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Streszczenie  
Technologie szybkiego prototypowania 

(RP), oparte na projektowaniu i wytwarzaniu 

wspomaganym komputerowo są szeroko 

stosowane w tradycyjnych gałęziach prze-

mysłu. Jednak ze względu na zdolność do 

dokładnego i precyzyjnego odwzorowywa-

nia zaprojektowanych elementów o różnych 

wymiarach i skomplikowanej geometrii są 

coraz częściej stosowane w dziedzinie inży-

nierii biomedycznej. Selektywne spiekanie 

laserowe (SLS) to uniwersalna technika RP, 

wykorzystująca wiązkę laserową do spieka-

nia sproszkowanych materiałów i tworzenia 

obiektów trójwymiarowych. Dane do wy-

tworzenia elementów zastępczych tkanek 

wynikają z możliwości obrazowania me-

dycznego i przedstawiania wyników tych ba-

dań w formie cyfrowej. W tej pracy przed-

stawione zostały: ogólna klasyfikacja metod 

RP, idea i metodyka przeprowadzania spie-

kania laserowego, mechanizmy spiekania 

oraz zastosowanie elementów wytwarza-

nych tą technologią w inżynierii biomedycz-

nej, zwłaszcza w produkcji scaffoldów, sto-

sowanych jako rusztowanie dla hodowli 

tkankowych, implantologii stomatologicznej 

do wytwarzania protez szkieletowych i im-

plantów zębowych, produkcji implantów 

tzw. „custom made” – dopasowanych indy-

widualnie do pacjenta oraz do wytwarzania 

modeli ćwiczeniowych, na których zespół 

chirurgów może ćwiczyć technikę opera-

cyjną 

Słowa kluczowe: Inżynieria biomedyczna, 

spiekanie laserowe, metalurgia proszków 

Abstract 

Rapid prototyping (RP) technologies, which 

are based on computer-aided design and com-

puter-aided manufacturing, are widely em-

ployed in traditional industries. They are capa-

ble of achieving extensive and detailed control 

over the architecture of objects to be formed 

and therefore are increasingly used in the bio-

medical engineering field. Selective laser sin-

tering (SLS), a versatile RP technique, uses a 

laser beam to selectively sinter powdered ma-

terials to form three-dimensional objects ac-

cording to designs that can be based on data 

obtained from computer-based medical imag-

ing technologies. In this article relating to bio-

medical applications, the principle, materials, 

machine modification, and parameter optimi-

zation for SLS are reviewed. Biomedical ap-

plications of SLS, especially in the fabrication 

of tissue engineering scaffolds and drug/bio-

molecule delivery vehicles, are presented and 

discussed. SLS exhibits great potential for 

many applications in biomedical engineering. 

Keywords: Biomedical engineering, laser 

sintering, powders metallurgy 
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1. Formowanie przyrostowe 

Prowadzenie prac konstrukcyjnych często wymaga stworzenia fizycz-

nego, trójwymiarowego modelu projektowanego elementu. Tradycyjne me-

tody przygotowywania prototypów i modeli są często bardzo drogie i czaso-

chłonne. Pomocne w tym wypadku okazują się nowoczesne techniki proto-

typowania, określane mianem technologii Rapid Prototyping (ang. RP, szyb-

kie prototypowanie). 

Szybkie prototypowanie realizowane jest poprzez formowanie przyro-

stowe, które definiuje się jako zbiór metod opartych o technologie 

CAD/CAM, w których gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz proces 

wykonawczy wspomagane są komputerowo [1]. Koncepcja formowania 

przyrostowego polegała na podzieleniu wirtualnego modelu 3D na szereg 

dwuwymiarowych warstw, które następnie odtwarzano w specjalistycznym 

urządzeniu służącym do prototypowania [2]. Dywagując na temat szybkiego 

prototypowania i formowania przyrostowego często można spotkać się z okre-

śleniem „technika addytywna”, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych 

metod, np. obróbki skrawaniem, w szybkim prototypowaniu mamy do czy-

nienia z tworzeniem obiektów nie poprzez zdejmowanie (usuwanie) mate-

riału, ale poprzez budowanie ich, warstwa po warstwie (ang. layer by layer). 

Istnieje wiele metod przyrostowego budowania modeli fizycznych. Do tech-

nicznie dopracowanych metod RP zalicza się [3]: 

 stereolitografię (stereolitography);  

 selektywne scalanie laserowe (SLS, ang. Selective Laser Sintering); 

 zestalające utwardzanie podłoża (SGC, ang. Solid Ground Curing); 

 wytłoczne osadzanie stopionego materiału (FDM, ang. Fused Deposi-

tion Modeling); 

 wytwarzanie przedmiotów warstwowych (LOM, ang. Laminated Ob-

ject Manufacturing); 

 wytwarzanie strumieniem balistycznych kropelek materiału (IJP, ang. 

Ink Jet Printing); 

 drukowanie przestrzenne (3DP, ang. Three Dimensional Printing).  

Wymienione metody RP są przystosowane do pracy w technice trójwy-

miarowej i polegają na dodawaniu materiału w sposób punktowy (dyskretny 

lub ciągły), warstwowy lub powierzchniowy [4]. Elementy wytwarzane za 

pomocą technologii przyrostowych odznaczają się wysoką dokładnością 

kształtu i wymiarów, oraz dobrą jakością powierzchni. Metody RP są zróż-

nicowane ze względu na istotę ich działania, ze względu na przebieg reali-

zowanego procesu w ramach konkretnej metody oraz stosowane w nich ma-

teriały. Na rys. 1 przedstawiony został podział metod szybkiego prototypo-

wania uwzględniający rodzaj stosowanego materiału.  
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Rys. 1. Podział technologii RP ze względu na rodzaj stosowanego materiału [3] 

2. Selektywne spiekanie laserowe (Selective Laser Sintering) 

Jedną z technologii przyrostowego wytwarzania modeli i prototypów jest 

selektywne spiekanie laserowe, polegające na łączeniu kolejnych warstw 

proszku przy użyciu wiązki światła laserowego. Zaletą wykorzystania tej 

metody jest możliwość uzyskania modelu o dowolnych, kształtach, bez ko-

nieczności doprowadzania materiału do stanu ciekłego [5]. 

Cały proces spiekania laserowego odbywa się w komorze roboczej ma-

szyny wyposażonej w komputer sterujący procesem produkcji. Specjali-

styczne oprogramowanie umożliwia kontrolę oraz regulację wartości ciśnienia 

oraz atmosfery panującej wewnątrz komory, w z zależności od użytego mate-

riału [5]. Proces ten przeprowadza się przy użyciu promieniowania laserowego 

z zakresu podczerwieni, którego źródłem jest laser CO2 (10.6 μm) lub 

Nd:YAG (1.06 μm) [6]. Selektywne spiekanie laserowe polega na rozprowa-

dzeniu cienkiej warstwy proszku na stole o regulowanym względem osi Z po-

łożeniu. Warstwa ta spełnia rolę podłoża dla powstającego przedmiotu. 

Wiązka laserowa prowadzona jest po powierzchni proszku zgodnie z wprowa-

dzonymi wcześniej i odpowiednio skonfigurowanymi informacjami dotyczą-

cymi kolejnych warstw poprzecznego przekroju przestrzennego obrazu przed-

miotu [7]. Dobór odpowiednich parametrów wiązki laserowej pozwala na sto-

pienie lub spieczenie w ściśle określonych obszarach cząsteczek proszku. Na-

stępnie konstrukcja platformy wraz ze stolikiem obniża się o zadaną wysokość 

(najczęściej o grubość jednej warstwy; 30-100 µm) w stosunku do pozycji po-

przedniej i rozprowadzana jest kolejna cienka warstwa proszku [6]. Zbyt duża 

jego ilość zostaje odprowadzona do kuwety zbierającej znajdującej się poza 

platformą, na której odbywa się budowa przedmiotów, po czym ostrze wraca 

do pozycji pierwotnej. Laser po raz kolejny skanuje przekrój poprzeczny. Pro-

ces powtarzany jest aż do momentu uzyskania spójnego obiektu, zgodnie z da-

nymi zawartymi w wygenerowanym pliku cyfrowym. 
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3. Mechanizmy procesu spiekania 

 W obrębie jednej z metod Rapid Prototyping jaką jest SLS, wyróżnić 

możemy dwa rodzaje spiekania laserowego: niebezpośrednie oraz bezpo-

średnie [8]. 

Niebezpośrednie selektywne spiekanie laserowe (ISLS, ang. Indirecter 

SLS) wykorzystuje metaliczny proszek pokryty polimerem o grubości 5µm. 

Wiązka lasera spieka warstwę polimeru, natomiast ziarna metalicznego 

proszku pozostają w stanie niezmienionym. Element otrzymany tą metodą 

charakteryzuje się niskimi własnościami wytrzymałościowymi i dużą poro-

watością (nawet ponad 50%), dlatego konieczne jest poddanie go dalszej ob-

róbce termicznej [8, 9].  

Obróbka termiczna dzieli się na dwa etapy: usunięcie polimeru oraz in-

filtrację. Wysoka temperatura powoduje odparowanie polimeru. Dalszy 

wzrost temperatury prowadzi do powstania połączeń (szyjek) pomiędzy 

cząstkami metalu (spiekanie). Kolejnym etapem jest infiltracja, która polega 

na wypełnieniu porów pozostałych po wytopieniu polimeru metalem o ni-

skiej temperaturze topnienia lub na dalszym procesie spiekania, aż do uzy-

skania pełnej gęstości [3]. Dodatkowo, jeśli pory wypełnione zostaną innym 

metalem infiltracja pozwala na wytworzeniu kompozytów o pożądanych 

właściwościach [9]. 

W przypadku bezpośredniego spiekania laserowego (DSLS, ang. Direct 

SLS), wiązka laserowa o wysokiej mocy działając na podłoże z proszku me-

talicznego prowadzi do jego bezpośredniego spieczenia [10]. Zaletą tego ro-

dzaju selektywnego spiekania laserowego jest eliminacja kosztownej i cza-

sochłonnej obróbki cieplnej. Technologia DSLS pozwala na zastosowanie mie-

szaniny różnych proszków o różnych właściwościach. Umożliwia spiekanie ma-

teriałów specjalistycznych o wysokich i unikalnych właści-wościach: cerme-

tali czy stopów na bazie kobaltu, niklu oraz tytanu [8]. Materiały te mają 

ściśle określone zastosowanie, co wiąże się z wysokimi temperaturami pa-

nującymi podczas procesu, naprężeniami oraz rygorys-tycznymi warunkami 

wpływającymi na oksydację lub korozję [9].  
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Rys. 2. Schemat przedstawiający spiekanie niebezpośrednie [9] 

Spiekanie jest procesem konsolidacji wysokotemperaturowej (cieplnej), 

któremu poddawany jest luźno zasypany proszek, w wyniku którego wraz 

z podniesieniem temperatury ulega obniżeniu entalpia swobodna układu, 

co powoduje zmniejszanie porowatości i zwiększenie gęstości materiału [11, 

12]. Są to makroskopowe objawy spiekania, wynikające ze zamian zacho-

dzących wewnątrz spieku. W procesie spiekania, mechaniczne połączenia 

między cząstkami proszku zostają przekształcone w połączenia metaliczne 

o większej wytrzymałości. Analizując teoretyczne aspekty procesu spieka-

nia, należy uwzględnić siły napędowe oraz mechanizmy transportu materii 

[13÷15].  

Spiekanie może przebiegać w fazie stałej i z udziałem fazy ciekłej [16]. 

Ilości fazy ciekłej jest ograniczona zachowaniem kształtu wyrobu podczas 

spiekania. Podczas spiekania w fazie stałej otrzymuje się zwykle spieki ce-

ramiczne lub inne proste materiały metaliczne. 

3.1. Spiekanie fazy stałej  

Spiekanie fazy stałej w SLS (SSS, ang. Solid-State Sintering) jest proce-

sem termicznym zachodzącym w temperaturach, w których zachodzi topie-

nie materiału [3]. Podczas SSS mają miejsce różne procesy chemiczne oraz 

fizyczne, z których najbardziej istotnym jest proces dyfuzji. Powoduje to po-

wstawanie połączeń w postaci szyjek pomiędzy sąsiednimi ziarnami 

proszku. 

Główną zaletą SSS jest szeroka gama materiałów, które mogą być przetwa-

rzane w ten sposób. Dopóki temperatura, wywołana padaniem wiązki lasera, jest 



 

JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 
Vol. 1  1-2/2015 183 

 

wystarczająco wysoka do dostarczenia niezbędnej energii kinetycznej aby do-

szło do umocnienia materiału na drodze dyfuzji cząsteczek [15]. Pomimo, że 

spiekanie fazy stałej w SLS jest procesem długotrwałym, to uprzednie podgrza-

nie podłoża umożliwi zwiększenie stopnia dyfuzji atomów oraz uzyskanie ak-

ceptowalnej szybkości skanowania laserem [7].  

3.1.1. Spiekanie indukowane chemicznie 

Proces chemicznie indukowanego spiekania zakłada wykorzystanie akty-

wowanych termicznie reakcji chemicznych pomiędzy dwoma rodzajami 

proszków lub między proszkiem i gazem atmosferycznym do wytworzenia 

produktu tych reakcji do łączenia cząsteczek materiału [3]. Ten mechanizm 

wykorzystywany głównie jest w przypadku materiałów ceramicznych. Przy-

kładem reakcji pomiędzy proszkami i gazem jest laserowe spiekanie SiC 

przy obecności tlenu; gdzie tworzy się SiO2 i łączy ze sobą kompozyt SiO2 

z SiC [14]. Dzięki dodaniu energii pochodzącej z reakcji chemicznej do 

energii lasera, struktury o wysokiej temperaturze topienia mogą być uzy-

skane przy relatywnie niskich energiach lasera. 

Jedną z charakterystycznych cech, jaką odznacza się ten proces, to poro-

watość elementu. Stąd, aby otrzymać większą gęstość, potrzebna jest ob-

róbka wysokotemperaturowa w piecu lub infiltracja, co wpłynie na wzrost 

parametrów wymaganych przy większości zastosowań. Infiltracja może 

oznaczać użycie reaktywnych elementów i powstanie nowej chemicznej 

kompozycji. Niestety, koszty oraz czas związany z obróbką po procesie ogra-

niczają komercyjny użytek tej metody w większości maszyn [3]. 

3.2. Spiekanie fazy ciekłej 

Pod nazwą spiekania fazy ciekłej (LPS, ang. Liquid-Phase Sintering) za-

wiera się kilka rodzajów procesów technologicznych. Większość z tych tech-

nologii łączy użycie strukturalnego materiału pozostałego przez cały czas 

trwania spiekania oraz materiału służącego za spoiwo, będącego doprowa-

dzonym do fazy ciekłej. W niektórych przypadkach faza stała i płynna po-

chodzą od tego samego materiału [7]. LPS jest podstawowym mechanizmem 

łączenia cząsteczek mieszaniny proszków, w momencie skanowania lasero-

wego powierzchni podłoża, polegającego na doprowadzeniu składnika, o niż-

szej temperaturze topienia, do postaci cieczy podczas, gdy drugi pozostaje 

w stanie niezmienionym. Spajanie się cząsteczek oparte jest na siłach kapi-

larnych, które mogą być bardzo duże. Dzięki wykorzystaniu tej metody uzy-

skuje się przedmioty o dużej gęstości, często zbliżonej do maksymalnej, w 

bardzo krótkim czasie [15]. Ponieważ dyfuzja w cieczach zachodzi szybciej 

niż w ciałach stałych, pojawienie się fazy ciekłej przyspiesza zjawisko spie-
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kania na skutek szybszego wiązania i gęstnienia. Znaczącym czynnikiem de-

cydującym o stopniu spieczenia jest napięcie powierzchniowe. W pierwszym 

etapie tego procesu cząsteczki proszku o mieszanym składzie są ogrzewane 

do temperatury, w której zaczyna wydzielać się faza płynna. Ponieważ na-

grzewanie proszkowego podłoża przez laser odbywa się w ekstremalnie krót-

kim czasie, dyfuzja fazy stałej nie prowadzi do densyfikacji przed pojawieniem 

się pierwszych śladów cieczy. Poprzez to możemy wyróżnić trzy etapy następu-

jące po wydzieleniu się fazy ciekłej: rearanżacja, ponowne wytrącenie roz-

tworu i spiekanie [10]. 

 

Rys. 3. Etapy LPS [10] 

3.3. Materiały metaliczne stosowane w technologii SLS 

Z reguły wszystkie materiały, które dają się rozpuszczać pod wpływem 

działania wiązki lasera, mogą być wykorzystywane w technologii SLS. 

W dzisiejszych czasach selektywne spiekanie laserowe umożliwia użycia 

bardzo szerokiej gamy materiałów w postaci sproszkowanej i ich stopów lub 

mieszanin. Do materiałów metalicznych stosowanych w tej technologii zali-

cza się: stale, super-stopy na bazie niklu, tytan i jego stopy, metale trudnoto-

pliwe, stopy niklu z brązem materiały cermetowi, stopy kobalt-chrom-mo-

libden, stopy miedzi. 

Duży wysiłek został poświęcony na rozwój dostępności proszków do 

użycia w procesie laserowego ich spiekania. Pierwszym napotkanym proble-

mem był ekstremalnie krótki czas interakcji lasera z podłożem proszkowym 

w momencie skanowania. Sypki proszek w przeciągu zaledwie milisekund 

musi zostać doprowadzony do postaci o trwałej strukturze. Dochodzi do tego 

podczas budowy elementu przy spiekaniu z wykorzystaniem pojawienia się 

fazy ciekłej. Gdy laser przemieszcza się nad powierzchnią proszku usypa-

nego na platformie, w miejscu padania wiązki drobiny metalu są nadtapiane, 
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co powoduje powstanie międzycząsteczkowych połączeń szyjkowych. Ko-

lejną niedogodnością jest uzyskanie stabilności geometrii oraz wymiarów w 

trakcie spiekania. Jako że modele budowane są dzięki spiekaniu następują-

cych po sobie warstw materiału, kurczenie się części może wpływać na nie-

dostateczne łączenie krawędzi oraz tych warstw. Pierwsze próby selektyw-

nego spiekania jednofazowych metali zakończyły się fiaskiem z powodu 

zbrylania. W momencie tworzenia się fazy ciekłej na skutek oddziaływania 

wiązki lasera, stopiony proszek natychmiast formuje struktury sferyczne 

o średnicy niemal identycznej jak średnicy laserowego promienia zamiast łą-

czenia się z proszkiem spieczonym poniżej. Uniknąć tego można dzięki 

zmianie ustawień parametrów procesu, czyli zwiększeniu mocy przy obni-

żonej prędkości skanowania.  

W celu zniwelowania tendencji do sferoidyzacji cząsteczek proszku, 

opracowano metodę z wykorzystaniem metali dwufazowych. Podobnie jak 

w przypadku spiekania fazy ciekłej, podłoże zawiera przynajmniej dwa 

składniki o wyraźnie różniących się temperaturach topienia. Podczas punk-

towego oddziaływania lasera na warstwę proszku, doprowadza się do topie-

nia materiału łatwiej topliwego. Utworzona ciecz zwilża przez co łączy 

z cząsteczkami proszku o wyższej temperaturze topienia. Używając kombi-

nacji metali, łączenie się partykuł zależy od lepkości cieczy zakładając, że 

materiały są tak dobrane, aby zaszło międzycząsteczkowe zwilżanie. Co wię-

cej, skłonność do zbrylania jest kontrolowana poprzez lepkość mieszaniny 

faz stałej z ciekłą, która wzrasta w następstwie utrzymywania się cząsteczek 

w stałej postaci w gromadzącej się fazie płynnej. A zatem aby uniknąć sfe-

roidyzacji, bardzo istotne jest dostosowanie ilości fazy stałej. Ponieważ zwil-

żanie jest kluczowe do zajścia połączenia się składników zawierających się 

w podłożu, powinno zachodzić w bardzo krótkim okresie działania wiązki 

lasera.  

Dla binarnych układów metali do uzyskania optymalnej gęstości ele-

mentu, proces SLS musi odznaczać się następującymi charakterystykami: 

dla fazy stałej: 

 odpowiedni rozmiar cząsteczek proszku; 

 wysoka energia powierzchniowa; 

 dobre sprzężenie lasera. 

dla fazy ciekłej: 

 wysoka energia powierzchniowa; 

 niski współczynnik rozpuszczalności fazy stałej; 

 brak lotnych komponentów [4]. 
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4. Zastosowanie SLS w Inżynierii Biomedycznej 

Wykorzystanie SLS w medycynie już na wczesnym etapie rozwijało się 

w zaskakującym tempie. Technologia ta znalazła zastosowanie w chirurgii, 

ortopedii, rekonstrukcjach dentystycznych, wytwarzaniu protez szkieletowych 

w inżynierii tkankowej, czy chociażby w celach dydaktycznych lub badawczych 

[17]. Co więcej, zdobyła powszechną akceptację, uznanie i odgrywa coraz bar-

dziej znaczącą rolę w rozwiązywaniu skomplikowanych przypadków [18]. Uży-

cie technologii SLS do wyrobu modeli wykorzys-tywanych w bioinżynierii 

umożliwia produkcję wyrobów medycznych zgodnie z oczekiwanymi i wy-

maganymi wymiarami oraz właściwościami. Długotrwała stabilność spieka-

nych laserowo elementów zapewnia utrzymanie ich geometrii przez długi 

czas. Obecnie możliwe jest spiekanie jednego lub więcej rodzajów proszków 

o właściwościach biokompa-tybilnych, akceptowalnych przez organizm 

ludzki przy zachowaniu odpowiednich wytrzymałości i gęstości [19, 24]. 

W przypadku scaffold’ów wykorzystywanych w inżynierii tkankowej, 

pomimo dużej ilości dostępnych technik ich otrzymywania, produkowane 

dzięki zastosowaniu selektywnego spiekania laserowego charakteryzują się 

one odpowiednimi parametrami dotyczącymi struktury, porowatości, prze-

puszczalności oraz wskaźnikiem powtarzalności [20]. Dodatkowo, pozytyw-

nym aspektem użycia SLS do produkcji konstrukcji stymulujących tkankę 

kostną do wzrostu jest zapobieganie powstawaniu naprężeń czy pojawianiu 

się stanów zapalnych, ze względu na niestosowanie toksycznych rozpusz-

czalników, tak jak to ma miejsce w przypadku konwencjonalnych me-

tod [11]. 

SLS, jako metoda otrzymywania koron i mostów dentystycznych, jest 

świetną alternatywą dla tradycyjnych technik takich, jak odlewanie [21, 25]. 

Wykorzystuje się do tego sproszkowany stop Co-Cr o średnicy 3-14 mikro-

nów. Przewagę daje pominięcie takich czynności jak usuwanie materiału 

z form i ich oczyszczanie. Cały proces sprowadza się do zaangażowania ska-

nera 3D oraz oprogramowania CAD, co umożliwia kontrolę procesu wirtu-

alnego modelowania konstrukcji. Edytować można zarówno wymiary i gru-

bość zwieńczenia, czy cementu oraz wygląd przęsła mostu. Do tego poddać 

je można standaryzowaniu w tym procesie technologicznym. Co więcej, pro-

ces selektywnego spiekania laserowego zapewnia wysoką precyzję i jakość 

wykonania. Wartą odnotowania jest eliminacja błędów, do których po-

wszechnie dochodzi w przypadku tradycyjnych technik produkcji. W przy-

padku SLS, wyrób nawet większej serii elementów nie stanowi przeszkody. 

Pozwala na produkcję nawet 20-krotnie większej ilości implantów denty-

stycznej o wysokiej jakości i gęstości, co decyduje o zdecydowanie większej 

wydajności. W przeci-wieństwie do odlewania jest bardziej przewidywalna 

jeżeli chodzi o od-kształcenia dzięki ulepszonej kontroli geometrii [18]. 
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Popularnym zjawiskiem w ostatnich latach jest stosowanie przez chirur-

gów prototypów implantów zrobionych z materiałów giętkich. Przykładem 

może być siatka tytanowa, którą stosuje się do łączenia kości twarzoczaszki 

[22]. Pomimo że materiał ten jest łatwo odkształcalny, wymaga użycia na-

rzędzi do odpowiedniego dopasowania i ukształtowania modelu odwzoro-

wującego geometrię kości pacjenta. Taki „trening” umożliwia zminimalizo-

wanie pracy wykonywanej podczas operacji, ale też ujawnienie nieprzewi-

dzianych wcześniej problemów, które mogą zaburzyć pracę zespołu chirur-

gów już w trakcie operacji i optymalizację siatki właściwej, której grubość 

i geometria mogą zostać poddane modyfikacji na podstawie wskazówek chi-

rurga.  

Obecnie wiele protez znajdujących się w użyciu składa się z kompo-nen-

tów modularnych, co umożliwia dopasowanie implantu do potrzeby danego 

pacjenta. Należy jednak wziąć pod uwagę, że znaczna część pacjentów po 

przebyciu procesu chorobowego ma zniekształcone stawy i kości. W takiej 

sytuacji trudno jest ze standardowego zbioru modułów wybrać taki, który 

będzie odwzorowywał geometrię tkanki. Wyższy komfort oraz poprawę 

działania uzyskać można, gdy elementy są dopasowane indywidualnie, na 

bazie danych bezpośrednich uzyskanych na drodze badania pacjenta za po-

mocą dostępnych metod obrazowania (tomografia komputerowa, rezonans 

magnetyczny) [26]. Jako przykład może posłużyć panewka stawu biodrowego, 

którą, według wskazań lekarskich, zastępuje się sztucznym elementem w trakcie 

endoprotezoplastyki [23]. Podczas gdy standaryzowany proces przywraca 

funkcjonalność stawu, nieodpowiednie dopasowanie panewki zazwyczaj ob-

jawia się w postaci dolegliwości bólowych i ograniczenia ruchomości w sta-

wie. Technologia SLS pozwala zniwelować ten problem poprzez umożliwie-

nie precyzyjnego odwzorowania geometrii zastępowanej tkanki [20].  

Zastosowanie proszków metali dostarcza wyraźnych korzyści w techno-

logii SLS. Otrzymywane elementy nie są idealnie gładkie, a charaktery-

styczna delikatna chropowatość może być korzystna, jeśli chcemy doprowa-

dzić do zrośnięcia się powierzchni implantu z otaczającą go tkanką kostną – 

jest to tak zwany proces osteointegracji. Gładkie powierzchnie na przegu-

bach i w miejscach łączenia modułów mogą być otrzymane dzięki dodatko-

wemu polerowaniu lub zastosowaniu dodatkowej powłoki. Wykorzystując 

addytywne techniki do budowy modeli z proszków metali możliwe jest wy-

tworzenie elementu o dowolnej geometrii, rozmiarze i chropowatości 

[22, 23]. 
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5. Podsumowanie 

Technologie addytywnej budowy modeli pozwalają na korzystanie z bar-

dzo złożonej geometrii CAD. Wyeliminowana zostaje konieczność składania 

działającej części z dużej ilości drobnych elementów – uzyskujemy gotowy, 

nadający się do demontażu podzespół, w jednym procesie, w jednym prze-

biegu maszyny (nie licząc ewentualnego usunięcia podpór i późniejszej ob-

róbki wykańczającej). Co istotne, technologie te pozwalają inżynierom na 

projektowanie nieograniczone możliwościami wytwórczymi czy technolo-

gicznymi dostępnymi w danych zakładach. Mogą skupić się na rozwijaniu 

nowych koncepcji bez obaw, że ich pomysł w postaci cyfrowego modelu 3D, 

nie będzie mógł zostać urzeczywistniony. 

Główną zaletą tej technologii jest stosunkowo wysoka wytrzymałość uzy-

skanych części, a także – szeroki zakres możliwych do zastosowania mate-

riałów. Również jakość uzyskanych elementów jest bardzo wysoka co jest 

związane z tym, iż proces spiekania laserowego przebiega w atmosferze 

ochronnej gazu obojętnego oraz przebiega bez zastosowania tygli odlewni-

czych dając element pozbawiony domieszek oraz ubocznych efektów spala-

nia. 

Technologie zaliczane do Rapid Prototyping’u wchodzą właśnie w trze-

cią dekadę ich komercyjnego użytku. W tym czasie nastąpiło wiele wyraź-

nych zmian prowadzących do poprawy w zakresie jakości powierzchni, do-

kładności wymiarów, właściwości mechanicznych, zwiększenia zastosowal-

ności oraz redukcji kosztów produkcji elementów wytwarzanych tymi meto-

dami. Bardzo istotnym problemem jest uzyskanie dużej dokładności zapro-

jektowanych modeli. Dlatego wiąże się to z posiadaniem lasera o odpowied-

nich parametrach, Biorąc pod uwagę złożoność, kompleksowość poszcze-

gólnych urządzeń ich obsługa oraz eksploatacja może wiązać się z dodatko-

wymi czynnościami, obsługą czy sposobem serwisowania. Ważnym czynni-

kiem jest również używane oprogramowanie oraz jego aktualizacja. Pozwala 

to na zastosowanie zaawansowanych ustawień parametrów technologicznych 

procesu, a co za tym idzie – większa wszechstronność zastosowań.  
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