
3D tiskanje 
v zobnem laboratoriju
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Če 3D tiskalnike povežemo z intraoralnimi ali nam-

iznimi digitalnimi optičnimi čitalniki (skenerji), 

omogočajo hitro in učinkovito izdelavo tridimenzi-

onalnih izdelkov iz digitalnih datotek. Gre za hitro teh-

nologijo, saj izloča kar nekaj delovnih korakov tradiciona-

lne zobne tehnike in porabi skoraj enako časa za izdelavo 

enega primerka ali večih. Zato se njegova učinkovitost 

poveča s tiskanjem več primerkov in temelji na ekonomiji 

obsega.

Predmeti, ki jih tiskalnik lahko izdeluje za laboratorij, so 

modeli (odlitki), moduli zalivk in mostičkov za vlivanje ali 

press keramiko iz plastike in drugih smol oz. uporabljenih 

materialov, začasne zalivke, kirurška vodila, opornice, moduli za vlivanje delnih 

snemnih protez, individualne odtisne žlice in še več. S pravimi nastavitvami 

lahko z neverjetno natančnostjo in podrobnostjo ves čas izdeluje plastične prim-

erke, še posebej če to primerjamo z obdelovanjem oz. odvzemanjem materiala 

pri brusni tehniki. V tradicionalni zobni tehniki je precej nenatančnosti, stroški 

zaradi dela so visoki, zaradi izgube materiala pa še večji. Izdelava predmetov ne 

zahteva le precej časa, pač pa tudi visoko usposobljenega tehnika, ki obvlada 

celoten proces izdelave. Največja omejitev ročnega dela pa je nemoč zagotovi-

ti vedno enak izdelek. Zaradi tega in iz mnogih drugih razlogov, je tehnologija 

tiskanja oz. dodajanja dobrodošel korak v smeri razvoja zobne tehnologije.

Razumevanje načinov 3D tiskanja 
 

Pri 3D tiskanju se predmet v digitalni obliki razdeli v vodoravne sloje želene de-

beline (debelina vpliva na kakovost površine in trajanje izdelave). Sloji se zapore-

doma tiskajo dokler se ne izoblikuje celoten predmet. V zobozdravstvu se upora-

bljata dva osnovna načina 3D tiskanja: iztisni (ekstruzija) in fotopolimerizacija.

3D tiskanje v zobnem laboratoriju

3D tiskanje

Ekstruzijsko 3D tiskanje
Fotopolimerizacijsko 

3D tiskanje



33

Ekstruzijsko 3D tiskanje

Izdelava s spajanjem polnila (Fused Filament Fabrication - FFF) je postopek, pri 

katerem se predmet gradi od spodaj navzgor z gretjem topljivega plastičnega 

polnila in njegovim iztiskanjem sloj po sloju. Ta način tiskanja je pogost v zasebni 

rabi, ker je tiskalnik za ta način enostavno zgrajen in ima nizke vstopne stroške. 

FFF se uporablja za izdelavo prototipov, orodij, igrač, enostavnega plastičnega 

nakita, itd. Na žalost pa je manj primeren za zobno industrijo, saj ne tiska dovolj 

natančno in fino.

Fotopolimerizacijsko 3D tiskanje  

Stereolitografija (SLA) je postopek spreminjanja tekoče fotopolimerske smole 

(plastike) v trden predmet. SLA je bil prvi način 3D tiskanja in se danes še vedno 

na veliko uporablja. V SLA tiskalniku najdemo tri ključne dele: izdelovalno ploščo, 

pladenj za uporabljan material (plastiko) in laser. Med postopkom izdelave se 

izdelovalna plošča spusti v pladenj, napolnjene s tekočim materialom, in takrat 

se vklopi laser, ki riše/obdela vse podrobnosti trenutnega sloja. Ko je trenutni sloj 

končan, se izdelovalna plošča umakne od laserja točno za debelino enega sloja 

in takrat se začne obdelovati naslednji sloj. SLA je odličen in zelo natančen način 

za 3D tiskanje kakršnegakoli predmeta in je zaradi širokega nabora materialov, 

ki se lahko uporabljajo, primeren v vseh dejavnostih. Je pa SLA tiskanje počasno 

in zato neprimerno za masovno proizvodnjo.

Digitalna obdelava svetlobe (Digital Light Processing – DLP) je nov način 3D 

tiskanja, ki deluje enako kot SLA tiskanje, le 

da smolo namesto laserja obdeluje DLP pro-

jektor. Ima pa DLP tiskanje velike prednosti 

pred klasičnim SLA tiskanjem, saj je možno 

vsak sloj obdelovati oz. natisniti po vsej površi-

ni izdelovalne plošče in to v par sekundah, kar 

je bistveno hitreje od SLA tiskanja. Naslednja 

prednost, ki jo ima DLP pred SLA in večino 

ostalimi načini 3D tiskanja, je zelo majhna 

količina odpadnega materiala. Vse to bistveno 

zmanjšuje stroške na eno tiskan enoto. DLP 

tiskanje se trenutno uporablja v zobni industriji 
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za digitalno pripravljene modele, obnove, ki zahtevajo vlivanje, kirurških vodil, 

opornic in celo kratkotrajnih začasnih zalivk in mostičkov. Zaradi hitrosti in na-

tančnosti se uporaba DLP tiskanja v zobni industriji povečuje. 

Odprti in zaprti sistemi 3D tiskanja

Zobni laboratoriji se dobro zavedajo razlike med odprtimi in zaprtimi sistemi, ko 

govorimo o optičnih čitalnikih in rezkalnikih. Ste vedeli, da to velja tudi za 3D 

tiskalnike? V zaprtih sistemih lahko uporabljate samo potrošne materiale (smole) 

proizvajalca 3D tiskalnika. 3D Systems in Stratasys sta primera proizvajalcev, ki 

tiskalnike razvijajo tako, da delujejo samo z njihovimi smolami. Na trgu obstajajo 

ponudniki DLP tiskanja, ki se zdi sistemsko odprto. Ker pa proizvajalci ne obja-

vljajo podatkov o materialih ali ne dovoljujejo dostopa do programske opreme in 

nastavitev tiskanja, so to v bistvu zaprti sistemi.

Večina laboratorijev želi odprte sisteme. Odprti 3D tiskalniki omogočajo uporabo 

kateregakoli ustreznega materiala kateregakoli proizvajalca. Če je smolo možno 

obdelovati z UV 385 nanometrov, iz nje dobite prozoren predmet.

Kateri tiskalnik je za moj laboratorij?

Z digitalizacijo laboratorijskega dela boste za zdravnike, ki uporabljajo intraoralne 

skenerje (IOS), lahko učinkoviteje in natančneje izdelovali zalivke in mostičke. 

3D tiskalnik vam bo tudi omogočil, da boste v teh primerih sami natisnili mod-

ele. Prav tako se lahko 3D tiskalnik uporablja za izdelavo individualnih odtisnih 

žlic, kirurških vodil, opornic in modulov za vlivanje delnih snemnih protez.

Materials Accuraccy Speed Application 
for Dental

Price

FFF Fused Filament Fabrication Thermoplastic Polymers - --- -- +++

SLA Stereolitography Polymers + - ++ ++

DLP Digital Light Processing Polymers ++ +++ ++ +
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Razumevanje ločljivosti 3D tiskalnika

Ločljivost 3D tiskalnika je sestavljena iz dveh delov: ločljivost Z osi (navpična) in 

ločljivost XY osi (vodoravna). Ta dva dela določata natančnost 3D tiskalnika in 

ju je potrebno razumeti, ko ugotavljamo, kateri tiskalnik najbolj natančno tiska. 

Začnimo z ločljivostjo Z osi. Z-ločljivost se običajno navaja kot debelina sloja 

tiskanega predmeta. To določa kakovost površine in podrobnosti na njej. Višja 

Z-ločljivost (tanjši sloj) pomeni bolj gladko površino in več podrobnosti. Nizka 

ločljivost (debelejši sloji) pomeni hrapavo, stopničasto površino. S spremembo 

Z-ločljivosti se uporabnik odloča med kakovostjo površine in hitrostjo tiskanja. 

Primer prikazuje spodnja fotografija, na kateri je enak predmet: predmet na levi 

je je bil tiskan s sloji debeline 100 mikronov, predmet na desni pa s sloji debeline 

50 mikronov.

Precej očitno je, da ima vzorec na desni bolj kakovostno površino, a obstaja 

slabost: vzorec z debelino sloja 50 mikronov se je tiskal dva krat tako dolgo kot 

vzorec z debelino sloja 100 mikronov. Ko primerjamo tiskalnike, bo prikaz last-

nosti večinoma omejen na Z-ločljivost in bo le-to enačil z natančnostjo tiskalnika. 

To pa zavaja, saj prave ločljivosti/natančnosti tiskalnika ne določa Z os, pač pa 

prej XY osi. 

Določanje XY ločljivosti 3D tiskalnika je odvisno od uporabljane vrste tehnologije 

3D tiskanja. Začnimo z DLP 3D tiskalnikom, ki je v zobni industriji najpogostejši 

način namiznega 3D tiskanja. Natančnost DLP 3D tiskalnika določa velikost pro-

jiciranih slikovnih točk (pikslov). Kako velikost  slikovnih točk določa natančnost, 

je najlažje razumeti, če jo ponazorimo s televizijskim ekranom visoke ločljivo-

sti (HD). Če od blizu pogledate televizijski ekran, boste opazili tisoče majhnih 

»kvadratkov« ali slikovnih točk, ki spreminjajo barvo, da ustvarijo prikazano sliko. 

In če sedaj primerjate televizijo z 1080 slikovnimi točkami (1080p) z ekranom 

z ločljivostjo 4000 slikovnih točk (4K), boste opazili, da 

so slikovne točke na ekranu z ločljivostjo 4000 bistveno 

manjše in ustvarjajo bolj zvezno sliko. To razlago lahko 

uporabimo za določanje natančnosti DLP tiskalnika. Man-

jša velikost slikovnih točk neposredno pomeni večjo na-

tančnost DLP 3D tiskalnika. 

Velikost slikovne točke bo tudi določala prikaz velikosti, 

s katero tiskalnik tiska. Na primer, DLP 3D tiskalnik z 

XY natančnostjo in velikostjo slikovne točke 75 mikronov 
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lahko tiska predmete z debelino 75 mikronov. To pomeni zelo fin predmet. Ker 

imajo DLP 3D tiskalniki visoko ločljivost, jih lahko uporabljamo za vse izdelave v 

zobni industriji, vključno z modeli zalivk in mostičkov, obnove, moduli za vlivan-

je snemnih delnih protez (RPD), kirurška vodila, opornice, individualne odtisne 

žlice, ortodontske modele in celo za začasne zalivke in mostičke. 

Stereolitografija (SLA) Ločljivost laserskih tiskalnikov je določena s premerom la-

serja. Najbolj razširjen namizni SLA tiskalnik ima ločljivost laserja 140 mikronov. 

Pri tej ločljivosti je najmanjša nastavitev tiskanja 140 mikronov, kar je 2 do 3 

krat manj natančno, kot lahko tiska DLP 3D tiskalnik. SLA laserski tiskalniki se 

obnesejo za dela, pri katerih ni potrebna velika natančnost in finost, kot so indi-

vidualne odtisne žlice, opornice in kirurška vodila.

»Skrbi me čas, ki je potreben za tiskanje.«

Ni dvoma, da hitrost tiskanja vpliva na produktivnost laboratorija. Dobra novica 

pa je, da se hitrost tiskanja lahko določi vnaprej z nastavitvijo debeline sloja. Čas 

izdelave se skrajša tudi, če se z DLP tiskalnikom vnovči ekonomija obsega. Več 

izdelkov se obdela praktično v istem času, ki je potreben za natis enega izdelka. 

Dodajanje izdelkov zvišuje produktivnost, saj ohranja čas izdelave enega izdelka.

»Koliko modelov lahko natisnem naenkrat?«

To je odvisno od več stvari. Število tiskanih predmetov, ki jih lahko postavite 

vodoravno (X in Y os), omejuje velikost izdelovalne plošče. A v nekaterih primerih 

lahko povečate količino tiskanih enot tako, da jih razvrstite vzdolž Z osi (navpič-

no).

Za primer: natisnete lahko približno 3 do 4 modele polnih lokov ali 8 do 10 

kvadrantov, ki ležijo vodoravno. Z višino Z osi 200 mm bi v višino lahko nastavili 

4 vrste, kar bi omogočalo tiskanje 12 do 14 modelov polnih lokov ali 32 do 40 

kvadrantov naenkrat.
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»Ali so materiali dragi? Kolikšna je cena tiska na enoto?«

Gledano na enoto tiska, material ni zelo drag. Še manjše finančno breme je 

natisnjen predmet, če ga primerjate s stroški tradicionalno izdelanega predmeta. 

S tradicionalno tehnologijo je strošek dela višji. Pri tisku je vpletenost delavca 

nižja in takšni so tudi stroški dela. Na koncu je tiskana zalivka cenejša kot ročno 

izdelana.

»Govori se, da je težko menjevati material. Res?«

Za nekatere tiskalnike to drži. V nekaterih primerih samo menjava materiala tra-

ja dolgo in zahteva veliko dela. Nekateri tiskalniki zahtevajo zamudno čiščenje 

materiala zadnjega tiskanja pred začetkom novega.

Zaradi enostavnosti dela in čim manj čiščenja, je idealno imeti za vsak upora-

bljen material poseben pladenj.

Po postopku

Takoj po tisku pripravite izdelek za uporabo tako, da ga najprej poškropite z izo-

propil alkoholom, nato ga odstranite z izdelovalne plošče, namočite v izopropilno 

kopel za 5 minut ter za 10 minut postavite v komoro z UV lučjo.

VIDA

Vida je cenovno ugoden, odprtokoden, enostaven za vzdrževanje 

in uporabniku prijazen 3D tiskalnik za tisk zelo raznolikih pred-

metov za uporabo v strokah in medicini.

Vida se lahko pohvali z žarčenjem visoke ločljivosti 1920 x 1080 

slikovnih točk (pikslov) in prilagodljivo UV optiko. Ko je tisk prip-

ravljen na računalniku z nameščeno programsko opremo Prefac-

tory, se prenese na tiskalnik preko mrežnega ali USB priključka 

in po prenosu datoteke deluje tudi brez povezave z računalnikom.
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Tiskalnik zagotavlja kakovost, ki na površini tiska ne pušča stopničastih sledi, kakor to 

počnejo konkurenčne tehnologije. Tiskalnik Vida je vsestranski in tiska zavidljivo število 

materialov, kar uporabniku omogoča 3D tisk različnih predmetov za zobno, otrodontsko, 

slušno in ostala področja.    

Izdelovalna plošča - 140 x 79 x 100 mm (5.5 x 3.1 x 3.95 in.)

Ločljivost X- in Y-osi  -  73 µm (0.0029 in.)

Dinamična ločljivost Z-osi (odvisno od materiala) -  25 do 150 µm (0.001 do 0.006 in.)

Vir žarkov -  Industrijski UV LED

Obdelava podatkov -   STL

- Združljiv z oblikovalsko programsko opremo vodilnih proizvajalcev na zobnem, sluš-

nem in ostalih strokovnih področjih.

- Omogoča tiskanje datotek STL ali modelov, ki so nastali na podlagi odtisov ali optičnih 

čitalnikov (skenerjev).

- Možno natisniti zelo raznolike predmete za zobno, otrodontsko in slušno uporabo.

- Menjava materialov je hitra in enostavna in ne pušča odpada.

- Zaslon na dotik in brezžična internetna povezava (Wi-Fi) izboljšujeta uporabniški 

vmesnik.

- Zelo malo pomičnih delov zagotavlja močan in zanesljiv izdelovalni sistem.

- Mere (D x Š x V): 39.5 x 35.0 x 82.55 cm (15.6 x 13.8 x 32.5 in.)

- Teža: 34 kg (75 lbs)

Cara Print 4.0

Hitrejša natančnost za popolne zobne prenove iz polimerov.

cara Print 4.0 izdeluje bolj gladke in enotne površine kot 

konkurenčni 3D tiskalniki. Neverjetna natančnost z-osi in na-

tančne nastavitve za vsak material posebej pomenijo, da lahko 

zobotehnik začne izdelavo s katerekoli strani – in vsakič doseže 

popolno ujemanje. 

Tehnologija polimerizacije: projekcija digitalne svetlobe (HD DLP 

@ 405nm) 
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Delovna površina: 103x58x130mm 

Ločljivost (osi X in Y): 53.6µm 

Debelina sloja (ločljivost osi Z): 30–150µm (se spreminja glede na nastavitve in odnosa 

med hitrostjo in potrebami ločljivosti)

Povprečna delovna hitrost: 50mm/uro (@50µm) 

Najmanjša/Največja delovna izdelave: 15–120mm/uro 

Povprečno trajanje 1 delovnega procesa < 1 ura

Povezljivost: brezžično (WiFi), mrežni kabel (Ethernet) ali USB 

Delujoče datoteke: odprti STL 

Združljivost s programsko opremo CAD: vsi CAD programi, ki uporabljajo odprti STL 

Programska oprema CAM: cara Print CAM, vključena v nakup 

Mere tiskalnika: 267x420x593mm 

Teža tiskalnika: 21kg 

V nakup sta vključeni dve posodi za material (smolne zmesi), ki ne postaneta motni

Pico 2 HD

PICO2 HD™ prinaša na vašo mizo neverjetno ločljivost in na-

tančnost izdelave. Pri njem boste hitreje kot pri kateremkoli dru-

gem tiskalniku na tržišču zamenjali tiskalni material. PICO2 HD™ 

UV idealen je za izdelavo povsem brezbarvnih zobnih opornic, 

kirurških šablon in individualnih žlic, kronic, mostičkov in uli-

tih baz. PICO2 HD uporablja tehnologijo Slide-And-Separate™ 

podjetja Asiga, s katero zmanjša ločevalne sile in doseže najvišjo 

delovno hitrost.

IZDELKI ZA ZOBOZDRAVSTVO

• Prevleke in mostički

• Nastavki in vodila za operativno vrtanje

• Inleji / onleji

• Kalupi po meri

• Kvadranti

• Opornice
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Pico 2 HD27 (UV) Pico 2 HD27 Pico 2 HD37 (UV) Pico 2 HD37

VELIKOST 
SLIKOVNE TOČKE 
(PIKSLA) X,Y

27 µm 27 µm 37 µm 37 µm

DELOVNA 
POVRŠINA X Y, Z*

51.8 x 29 x 
75mm*

51.8 x 29 x 
75mm*

71.1 x 40 x 
75mm*

71.1 x 40 x 
75mm*

VIR SVETLOBE 385nm 405nm 385nm 405nm

LOČLJIVOST OSI Z SE SPREMINJA ZA 1 µm

MATERIALI ODPRTO - DELUJE Z MATERIALI VSEH PROIZVAJALCEV

DELUJOČE DA-
TOTEKE

STL, SLC, STM

PROGRAMSKA 
OPREMA

V NAKUP VKLJUČEN COMPOSER (Z DOŽIVLJENSKIMI POSODOBITVAMI)

POVEZLJIVOST BREZŽIČNO (WIFI, WIRELESS DIRECT) IN OMREŽNI KABEL (ETHERNET)

PANOGE ZOBNI LABORATORIJI IN ORDINACIJE

MERE 260 x 380 x 505mm

TEŽA 19Kg

MERE/TEŽA PA-
KETA

940 x 530 x 500mm / 21.5Kg

MOČ 12VDC 10A

Form 2 HD

Tehnologija - Stereolitografija (SLA)

Odprtokodno tiskanje – po zagotovilih FormLabs lahko na tiskalni-

ku Form 2 uporabljate materiale vseh proizvajalcev. V nastavit-

vah tiskalnika vklopite Open Mode (odprt način). Ko se na zaslo-

nu na dotik tiskalnika Form 2 vključi Open Mode, so naslednje 

funkcije izključene: gretje smole (materiala), brisalec za smolo, 

porazdelitev smole, samodejno zaznavanje stanja smole, zazna-

vanje smolne kartuše in zaznavanje rezervoarja smole. V odprtem 

načinu je grelnik pod rezervoarjem izključen zaradi nevarnosti ra-

zlitja, ki ga lahko povzroči smola neznane viskoznosti. Iz istega 

razloga je izključen tudi brisalec. 

Mere delovne površine (X, Y, Z mm) – 145 x 145 x 175

Natančnost – Tiskalnik Form 2 printer tiska z ločljivostjo 140 

mikronov pri svetlobnem viru 405 nanometrov. S 140 mikroni 

je tiskalnik idealen za izdelavo odtisnih žlic po meri, nastavkov 

in vodil za operacije in zobnih opornic. Ni pa dovolj natančen za 

izdelavo modelov, prevlek in mostičkov ter delnih odtisov.


