
T03. Zrobotyzowana linia produkcyjna implantów 

chirurgicznych i dentystycznych – temat jednoosobowy 

(CNC, 3D manufacturing, medycyna regeneracyjna) 

1. Lokalizacja  

Przewidywana lokalizacja w parku przemysłowym, jako część większego kompleksu badawczego. 

Sugerowana zabudowa niska, pawilonowa, atrialna i przestrzeń o wysokiej jakości, maks. 2 

kondygnacje. Parkowanie dla wszystkich pracowników oraz dla grupy 10-15 pacjentów (5 miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych), przy każdym miejscu parkingowym stanowisko do 

ładowania samochodów elektrycznych. 

Założenie parterowe ew. 2 kondygnacyjne.  

2. Program funkcjonalny 

Fabryka produkuje szkielety kolagenowe i poliwęglanowe implantów chirurgicznych przygotowane do 

hodowli tkankowych (komórki macierzyste biorcy) oraz implanty kości stali szlachetnej. Szkielety 

kolagenowe produkowane są metodą druku 3D, implanty stalowe metodą obróbki CNC.  

Produkcja prowadzona jest na indywidualne potrzeby pacjentów. Każdy implant dopasowany jest do 

biorcy. Pierwszym etapem produkcji jest diagnostyka obrazowa biorców, pozwalająca na stworzenie 

przestrzennych modeli 3D odwzorowywanych tkanek. Diagnostyka odbywa się w siedzibie firmy, może 

być też prowadzona poza nią (np. w poradniach szpitalnych), a dane przesyłane są cyfrowo. Po 

wykonaniu modelu 3D implantu następuje produkcja albo szkieletu kolagenowego lub 

poliwęglanowego, albo implantu stalowego. Następnie implanty są sterylizowane, pakowane i 

przesyłane do szpitali w celu wszczepienia. Szkielety kolagenowe i poliwęglanowe przesyłane są do 

jednostek zewnętrznych, celem wyhodowania warunkach sterylnych kultur komórek macierzystych 

biorcy, a po zakończeniu tego procesu – wszczepienia implantu.  

Proces sterylizacji przeprowadza się przed poddanie implantów działaniu promieniowanie UV (uwaga, 

ultrafioletowe jest szkodliwe dla ludzi) oraz promieniowaniem jonizującym – zwykle używa się izotopu 

kobaltu 60Co 

W ramach obiektu przewidziano niewielką część diagnostyczną, do przeprowadzania badań pacjentów. 

3. Zatrudnienie 

W części biurowej 50 os, części laboratoryjnej 25 os. (szatnie podstawowe D/M) , w części produkcyjnej 

50 os na dwie zmiany (szatnie przepustowe). 

Szczegółowy program funkcjonalny: 

l.p. funkcja powierzchnia uwagi 

Przychodnia dla pacjentów 

1 Hall 50 na parterze 

2 Poczekalnia dla pacjentów  może być częścią holu 

3 WC  wg. przepisów 

4 Gabinety diagnostyki obrazowej 50 3 pomieszczenia w tym 

jeden stomatologiczny 

5 Pokój soc. lekarzy i diagnostów   

Badania i Rozwój (R&D),  

6 Administracja  50  3 pomieszczenia 



7 Dział modelowania 3D 100 3 pomieszczenia 

Część produkcyjna 

8 Produkcja szkieletów kolagenowych 
• drukowanie siatek kolagenowych 3D 

500- 

9 Produkcja implantów stalowych:  
• obróbka CNC  

• frezowanie CNC  

• szlifowanie precyzyjne CNC  

• toczenie precyzyjne CNC  

• wiercenie głębokich otworów  

• nakładanie powłok 

500 

do wysoki standard 

sanitarny, podział na działy 

produkcji, Uwaga! hodowle 

tkankowe poza obiektem 

sprecyzowania w programie 

szczegółowym.  

Clean room.Pomiędzy 

szatniami i produkcją śluzy. 

10 Sterylizacja  200 2 linie  
11 Dostawy i magazyny  200 2 magazyny, wysoki 

standard sanitarny, stabilna 

temperatura w magazynie 

szkieletów, w większości 

wypadków natychmiastowa 

wysyłka 

Pomieszczenia socjalne 
12 Szatnie, wc, jadalnie  zgodnie ze schematem 

zatrudnienia 

Pomieszczenia techniczne 
13 Kotłownia/pomieszczenie pompy 

ciepła 

150 wydzielona strefa pożarowa 

14 Wentylatornia 200 wys. min. 2,5 lub na dachu 

15 Trafostacja 50 dwie komory + RNN 

16 Serwerownia do przechowywania 

danych 

50  

4. Technologia produkcji  

W wyniku przeprowadzanych badań diagnostycznych otrzymywane są trójwymiarowe modele 

implantów. Implanty stalowe są wykonywane technologiami cyfrowej obróbki metalu ze stali 

chirurgicznej lub innych stopów przystosowanych do stałego kontaktu z tkankami (zgodnie z działami w 

programie szczegółowym). W części druku 3D szkielety produkowane są szkielety kolagenowe, 

wykorzystywane są do tego specjalne drukarki i wysokim stopniu precyzji (wykonywane są także 

protezy dentystyczne np. z materiału PolyJet photopolymer (MED610). W części, w której następuję 

obróbka stali chirurgicznej stosowane są roboty przemysłowe.  

Obie części produkcji odbywają się w pomieszczeniu tylu clean-room, o niezależnym obiegu powietrza 

(niska zawartość pyłów w powietrzu!) Zasada budowy: pudło w pudle (ang. box in box). Sterylizacja 

następuje w starylizatornii.  

Student/tka może zaproponować inną technologię, której rozwój w przyszłości jest prawdopodobny.  

5. Zasilanie w energię odnawialną 

Założenie samowystarczalności energetycznej i zamkniętego obiegu surowców (ew. dążenie do 

osiągnięcia takiego obiegu surowców). Wykorzystanie pomp ciepła, kolektorów, baterii słonecznych itp. 



6. Park maszynowy 

Przykładowe urządzenia wykorzystywane w zakładzie pokazane są poniżej łącznie z informacją o ich 

gabarytach (Uwaga! Postęp techniczny powoduje zmniejszenie rozmiaru i energochłonności produkcji, 

proszę weryfikować i aktualizować informacje) – proszę myśleć przyszłościowo!  

 

  

drukarka do druku implantów kolagenowych  

1,4 × 1,26 × 1,1  m 

drukarka do szkieletów z poliwęglanów 

 0,49 × 0,5 × 0,86 m  

  
robot przemysłowy skrawający 

zasięg ramienia 0,7 m 

unit stomatologiczny 

4,7 × 2,5 m 

7. Zakres oddania projektu 

Projekt składa się z trzech części:  

• pisemnej (tzw. Manuskrypt) – 4-6 tys. znaków ze spacjami (10-12 tys. znaków ze 

spacjami dla grup), manuskrypt zawiera: 

� definicję problemu (który z problemów szczegółowych ogólnego zagadnienia 

„fabryki przyszłości” student uważa za najważniejszy i którego rozwiązaniem 

będzie się chciał zająć w swoim projekcie),  

� metody rozwiązania (czyli to, w jaki sposób będzie proponował rozwiązanie), 

� plansza ideowa (będąca graficznym zapisem procesu myślowego 

rozwiązywania tego problemu), 

� manuskrypt ma charakter skrótowego opracowania badawczego, zawiera 

przypisy, bibliografię, ma zbudowaną przez autora/-rów strukturę 

hierarchiczną. 

• rysunkowej (1:200, A3, PZT, standardowe rzuty, przekroje, elewacje), 

� orientacja 1:1000,  

� PZT 1:500, 

� wszystkie rzuty (w tym rzut dachu) 1:200 



� przekroje w liczbie umożliwiającej wyjaśnienie koncepcji arch. (min. 2) 1:200,  

� wszystkie elewacje (min .4), 

� wizualizacje, perspektywy z poziomu człowieka 

• prezentacyjnej – student przygotowuje 2 prezentacje (Power Point, PDF, itp. dostępny 

rzutnik do wyświetlania, ograniczony czas trwania prezentacji 5-7 minut, również może 

być zależny od liczby projektów w grupie):  

� I prezentacja odbywa się na 4. zajęciach (to tak jakby pierwsze oddanie, 

student prezentuje manuskrypt i planszę ideową, dopuszczenie do dalszej 

pracy na zajęciach + publiczna dyskusja),  

� II prezentacja odbywa się na ostatnich zajęciach, równocześnie następuje 

obowiązkowe wywieszenie część papierowej projektu. 

Wskazane/obowiązkowe, aby II prezentacja zawierała pokaz wirtualnego 

modelu 3D proponowanego rozwiązania (animacja lub prezentacja w czasie 

rzeczywistym).  

 

 


