µm 40 µm 70 µm

Sposób nakładania prochu Ostrze ceramiczne Gumka Gumka Gumka

Grubość warstwy 30 µm 20 µm Brak informacji 30 µm

Komora robocza Ø100 Ø100 Ø100 125 x 125 mm

Opracowane parametry przetwórcze Tak Tak Nie* Tak

*Na dzień sporządzenia zestawienia brak informacji na temat dostępności parametrów dla procesu przetwarzanie materiału CoCr.

Tab. 1. Porównanie popularnych w Polsce systemów do selektywnego przetapiania proszków metalowych

SYSTEM HYBRYDOWY
HYPERDENT HYBRID 

MODULE
SINT&MILL

MAKE&MILL 

(CIM SYSTEM)

MAKE&MILL 

(IMES-ICORE POLSKA)

Sonda pomiarowa wymagana Tak Nie Nie Nie

Frezowanie od strony 

okluzyjnej

Możliwe tylko z użyciem 

narzędzi specjalnych typu T

Automatyczny obrót ramki 

we frezarce

Automatyczny obrót ramki 

we frezarce

Automatyczny obrót ramki 

we frezarce

Wyznaczanie punktu zerowego 

obróbki

Za pomocą sondy 

pomiarowej

Frezowanie elementów 

referencyjnych ramki 

w układzie zerowym 

maszyny

Frezowanie elementów 

referencyjnych ramki 

w układzie zerowym 

maszyny

Frezowanie obiektu 

kalibracyjnego oraz 

korekta przesunięcia ramki 

w oprogramowaniu CAM

Otwartość systemu ze względu 

na oprogramowanie CAM
Otwarty Tylko SISMA Otwarty Otwarty

Metoda uwzględnienia zmiany 

w kalibracji punktu zerowego 

maszyny*

Korekta realizowana przy 

każdym pomiarze sondą

Korekta możliwa poprzez 

wyfrezowanie nowego 

uchwytu

Korekta możliwa poprzez 

wyfrezowanie nowego 

uchwytu

Korekta możliwa 

na drodze programowej 

w oprogramowaniu CAM

Wymagane oprogramowanie 

wraz z kosztami

hyperdent Classic + moduł + 

postprocessor
Millbox + Make&Mill Millbox + Make&Mill Millbox + Make&Mill

*Przypadek, w którym frezarka jest ponownie kalibrowana przez serwis podczas przeglądu okresowego, w następstwie kolizji narzędzia lub pogorszenia 

jakości pasywności prac

Tab. 2. Porównanie dostępnych systemów wytwarzania hybrydowego

D
ruk 3D komponentów podbudów 
protetycznych w technologii DMLS 

(ang. Direct Metal Laser Sintering ), popularnie 
zwanej „spiekaniem”, to metoda wytwarzania 
komponentów metalowych podbudów protetycznych 
poprzez bezpośrednie selektywne przetapianie 
proszków metali. 
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Fot. 1. Komora maszyny DMLS

Fot. 2. Adapter umożliwiający wykańczanie interfejsów prac wykonanych w technologii DMLS na frezarkach dentystycznych
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pujących producentów: EOS, SISMA, ORLAS oraz 

Realizer.

Na rynku można spotkać się z alternatywnymi na-

zwami technologii, takimi jak: SLM (Selective Laser 

Melting), LC (Laser Cusing) czy LMF (Laser Metal Fu-

sion). Powyższa różnorodność nazewnictwa techno-

logii wynika z faktu zastrzeżeń podobnych wariantów 

metody pod różnymi patentami oraz znakami towa-

rowymi. Warto nadmienić, że właścicielem patentu 

technologii jest firma EOS (4). Pozostałe urządzenia 

są produkowane w oparciu o licencjonowane prawo 

do korzystania z wynalazku i rozszerzenie pierwotnej 

metody o własne rozwiązania. Przykładem jest stoso-

wanie gumki rozprowadzającej proszek w maszynach 

SLM, zamiast stalowego lub ceramicznego ostrza, jak 

w technologii DMLS. 

Hybrydowa technologia 
wytwarzania 
Zastosowanie hybrydowej technologii wytwarza-

nia wymaga użycia dedykowanego oprogramowa-

nia CAM oraz, w zależności od stosowanej metody, 

dodatkowego oprzyrządowania w postaci adaptera 

przeznaczonego do uchwytów protetycznych freza-

rek pod klasyczne krążki o średnicy 98 mm (fot. 2) lub 

stykowej sondy przedmiotowej w maszynie CNC. 

Oprogramowanie CAM pozwala na jednoczesne 

wygenerowanie plików geometrii niezbędnych dla 

maszyny DMLS oraz plików programu NC (ang. Nu-

merical Control) dla frezarki, służących do wykończe-

nia kluczowych elementów struktury podbudowy 

odpowiedzialnych za pasowność pracy. W przypadku 

prac implantoprotetycznych są to powierzchnie in-

terfejsów implantologicznych, a w przypadku prac 

cementowanych – wewnętrzne powierzchnie pod-

budowy mające kontakt z wypreparowanym zębem 

własnym pacjenta.

Technologia hybrydowa (metoda zintegrowa-

na) została wprowadzona na rynek po raz pierwszy 

w roku 2016 przez włoską firmę SISMA w postaci 

produktu sint&mill (5) (tab. 2). Półfabrykat wytwa-

rzany na maszynie DMLS jest ukształtowany geo-

metrycznie w ten sposób, że ma postać siatki (fot. 3), 

w węzłach której znajdują się przyszłe struktury pod-

budów. Na zewnętrznych węzłach siatki znajdują się 

rozłożone obwodowo pierścienie montażowe przy-

kręcane do stalowej ramki, pozwalającej na mon-

taż siatki wykonanej w technologii DMLS w maszy-

nie frezującej CNC (fot. 2). Właściwe zamocowanie 

półfabrykatu w uchwycie frezarki odbywa się przy 

pomocy specjalnie w  tym celu przygotowanych 

samocentrujących otworów montażowych znajdu-

jących się na dystalnych częściach struktury sieci. 

Centrowanie pierścieni odbywa się poprzez współ-

pracę maksymalnie 36 stożkowych powierzchni – 

jednej należącej do sieci podporowej spieku oraz 

drugiej będącej częścią pierścienia redukcyjnego 

adaptera dla uniwersalnych uchwytów o średnicy 

98 mm (fot. 3).

Modyfikacją tej metody jest technologia hybrydo-

wa znana na rynku pod nazwą handlową make&mill, 

opracowana przez firmę CIM Systems (tab. 2). W me-

todzie tej powtarzalna pozycja pracy jest uzyskiwa-

na z użyciem zestawu 4 kołków o zróżnicowanych 

średnicach umieszczonych w aluminiowym adap-

3

4

5

Fot. 3. Przykładowe 

ułożenie prac 

w strukturze sieci 

(na czerwono 

oznaczono konektory; 

na zielono – 

samocentrujące 

pierścienie montażowe)

Fot. 4. Półfabrykat 

pracy wyjęty z maszyny 

DMLS i wypiaskowany

Fot. 5. Półfabrykat 

po zakończonym 

procesie wyżarzania
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terze. Zróżnicowanie średnicy uniemożliwia błędne 

ustalenie siatki z obrabianymi elementami względem 

średnicy podziałowej adaptera (położenie kątowe) 

oraz kierunku mocowania (górna i dolna strona siat-

ki). Kołki współpracują ze specjalnie ukształtowanymi 

otworami w krańcowych węzłach spiekanej siatki. 

W ten sposób położenie elementów zaprojektowane 

w oprogramowaniu CAM jest jednoznacznie prze-

noszone na pozycję półfabrykatu we frezarce CNC. 

Dalszą modyfikacją metody make&mill jest rozwią-

zanie opracowane przez imes-icore Polska (tab. 2), 

które znacznie ulepsza proces kalibracji adaptera, 

umożliwiając powtórną kalibrację bez konieczności 

wymiany adaptera na nowy (koszt rzędu 2 tys. zł) 

oraz wzywania serwisu dostawcy rozwiązania w celu 

przeprowadzenia relatywnie złożonej kalibracji. Nie 

bez znaczenia jest także możliwość użycia adaptera 

wykonanego z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, 

co zwiększa jego żywotność w porównaniu do wersji 

aluminiowej, charakterystycznej dla wersji firmy CIM-

-System. Porównując technologię wytwarzania hybry-

dowego, warto zwrócić uwagę, że istnieje rozwiązanie 

jeszcze bardziej uniwersalne niż metody sint&mill oraz 

make&mill – jest to rozwiązanie oferowane przez firmę 

FOLLOW-ME! TECHNOLOGY w ramach oprogramo-

wania CAM o handlowej nazwie hyperDENT (tab. 2). 

Jednakże w przypadku tego rozwiązania użytkownik 

musi dysponować przemysłową frezarką wyposa-

żoną w sondę pomiarową, na przykład DMG MORI 

ULTRASONIC 10. Cena takiego zestawu przekracza 

wartość 1 mln.

Podbudowy wytwarzane metodą hybrydową 

charakteryzują się wysoką pasownością elementów 

implantologicznych na poziomie prac frezowanych 

przy jednoczesnym zwiększeniu chropowatości po-

wierzchni pod nakładanie struktur ceramicznych, 

co przyczynia się do zwiększenia adhezji powłok ce-

ramicznych do powierzchni struktury podbudowy. 

Ponadto metoda umożliwia także proste wykony-

wanie prac z tzw. przekierowaniem osi otworu śru-

by, co dotychczas było możliwe tylko przy użyciu 

skomplikowanych narzędzi i szablonu obróbki z wy-

korzystaniem maszyn CNC, których stosowanie nie 

znajdowało uzasadnienia ekonomicznego w działal-

ności pracowni. Dzięki zastosowaniu metody hybry-

dowej produkcja podbudów tego typu jest możliwa 

i opłacalna. Dodatkowo nowym produktem są rów-

nież przykręcane belki stomatologiczne o retencji 

zwiększonej poprzez zastosowanie ostrych wypu-

stek na powierzchni belki. Tworzenie takich struktur 

metodami klasycznymi było dotychczas praktycznie 

niemożliwe.

6

7

Fot. 6. Półfabrykat 

gotowy do montażu 

w adapterze na frezarce 

po odcięciu elementów 

struktur podporowych

Fot. 7. Półfabrykat 

zamontowany 

w adapterze w uchwycie 

frezarki CNC w trakcie 

obróbki

Ryc. 3. Projekt belki 

wraz z elementami 

podpierającymi 

wpisany w okrąg ramki 

adapter (konektory – 

kolor zielony, ścieżki 

obróbki interfejsu 

implantologicznego – 

kolor czerwony, krzywe 

technologiczne – kolor 

fioletowy)

Demonstracja procesu 
wytwarzania hybrydowego 
na przykładzie belki 
W wyniku projektu realizowanego wspólnie przez 

trzech partnerów: DentalLab Laboratorium Denty-

styczne, BIBUS MENOS oraz imes-icore Polska oraz 

wsparciu ze strony firmy CIM System, udało się zapro-

jektować oraz wykonać przykładowe prace w techno-

logii hybrydowej, a ponadto  zweryfikować uspraw-

nioną metodę kalibracji. Przykładowy półfabrykat 

wytworzono dzięki uprzejmości firmy DentalLab La-

boratorium Dentystyczne na urządzeniu EOS M 100. 

Półfabrykat  został następnie przeniesiony na frezar-
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kę protetyczną imes-icore CORiTEC 750i w celu uzy-

skania gotowego produktu. Hybry dowa technologia 

wytwarzania polega na wykonaniu trzech fundamen-

talnych kroków:

a) opracowania przygotowanego projektu CAD 

w oprogramowaniu CAM, zintegrowanego dla 

metody DMLS oraz frezowania CNC,

b) wytworzenia pracy z użyciem technologii DMLS,

c) wykończenia elementów pracy z użyciem tech-

nologii frezowania CNC.

W celu zilustrowania kolejnych etapów technologii 

hybrydowej posłużymy się przykładem belki wspartej 

na 3 implantach. Do wytworzenia belki wykorzystano 

zmodyfikowaną technologię make&mill, opracowaną 

w ramach współpracy pomiędzy firmą CIM System 

oraz imes-icore Polska (tab. 2). Pierwszym zasadni-

czym krokiem jest stworzenie projektu CAM, w któ-

rym model pracy zostaje uzupełniony konektorami 

(ryc. 3), umożliwiając druk 3D z użyciem technologii 

DMLS (etap 2), zapewniającymi możliwość później-

szego umieszczenia półfabrykatu w adapterze i za-

mocowania w uchwycie frezarki (etap 3). 

Projekt definiuje również odpowiednią strategię 

obróbki interfejsów z użyciem narzędzi do obrób-

ki zgrubnej, kształtującej oraz wykańczającej wraz 

z określeniem optymalnych posuwów i prędkości 

obrotowej narzędzia podczas obróbki. Podczas two-

rzenia projektu wprowadza się również dokładne 

modele geometryczne interfejsów elementów im-

plantologicznych z bibliotek zewnętrznych udostęp-

nianych wraz z oprogramowaniem CAM. Proces ten 

nazywa się podmianą interfejsów (ang. interface re-

placement). W przypadku elementów łącznikowych 

prac implantologicznych w miejscu interfejsu do dal-

szej obróbki pozostawiony jest element cylindryczny 

o odpowiedniej dla wybranego interfejsu średnicy. 

W jednym zamocowaniu wykonywany jest zarówno 

interfejs, jak i otwór pod śrubę mocującą. Zapewnia 

to idealnie współosiowe położenie tych struktur.

Wytworzenie pracy z użyciem technologii DMLS 

(fot. 4) jest kolejnym etapem, podczas którego uzyska-

ny półfabrykat jest poddawany procesowi piaskowania 

oraz wyżarzania (fot. 5). W dalszej kolejności półfabry-

kat wraz z ze strukturami podporowymi  jest odcinany 

od podstawy (fot. 6) oraz umieszczany w adapterze 

w celu dalszej obróbki mechanicznej (fot. 7).

Podsumowanie 
Wykorzystanie hybrydowej technologii DMLS/CNC 

pozwala wytwarzać wysokiej jakości prace implan-

tologiczne przy wszystkich zaletach technologii ad-

dytywnej (drukowania 3D), do której należą: duża wy-

dajność, niskie straty materiału, niezmienna w czasie 

jakość prac oraz przede wszystkim niskie koszty wy-

twarzania, a także obróbki ubytkowej, której szczegól-

nymi cechami są wysoka precyzja oraz jakość obra-

bianej powierzchni. Jednostkowy koszt wytworzenia 

pracy metodą hybrydową, w przeliczeniu na jeden 

punkt i nie uwzględniając kosztów amortyzacji ma-

szyny, wynosi ok. 15 zł. Przy odpowiednim wsparciu 

oprogramowania CAM integracja przedstawionych 

możliwości wytwarzania może stanowić korzyst-

ne rozszerzenie metod stosowanych w technologii 

CAD/CAM w technice dentystycznej. 

Zmodyfikowana metoda make&mill w wariancie 

z uproszczonym procesem kalibracji jest szczególnie 

korzystna w warunkach polskiego rynku, gdyż jest 

to technologia otwarta, którą można stosować dla 

dowolnej obrabiarki wyposażonej w otwarte opro-

gramowanie CAM oraz wszystkich typów maszyn 

DMLS. Uproszczony proces kalibracji przekłada się 

bezpośrednio na mniejsze koszty w przypadku ko-

nieczności ponownej kalibracji frezarki CNC. 
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rzy odpowiednim wsparciu oprogramowania 
CAM integracja przedstawionych możliwości 

wytwarzania może stanowić korzystne rozszerzenie 
metod stosowanych w technologii CAD/CAM 
w technice dentystycznej. 
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