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aserowe addytywne metody wytwarzania, polegają-

ce głównie na spiekaniu laserowym proszków meta-

lowych, znajdują coraz większe znaczenie w praktyce 

protetycznej dzięki ich zaletom w porównaniu do kla-

sycznej obróbki ubytkowej (1-3). Zasadniczą zaletą tej 

metody jest wysoka efektywność produkcji uzupełnień 

protetycznych przekładająca się na niskie koszty jednost-

kowe, automatyzację procesu produkcji, wysoką jakość 

i powtarzalność prac oraz wysoką wydajność jednost-

kową. Wysoka jakość i powtarzalność jest zapewniana 

przede wszystkim przez brak wpływu zużycia narzędzi 

obrabiających na finalne wymiary otrzymanych podbu-

dów. Laserowa obróbka addytywna idealnie wpisuje się 

w proces komputerowego projektowania uzupełnień 
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z użyciem technik CAD/CAM. Istotną barierą dla rozpo-

wszechnienia się metod addytywnych są koszty dedyko-

wanych maszyn, które, mimo znaczącego spadku w ostat-

nich latach, w dalszym ciągu powodują, że tego typu 

maszyny znajdują ekonomiczne uzasadnienie jedynie 

w dużych laboratoriach lub centrach frezowania, gdzie 

koszty maszyn mogą być amortyzowane w 24-godzin-

nym cyklu pracy ciągłej 7 dni w tygodniu. Obecnie ceny 

maszyn półprofesjonalnych kształtują się na poziomie 

400-500 tys. zł brutto, konkurując z dużymi frezarkami. 

Kluczowa dla techniki dentystycznej wydaje się metoda 

SLS(M)/DMLS (ang. Selective Laser Sintering/Melting lub 

Direct Metal Laser Sintering). 

Metody SLS postrzegane są jako następcy klasycznych 

metod odlewania, umożliwiające wytwarzanie prac przy 

obniżonych kosztach produkcji porównywalnych z me-

todą tradycyjną. Wykorzystanie metody SLS przykłado-

wo w laboratorium dentystycznym wiąże się z redukcją 

czasu poświęconego danej pracy na dopasowanie jej 

do modelu gipsowego. Metody SLS są również bardzo 

elastyczne pod względem możliwości zastosowania wielu 

standardowych materiałów używanych w praktyce sto-

matologicznej, w tym między innymi stopów chromowo-

-kobaltowych, tytanu oraz ceramiki (5). Jeżeli metody SLS 

są takie wszechstronne, to czy istnieją jakieś ograniczenia 

w ich stosowaniu (pomijając koszty maszyn)? Jedną z nie-

licznych niedoskonałości technologii SLS jest brak możli-

wości wytwarzania elementów łącznikowych mocujących 

podbudowy na platformach implantów umieszczonych 

w jamie ustnej pacjenta, powodowany brakiem możliwo-

ści precyzyjnego wytwarzania interfejsów implantologicz-

nych. Metoda hybrydowa pozwala na wyeliminowanie tej 

niedoskonałości poprzez zastosowanie dwuetapowego 

wytwarzania za pomocą technologii SLS i późniejsze wy-

kończenie pracy klasyczną metodą frezowania 5-osiowe-

go na obrabiarce CNC, poszerzając zakres stosowalności 

metod SLS o obszary zaawansowanej implantologii oraz 

prac o wymaganej wysokiej precyzji wykonania.
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1Fot. 1. Maszyna 

pracująca w technologii 

wytwarzania 

SLS (w głębi 

widoczne drzwiczki 

do wyjmowania 

gotowych prac) 
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obróbki laserowej 
Metoda selektywnego spieku laserowego 

SLS polega na wybiórczym – określonym 

przez program komputerowy – spiekaniu 

ziaren proszku metalowego o średnicy ok. 

0,01 mm nakładanego warstwami o grubo-

ści 0,01-0,03 mm. Promień lasera o średnicy 

wiązki ok. 0,05 mm jest kierowany po po-

wierzchni pola roboczego za pomocą układu 

zwierciadeł i soczewek (ryc. 1). Kolejne war-

stwy są nakładane na siebie przy pomocy 

głowicy poruszającej się w poziomie, nato-

miast stolik z podstawą jest przemieszcza-

ny w dół w celu nałożenia kolejnej warstwy 

proszku metalowego (fot. 1 i 2). Aby uniknąć 

powstawania tlenków na powierzchni spie-

kanych ziaren oraz tworzenia pęcherzy po-

wietrza wewnątrz struktury spieku, stosuje 

się osłonę gazów obojętnych (argonu lub 

azotu). Zużycie gazu wynosi ok. 0,3 l/min. 

Po skończonym procesie spiekania niezbęd-

ne jest przeprowadzenie odprężania spieku 

poprzez rozgrzanie powyżej temperatury 

rekrystalizacji. Zabieg ten pozwala na usu-

nięcie naprężeń mechanicznych powsta-

łych na skutek oddziaływania punktowego 

wysokiej temperatury, usunięcie pęcherzy 

gazu mogących pozostawać wewnątrz spie-

ku oraz ujednolicenie struktury krystalicznej 

materiału. W celu oczyszczenia powierzchni 

spieku z nierówności i resztek niecałkowicie 

stopionych ziaren pracę należy poddać pia-

skowaniu.

Zasadniczymi zaletami technologii SLS 

jest brak ograniczeń w zakresie projektowa-

nia prac pod kątem dostępnej technologii 

wytwarzania, co jest niewątpliwie ogromną 

zaletą w porównaniu do projektowania zo-

rientowanego na frezowanie, podczas które-

go występują ograniczenia spowodowane 

ograniczeniami kinematyki maszyny. Za-

stosowanie technologii SLS w laboratorium 

techniki dentystycznej pozwala na wykony-

wanie wielu rodzajów prac przy wykorzysta-

niu jednego urządzenia. Metoda umożliwia 

spiekanie struktur przeznaczonych pod lico-

wanie ceramiką, kompozytem lub akrylem, 

wykonywanie szkieletów dla protez szkiele-

towych, belek i wzmocnień dla protez akry-

lowych oraz, przy wykorzystaniu hybrydowej 

metody wytwarzania połączonej z frezowa-

niem CNC, prac implantologicznych oraz 

struktur wykorzystujących zasuwy i zatrza-

ski. Technologia SLS eliminuje straty materia-

łu, które dla obróbki skrawaniem są znaczne 

ze względu na konieczność wykorzystania 

półfabrykatów w formie krążków. Metoda 

SLS nie wymaga użycia narzędzi oraz ich wy-

miany, co zapewnia stałą jakość wytwarzania 

w czasie. Technologię SLS można przyrów-

nać do innych technologii obróbki addytyw-

nej dostępnych na rynku, między innymi ste-

reolitografii (SLA), co pozwala oszacować jej 

wady i zalety (tab. 1).

Dzięki zastosowaniu technologii lase-

rowej, która zapewnia wysoką rozdziel-

czość punktową wiązki przemieszczającej 

się po stapianej lub polimeryzowanej po-

wierzchni, jakość odwzorowania skompliko-

wanych detali nie stanowi problemu tech-

nologicznego. Możliwość stosowania ziaren 

o małej gradacji zapewnia jednorodną struk-

turę powierzchni. Chropowatość powierzch-

ni związana z ziarnistą strukturą materiału 

zapewnia wysoką adhezję klejów i cemen-

tów. W przypadku wykonywania wielu ele-

mentów w trakcie jednego cyklu spiekania 

lub polimeryzacji czas przeliczony na poje-

dynczy element pozwala osiągnąć wysoką 

wydajność procesu. Ponadto metody nie wy-

magają specjalistycznej wiedzy niezbędnej 

do przygotowania procesu.

Hybrydowa technologia 
wytwarzania 
Technologia hybrydowego wytwarzania do-

skonale wpisuje się w projektowanie i wy-

twarzanie (CAD/CAM) wspomagane kompu-

terowo (6). Hybrydowa metoda wytwarzania 

polega na wykonaniu trzech fundamental-

nych kroków: 

a) opracowania przygotowanego projektu 

CAD w oprogramowaniu CAM zintegro-

wanego dla metody SLS oraz frezowania 

CNC (np. sint & mill),

b) wytworzenia pracy z użyciem technologii 

SLS,

c) wykończenia elementów pracy z użyciem 

technologii frezowania CNC.

Nowością na rynku techniki dentystycz-

nych jest nowatorski zintegrowany system 

firmy Sisma3DDental, który dzięki opatento-

wanej technologii sint & mill pozwala na wy-

korzystanie jednego oprogramowania CAM 

w celu przygotowania technologii wytwarza-
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nia zarówno na maszynie SLS, jak również frezarce CNC. 

Kluczowy dla tego rozwiązania jest sposób montażu spie-

ku w uchwycie maszyny frezującej. Dzięki zastosowaniu 

struktury sieci konektorów przypominających sieć pajęczą 

udało się osiągnąć zadowalające rezultaty pozycjonowa-

nia przygotowanego spieku, pozwalające na wykańczają-

cą obróbkę elementów precyzyjnych, do których należą 

między innymi interfejsy implantologiczne lub zasuwy 

(fot. 3). Podstawą powodzenia obróbki hybrydowej jest 

wykonanie pełnego elementu precyzyjnego za pomocą 

maszyny frezującej. W przypadku elementów łączniko-

wych prac implantologicznych w miejscu interfejsu dla 

dalszej obróbki pozostawiony jest element cylindryczny 

o odpowiedniej dla wybranego interfejsu średnicy. W jed-

nym zamocowaniu wykonywany jest zarówno interfejs, 

jak i otwór pod śrubę mocującą. Zapewnia to idealnie 

współosiowe położenie tych struktur. Pozycjonowanie 

elementów odbywa się przy wsparciu oprogramowa-

nia opracowanego przez firmę CIM-System. Właściwe 

zamocowanie spieku w uchwycie maszyny odbywa się 

przy pomocy specjalnie w tym celu przygotowanych sa-

mocentrujących otworów montażowych znajdujących 

się na dystalnych częściach struktury sieci. Centrowanie 

pierścieni odbywa się przy współpracy maksymalnie 

36 stożkowych powierzchni – jednej należącej do sieci 

podporowej spieku oraz drugiej będącej częścią pierście-

nia redukcyjnego dla uniwersalnych uchwytów o średnicy 

98 mm (fot. 4 i 5).

W chwili obecnej technologia została z  sukcesem 

wdrożona w wersji komercyjnej w celu połączenia dwóch 

maszyn, z których pierwsza to maszyna spiekająca SLS Sis-

ma MySint100, a druga to uniwersalna frezarka 5-osiowa 

imes-icore CORiTEC 350i. Trwają prace nad dostosowa-

niem maszyn (frezarek) innych producentów stosujących 

tzw. otwarty system CAM/CNC. 

Sposób pozycjonowania spieku w uchwycie zapewnia 

bardzo mały błąd podczas przenoszenia prac pomiędzy 

maszynami. Na łatwość użytkowania wpływa dodatkowo 

zastosowany we frezarce system Zero-Point-Clamping, 

pozwalający na powtarzalne pozycjonowanie dedykowa-

nego uchwytu z dokładnością do 0,003 mm. Duże zakre-

sy osiąganych kątów pozwalają na obróbkę elementów 

łącznikowych dla torów wprowadzenia ułożonych pod 

dużymi kątami do płaszczyzny uchwytu. Przedstawio-

ne w dalszej części prace zostały wykonane z wykorzy-

staniem wspomnianych maszyn Sisma MySint100 oraz 

imes-icore CORiTEC 350i (fot. 6 i 7).

Podsumowanie 
Wykorzystanie hybrydowej metody SLS/CNC opartej 

na technologii spieku laserowego oraz frezowania po-

zwala wytwarzać wysokiej jakości prace implantologiczne 

Fot. 2. Komora maszyny SLS w trakcie procesu spiekania

2
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STEREOLITOGRAFIA  

(ANG. STEREOLITOGRAPHY, SLA)

SPIEKANIE LASEROWE  

(ANG. LASER METAL FUSION, LMF/SELECTIVE LASER SINTERING, SLS)

Zalety • wysoka rozdzielczość 

• jednorodna struktura powierzchni

• krótki czas wytwarzania dla wielu obiektów 

wytwarzanych w tym samym czasie

• możliwość szybkiej zmiany rodzaju materiału 

• łatwa obsługa maszyn

• szeroki zakres stosowalności materiałów metalowych

• krótki czas wytwarzania dla wielu obiektów wytwarzanych w tym samym czasie

• łatwa obsługa maszyn

Wady • wysokie ceny maszyn

• uszczelnienia zbiornika szybko ulegają zużyciu

• chropowatość powierzchni zależy od użytego materiału (efekt granulacji)

• projektowane i wytwarzane prace wymagają dodatkowych struktur popierających.

Tab. 1. Porównanie zalet i wad metod obróbki addytywnej

przy wszystkich zaletach obróbki addytywnej, do której 

należą: duża wydajność, niskie straty materiału, niezmienna 

w czasie jakość prac oraz przede wszystkim niskie koszty 

wytwarzania, a także obróbki ubytkowej, której szczególny-

mi cechami są wysoka precyzja oraz jakość obrabianej po-

wierzchni. Jednostkowy koszt wytworzenia pracy metodą 

hybrydową, w przeliczeniu na jeden punkt i nieuwzględ-

nieniu kosztów amortyzacji maszyny, wynosi ok. 15 zł. Przy 

odpowiednim wsparciu oprogramowania CAM integracja 

przedstawionych możliwości wytwarzania może stanowić 

korzystne rozszerzenie metod stosowanych w technologii 

CAD/CAM w technice dentystycznej. Jedną z zalet tech-

nologii hybrydowej, poza zwiększeniem konkurencyjno-

ści laboratorium na rynku w dłuższej perspektywie czasu, 

może być ostateczne odejście od standardowego procesu 

Fot. 4. Ramka ustalająca położenie platformy zawierającej wiele pojedynczych prac wykonanej w technologii SLS umieszczonych w standardowym 

uchwycie bloczków o średnicy 98 mm 5-osiowej frezarki CNC

4

3 Fot. 3. Przykładowe 

ułożenie prac 

w strukturze „sieci 

pajęczej” (na czerwono 

oznaczono konektory; 

na zielono – 

samocentrujące 

pierścienie montażowe)
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wytwarzania: frezarki ręcznej, paralelometru, pieca do wy-

grzewania pierścieni, odlewni protetycznej itd. W konse-

kwencji również oszczędność czasu związana z bieżącymi 

zakupami półfabrykatów i materiałów. Technologia hybry-

dowa powinna być rozpatrywana w kategoriach inwestycji 

długoterminowej dla średnich oraz dużych laboratoriów, 

które już mają niezbędne doświadczenie w zintegrowa-

nym wytwarzaniu CAD/CAM oraz odpowiednio wykwa-

lifikowanych techników.  
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Fot. 5. Ramka ustalająca 

przed zamocowaniem 

we frezarce

Fot. 6. Praca wykonana 

w technologii 

hybrydowej sint & mill 

oferowanej przez firmę 

Sisma3DDental

Fot. 7. Gotowe prace 

uzyskane w wyniku 

zastosowania technologii 

hybrydowej sint & mill 

oferowanej przez firmę 

Sisma3DDental
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