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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je bil preskušanje in analiza zmožnosti ter omejitev
3D-tiskalnika CubePro Duo ameriškega podjetja 3DSystems, namenjenega
osebni uporabi.
V teoretičnem delu so predstavljene najpomembnejše tehnologije 3D tiska:
stereolitografija – SLA (angl. Stereolitography), selektivno lasersko sintranje –
SLS (angl. Selective laser sintering), nalaganje krojenih plasti – LOM (angl.
Laminated object manufacturing) ter modeliranje s spajanjem slojev – FDM
(angl. Fused deposition modelling). Slednja tehnologija je predstavljena bolj
obširno, ker je bila tudi predmet raziskav v okviru diplomskega dela.
V eksperimentalnem delu je bilo izvedeno modeliranje različnih 3D-testnih form,
na osnovi katerih sta bili analizirani tiskarska in tiskovna prehodnost. Razvite in
modelirane so bile specifične 3D-testne forme. Ploščica z luknjicami različnih
premerov (1–5 mm) je bila natisnjena v treh različnih ločljivostih (70, 200 in 300
µm) z vključeno in izključeno opcijo tiska detajlov. Najboljše rezultate je prinesla
ločljivost 200 µm z aktivirano funkcijo vključenih detajlov. Omenjene nastavitve
so bile uporabljene za tisk še dveh testnih form, in sicer 3D-forme s pravilnimi
telesi različnih velikosti (premeri ali osnovne stranice so variirali 1–10 mm) na
osnovi katerih je bila določena velikost minimalnega detajla, ki znaša 0,85 mm.
Izkazalo se je tudi, da tiskalnik lepše tiska okrogla telesa (valj, stožec) v
primerjavi z oglatimi (piramida, kocka) in da tisk špičastih vrhov ni mogoč, v
kolikor so predmeti majhnih dimenzij. Zadnja testna forma je bila namenjena
analizi zmožnosti tiska previsov brez podpornega materiala. Ugotovljeno je bilo,
da so doseženi

zadovoljivi rezultati pri naklonih 35°–85°, pri manjših kotih

oziroma večjih previsih pa se je filament brez podpore prekomerno povesil.
Sicer pa so bila odstopanja naklonov previsnih struktur minimalna. Na koncu je
bil izveden tudi preskus tiska mostičkov različnih dolžin. Zadovoljive rezultate so
prinesli mostički dolžine 1–3,5 cm, večje dolžine (4–5 cm) pa so že rezultirale v
zelo opaznem povešenju spodnje strani mostičkov.
Ključne besede: 3D-tisk, tehnologija FDM, tiskovna prehodnost, tiskarska
prehodnost, ekstrudiranje materiala, ekstrudiranje termoplastov, CubePro Duo
V

ABSTRACT
The purpose of this diploma thesis was testing and analyzing capabilities and
limitations of the CubePro Duo 3D-printer from American company 3D Systems
intended for personal use.
The theoretical part of this thesis introduces the most important 3D printing
technologies: SLA (stereolitography), SLS (selective laser sintering), LOM
(laminated object manufacturing) and FDM (fused deposition modelling). The
latter technology is presented in more detail as it was also the subject of the
research in this thesis.
The experimental work was carried out by modeling different 3D test objects
that were later used to analyze printability and runnability. Specific 3D test
objects were made. Small tile with holes of different diameters (1–5 mm) was
printed in three different printing resolutions (70, 200, and 300 μm) with and
without enabling the option for best fine detail. The best results were achieved
with the 200 μm resolution and with the option for best fine detail enabled.
Those settings were used to print two other test objects. First one was the test
object that consisted of geometric shapes (diameters or edge length varied from
1 to 10 mm). Based on that the minimum printable detail size was determined,
which is 0,85 mm. It was also determined that this printer prints circular shapes
(cylinder, cone) better than squared ones (pyramid, cube) and printing pointed
peaks on small objects is impossible. Next test object was used to analyze
printing of overhanging structures without the use of support material. It
produced satisfactory results at inclinations from 35°–85°, smaller angles
resulted in noticeable hanging filament of the lower layers. Furthermore,
deviation of the measured angles was minimal (± 1°). Finally, bridging was
tested by printing bridges of different lengths. Bridges with lengths 1–3.5 cm
brought satisfactory results, those that were longer (4-5 cm) resulted in a
noticeable hanging filament of the lowest layer.

Key words: 3D printing, FDM, printability, runnability, extrusion of material,
extrusion of thermoplastics, CubePro Duo
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UVOD

Tehnologija 3D-tiska je vedno bolj poznana in priljubljena tako v industriji kot v
vsakodnevni osebni uporabi. Skupaj s hitrim razvojem tehnologije postajajo 3Dtiskalniki vedno bolj dostopni za širšo javnost. Med seboj se razlikujejo glede na
kakovost tiska, ceno, način tiska, težavnosti uporabe, predvsem pa po vrsti
uporabljenega materiala.
V diplomskem delu smo s tiskom različnih 3D-testnih form preizkušali in analizirali
zmogljivost profesionalnega tiskalnika CubePro Duo ameriškega podjetja 3DSystems. Omenjeni tiskalnik deluje na osnovi modeliranja s spajanjem slojev
ekstrudiranega termoplasta – FDM (angl. Fused deposition modelling) z dvema
različnima termoplastoma, PLA – polimlečna kislina (angl. Polyactic acid) in ABS –
akrilonitril butadien stiren (angl. Acrylonitrile butadiene styrene).
Najprej smo raziskali različne tehnologije 3D-tiska in se nato osredotočili na
tehnologijo FDM, njene omejitve, prednosti, smernice pri oblikovanju digitalnih
modelov in poskuse dvobarvnega tiska.
Namen diplomskega dela je bilo izdelati analizo tiskarske prehodnosti (previsne
strukture brez podpornega materiala) in tiskovne prehodnosti (sposobnost tiska
detajlov). Preizkušali smo različne parametre, ki jih tiskalnik ponuja in spoznali
njegove omejitve. Kot cilje smo si zastavili določitev skrajnih vrednosti parametrov, ki
omogočajo zadovoljivo tiskarsko in tiskovno prehodnost.
Testne forme za analizo zmogljivosti tiskalnika CubePro Duo smo zmodelirali v
programu za 3D-modeliranje Blender in jih natisnili z materialom PLA brez uporabe
podpornega materiala. Predmete smo najprej natisnili v vseh treh možnih ločljivostih,
ki jih ponuja tiskalnik: 70, 200 in 300 µm. Navedene vrednosti predstavljajo končno
debelino tiskanega sloja. Določili smo optimalno ločljivost in preizkušali ostale
omejitve tiskalnika z vključeno in izključeno opcijo tiska detajlov. Kakovost natisnjenih
predmetov smo analizirali s pomočjo meritev debeline, mase, premera in velikosti ter
s slikovno in ne nazadnje tudi z vizualno analizo. Na osnovi pridobljenih rezultatov
smo navedli splošne smernice za kakovosten tisk predmetov.
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Pri 3D-tisku s pomočjo dodajanja materiala sloj za slojem nastane fizični predmet, ki
ga pred tiskom zmodeliramo s pomočjo programske opreme za 3D-modeliranje ali pa
ga zajamemo s pomočjo 3D-skenerja. Tiskalniki za tisk uporabljajo različne
dodajalne tehnologije, ki se razlikujejo predvsem v tem, kako se gradijo sloji
delovnega predmeta in kakšen osnovni material se pri tem uporablja (1).
Nekatere tehnologije topijo ali mehčajo osnovni material, iz katerega nato gradijo
predmet, npr. tehnologiji selektivnega laserskega sintranja – SLS (angl. Selective
laser sintering) in modeliranja s spajanjem slojev – FDM (angl. Fused deposition
modelling), druge pa strjujejo tekoče fotopolimerne materiale, npr. stereolitografija –
SLA (angl. Sterelitography) ali nalagajo tanke krojene plasti – LOM (angl. Laminated
object manufacturing). Vsaka tehnologija ima svoje prednosti in slabosti in se zato
njihova uporaba pogojuje predvsem z željenimi lastnostmi končnega predmeta,
namenom uporabe, ceno in vrsto materiala ter barvnimi zahtevami (2).
Tehnologij 3D-tiska je vse več, zato je delitev tehnologij vse bolj kompleksna.
Največji korak na področju delitve tehnologij je naredila organizacija ASTM
International, ki je leta 2012 postavila standard ASTM F2792-10 – Standard
Terminology for Additive Manufacturing Technologies, ki razvršča tehnologije 3Dtiska v sedem dodajalnih proizvodnih procesov oziroma generičnih skupin:


ekstrudiranje materiala (angl. Material extrusion) – (FDM, PJP, FFF, …),



fotopolimerizacija v kadi (angl. Vat photopolimerization) – (SLA, 2PP, DLP,
…),



kapljično nanašanje ali brizganje materiala (angl. Material jetting) – (PolyJet,
…),



kapljično nanašanje ali brizganje veziva (angl. Binder jetting) – (CJP, …),



spajanje slojev praškastega materiala (angl. Powder bed fusion) – (SLS, SLM,
…),



nanašanje materiala z usmerjanjem energije (angl. Direct energy deposition) –
(LENS, …),



laminacija pol (angl. Sheet lamination) – (LOM, SDL, …).
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2.1

Primerjava tehnologij 3D-tiska

2.1.1

Stereolitografija – SLA

Tehnologija

SLA

temelji

na

selektivni

polimerizaciji

svetlobno

občutljivega

fotopolimera s pomočjo laserja. Prednosti te tehnologije so velika natančnost,
kakovosten tisk detajlov, tanke stene in gladka površina predmetov. Slabosti pa so
predvsem omejitve pri izbiri materialov (le fotopolimerni), potreba po dodatnem
utrjevanju tiskanega predmeta in nujni uporabi podpornega materiala (3).
Debelina plasti variira od 0,05 mm do 0,15 mm s povprečno toleranco 0,1 mm. V
splošnem je natančnejša od FDM tehnologije, predvsem zaradi laserja, katerega
premer snopa je lahko manjši od ekstrudirnih šob pri FDM (4).

2.1.2

Selektivno lasersko sintranje – SLS

Pri tehnologiji SLS se z laserjem (npr. CO2 laser) selektivno sintra praškast material.
Nastali pedmeti so porozni, krhki, potrebna je naknadna obdelava zaradi hrapave
površine, menjava materiala je v primerjavi s tehnologijama FDM ali SLA veliko težja,
tudi cene so višje zaradi uporabe laserja. Prednost pa je, da lahko tiskamo s širokim
naborom materialov in kompleksne strukture brez podpornega materiala (3).
Praškasti materiali so lahko na osnovi različnih polimerov (termoplastov), kovin in
keramike, stekla itd. (2).
Hitrost in ločljivost SLS tehnologije sta primerljivi s tehnologijo SLA, zaradi nizkih
hitrosti tiska pa se pogosto uporablja za tisk manjših delov, za katere se zahteva
natančnost izdelave. Najpogosteje se uporabljajo polimerni in kompozitno polimerni
materiali, redkeje kovine. V kolikor se kot osnovni material uporabljajo kovinski
praškasti materiali, govorimo o selektivnem laserskem taljenju – SLM (angl. Selective
laser melting) (4).
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2.1.3

Nalaganje krojenih plasti – LOM

Pri tej tehnologiji uporabljamo materiale, kot so papir, kovinska folija in plastična
folija, ki jih po plasteh zlepimo ter s pomočjo noža ali laserskega snopa režemo v
željeno končno obliko predmeta (2).
Na splošno natančnost in stabilnost papirnatih predmetov nista najboljši, je pa cena
tiska zelo nizka, končni predmet pa je na otip podoben lesu. Debelina slojev je
pogojena z uporabljenimi materiali in lahko dosežemo vizualno zadovoljive rezultate.
Tako sta največji prednosti tehnologije predvsem zelo nizka cena ter hitrost zaradi
debelejših plasti. Papir ni drag material, a je slabo obstojen na vlago, tako je
kakovost končnih predmetov sorazmerna ceni (5).

2.2

Modeliranje s spajanjem slojev, FDM

S tehnologijo FDM končni predmet nastane s topljenjem termoplastičnega polimera,
ki ga v obliki tankega filamenta v poltekoči obliki ekstrudiramo skozi šobo ekstrudirne
tiskalne glave na delovno površino. Material je prvotno v obliki filamenta navit na
kolut in speljan do šobe tiskalnika. Šoba se premika v x in y smeri, mizica, na kateri
se nahaja delovni predmet, pa se z vsako dokončano plastjo vertikalno spušča v z
smeri. Prednost FDM je v možnosti izbora najrazličnejših termoplastičnih in
kompozitnih materialov ter njihovi hitri menjavi, nizki ceni materiala. Končni tiskani
predmeti ne potrebujejo dodatnega utrjevanja. Slabosti pa se pokažejo predvsem pri
tisku detajlov, slabši gladkosti površine in potrebi po podpornem materialu ter
manjših hitrostih tiska, še posebej pri večjih, zapolnjenih predmetih ali delih predmeta
(3). Med drugim lahko pri tehnologiji FDM uporabljamo sledeče materiale:
termoplaste (npr. PLA, ABS), HDPE, gumo, evtektične kovine, porcelan, itd. (2).
Najpogosteje se uporablja ABS, termoplast, iz katerega so izdelane tudi LEGO kocke
in prihaja v širokem naboru barv ter z različnimi modifikacijami osnovnega materiala
(6).

4

Tehnologija je bila razvita v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ter komercializirana
desetletje kasneje s strani ameriškega podjetja Stratasys, ki jo je tudi poimenovalo s
kratico FDM. Tovrstni tiskalniki uporabljajo navadno dva različna materiala sočasno,
osnovnega za tisk predmeta ter dodatnega za tisk podpore (6). FDM tisk zahteva
podporne strukture za vsako previsno geometrijo predmeta. Podporni material je
lahko vodotopen in ga po tisku preprosto speremo stran, lahko pa ga tudi odlomimo
od končnega predmeta. Zahteva po podpornem materialu je smatrana kot velika
omejitev omenjene tehnologije (7).
Glede na končne predmete je tehnologija FDM natančna in zanesljiva ter relativno
prijazna za uporabo kljub možni obsežni naknadni obdelavi po tisku. Problemi se
lahko pojavijo pri tisku predmetov kompleksnejših geometrij in slabši adheziji med
sloji, kar rezultira v tem, da predmet ni »vodotesen«. Včasih lahko te probleme pri
ABS plastiki rešimo že z uporabo acetona, ki omogoča glajenje površine ter
mehčanje in naknadno zlepljanje slojev (7).
V preglednici 1 so predstavljene prednosti, slabosti, minimalna velikost natisnjenih
detajlov in debeline natisnjenih plasti prej omenjenih tehnologij 3D-tiska (SLA, SLS,
LOM in FDM).
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Preglednica 1: Primerjava tehnologij 3D tiska (3), (4), (5), (8), (9), (10)

SLA

SLS

LOM

FDM

0,05 – 0,15

povp. 0,076

0,076 – 0,2

0,05 – 0,5

0,1

0,15

0,2

0,178

natančnost,

natančnost,

fleksibilnost

velik nabor in

zelo nizka cena,

zapolnitve teles

oblikovanja,

nizka cena

hitrost (5 -10 x

(votlo ali zapolnjeno),

dobri detajli,

materialov, ni

hitrejša od

cena materiala,

tanke stene,

podpornega

ostalih)

hitrost tiska, hitra

gladka površina

materiala

DEBELINA
PLASTI
(mm)
MIN.
VELIKOST
DETAJLOV
(mm)

PREDNOSTI

prilagodljivost

menjava materiala

omejen nabor in

natančnost, previsne

cena materialov,

SLABOSTI

hitrost, dodatno

proizvodni

slaba trajnost

utrjevanje,

stroški, hitrost

predmetov

podporni
material

2.2.1

strukture, podporni
material, slabši
detajli, hrapava
površina

Termoplast ABS

ABS ali akrilonitril butadien stiren je eden najpogosteje uporabljenih materialov v 3Dtisku pri tehnologiji FDM. Temperatura taljenja se giblje okrog 225 °C. Temperatura,
pri kateri začne izgubljati svojo trdnost, je nekje okrog 100 °C, zato je ABS zelo
primeren za tiskanje rezervnih delov za stroje ali druge predmete, izpostavljene višjim
temperaturam (zaradi sonca ali vroče vode) (11).
Je močan, elastičen material z dobrimi možnostmi nadaljnje obdelave (12). Velika
prednost ABS je v tem, da je topen v acetonu, kar v 3D-tisku s pridom izkoriščajo za
glajenje površin po tisku (brušenje in topljenje zunanje plasti predmeta z acetonom
rezultira v gladki površini). Pogosto pa uporabljajo za dodelavo kar hlape acetona, ki
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poleg gladke površine predmetu prinesejo tudi visok sijaj. Seveda pa je pri dodelavi z
acetonom potrebna previdnost, saj lahko odstranimo tudi zelo majhne želene detajle.
Slabe strani uporabe ABS termoplasta so v njegovem vonju po zažgani plastiki, ki je
neprijeten in je lahko škodljiv zdravju ter v tem, da se ob ohlajanju krči, kar rezultira v
zvijanju ravnih površin (angl. Warping). Zato tisk z ABS zahteva ogrevano komoro in
ogrevano osnovno ploščo, na katero tiskamo (11).

2.2.2

Termoplast PLA

PLA ali poliaktična kislina je popolnoma drugačen termoplast. Je organskega izvora
(narejen iz koruznega škroba ali sladkornega trsa) in je biorazgradljiv ter zato bolj
prijazen tudi okolju (13). Temperatura taljenja se giblje od 190 do 210 °C in nima
neprijetnega vonja. Svojo trdnost začne izgubljati že pri 60 °C, zato ni najbolj
primeren za predmete, ki bodo izpostavljeni višjim temperaturam.
Je bolj tekoč kot ABS, zato lahko natisnemo natančnejše detajle z višjimi hitrostmi.
PLA je tako dober za tisk ostrih kotov. Manj je tudi nagnjen k zvijanju materiala med
ohlajanjem, zato ogrevana osnovna plošča ni nujna, je pa priporočljiva (segreta na
približno 60 °C), če tiskamo velike ravne površine.
V primerjavi z ABS imajo PLA predmeti dokaj sijajno površino, kar pa je odvisno tudi
od barve, temperature tiska in vrste PLA filamenta. Izkušeni uporabniki 3D-tiskalnikov
tako že delajo različne poizkuse spreminjanja temperature med tiskom, kar rezultira v
spreminjajočem se sijaju površine po predmetu.
Pri PLA obdelava površine z acetonom ni mogoča. Lahko pa ga raztopimo v
natrijevem hidroksidu.
PLA lahko kupimo v veliko različnih barvah. Ker je PLA pogosto uporabljen v
dekorativne namene, obstajajo tudi bolj posebni PLA filamenti npr. tak, ki se sveti v
temi, fotokromatski (spremeni barvo na UV svetlobi) in z bleščicami. Obstajajo pa tudi
kombinirani filamenti iz mešanice PLA in še nekega drugega materiala (les, bambus,
kreda, bron, baker, …) (11).
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2.3

Pregled dosedanjih raziskav

Trdnost natisnjenih predmetov je pomemben faktor pri njihovi uporabnosti, še
posebno v industriji. FDM tehnologija je znana po doseganju visoke trdnosti, ki pa jo
lahko še izboljšamo. V literaturi (14) je kot pomemben faktor pri trdnosti predmetov
navedena orientacija predmeta na osnovni plošči. Preizkus vpliva orientacije na
trdnost je potekal v štirih fazah, kjer so v prvih treh fazah zgolj spreminjali orientacijo
predmeta, v zadnji pa so obdržali orientacijo tretje faze in zgolj zamenjali materiale
(termoplast ABS z ULTEM 9085). Rezultati so pokazali kar 48 % izboljšanje trdnosti.
Z dodatno uporabo programske opreme za optimizacijo premikanja šob je končna
trdnost narasla za še dodatnih 47 % (117 % izboljšanje prvotne trdnosti). Z menjavo
materiala pa se je trdnost predmeta povečala za 387 % glede na prvotno trdnost.
Orientacija pa ni edina stvar, na katero moramo biti pri modeliranju in tisku pozorni.
Glede na smernice modeliranja (15) lahko tisk pri konstantni temperaturi skorajda
popolnoma prepreči neželeno zvijanje materiala, za kar so najbolj dovzetni dolgi in
tanki natisnjeni deli. Zvijanju se lahko izognemo s primerno orientacijo predmeta (čim
večja ravna površina za osnovo) in z uporabo termičnih komor ali pa vsaj
temperirane osnovne plošče. Pri uporabi podpornega materiala se poskušamo
izogniti preveliki uporabi le-tega, saj z njim porabimo več materiala in časa, proces
naknadne obdelave pa se podaljša. Za odprtine in kote večje od 60° podpornega
materiala ne potrebujemo. Pogojno se mu lahko izognemo tudi pri kotu 45°. Luknje
so pri predmetih natisnjenih s tehnologijo FDM pogosto manjše, kot želimo, zato jih
moramo ali zvrtati naknadno ali jih zmodelirati malce večje (npr. za 5 mm luknjo
zmodeliramo luknjo premera 5,2 mm). Tako odprtine do velikosti 10 mm potrebujejo
do 4 % korekcijo.
Dimenzije natisnjenega predmeta pa ne odstopajo od tistih pri digitalnem modelu le v
notranjosti (kjer so strukture manjše od zmodeliranih), ampak so zunanje dimenzije
predmeta običajno večje od tistih pri digitalnem modelu. Do drugačnih dimenzij pride
zaradi raztezanja in krčenja plastike pod vplivom različnih temperatur in tudi zaradi
različnih debelin natisnjenih plasti (ločljivosti) v odnosu do velikosti ekstrudirne šobe
(količine ekstrudiranega filamenta). Tako moramo biti pri modeliranju predmetov, kjer
so dimenzije ključnega pomena, pozorni že pri digitalnem modeliranju in si lahko pri
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preračunavanju dimenzij med digitalnimi in realnimi dimenzijami pomagamo z
matematičnimi enačbami (16).
Natisnjeni predmeti so pogosto namenjeni uporabi in se zato od njih pričakuje
določena trdnost. Poleg orientacije predmeta na trdnost vpliva tudi polnilo. V
raziskavi o vplivu tiskarskih pogojev (temperatura) na nehomogenost strukture FDM
prototipov (17) so ugotovili, da razporeditev materiala v notranjosti ni popolnoma
homogena in je gostota večja na začetni točki tiskanja polnila in da na homogenost
vpliva tudi sama oblika predmeta. Vpliv temperature na homogenost strukture pa je
bil manjši pri predmetih s krožnim prerezom kot pri tistih s pravokotnim prerezom.
V novejši literaturi (10) že lahko zasledimo preskušanja večbarvnega tiska modelov s
tehnologijo FDM, kjer prepleteni vzorci različnih barv dajejo vtis zveznega prelivanja
in kot rezultat omogočajo širši barvni (ali sivinski) obseg s samo dvema
termoplastoma. Preizkusi so temeljili na preprostem vzorcu šahovnice z belim in
črnim filamentom za kar največji možni kontrast. Za tisk različnih barvnih tonov bi
lahko priredili rastrsko tehniko za 3D-tisk in z izmenjevanjem tiska zelo majhnih točk
različnih barv dosegli želeno barvo, a bi se pri tem soočili s problemom prepogoste
menjave med tiskalnima glavama. S pomočjo različnih preizkusov so ugotovili, da iz
črne in bele barve dobimo sivo z rahlim zamikom zgornje ali spodnje plasti različnih
barv navznoter ali navzven glede na vertikalno tiskovno os. Ugotovitev so nato
nadgradili s tiskom plasti v obliki visokofrekvenčnega sinusnega vzorca po zunanjih
robovih predmeta in pri naslednji plasti druge barve pot ekstrudirne šobe po sinusni
krivulji zamaknili za vrednost π (matematična konstanta s približkom 3,14). Zaradi
posedanja zgornjega filamenta na mestu vdolbin sinusne krivulje spodnjega, je kot
rezultat nastala horizontalna črta iz izmenjujočih se črnih in belih polj. Z moduliranjem
zamika sinusne krivulje posameznih plasti so tako dosegli različne sivinske tone, kar
so uporabili pri lepljenju tekstur zmodeliranega predmeta.
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

3.1

Oprema

3.1.1 Tiskalnik CubePro Duo podjetja 3DSystems
Tiskalnik CubePro Duo je izdelalo ameriško podjetje 3DSystems in omogoča tisk z
dvema tiskalnima ekstrudirnima glavama in štirimi materiali (termoplasta ABS in PLA
ter najlon in vodotopni podporni material) v treh različnih ločljivostih: 70 , 200 in 300
µm. Največja velikost natisnjenih predmetov je 24,29 (širina) x 23 (višina) x 27,04
(dolžina) cm. Tiska z maksimalno hitrostjo 15 mm/s, ki pa je odvisna tudi od
geometrije predmeta.
Datoteke lahko tiskamo preko brezžične Wi-Fi povezave ali USB ključka. Za
upravljanje s tiskalnikom uporabljamo LCD zaslon na dotik, na katerem vidimo
preostali čas tiska, porabo materiala itd. Tiskalnik ima svojo programsko opremo
CubePro Client Software, last ameriškega podjetja 3DSystems, s katero pretvorimo
.stl datoteke v .cubepro format, ki ga je tiskalnik zmožen prebrati (18). Poleg tega
lahko v CubePro programu tudi spreminjamo dimenzije, izbiramo material, postavitev
in spreminjamo razpoložljive parametre kakovosti tiska.

3.1.2

Program Blender verzija 2.73

Blender je odprtokodni, prosto dostopni program za 3D-modeliranje v realnem času.
Za modeliranje 3D-testnih form smo uporabljali Blender 2.73. Datoteke smo izvozili v
.stl format.

3.1.3

Termoplast PLA

PLA je termoplast, ki pri temperaturi okoli 220 °C preide v poltekočo obliko, pri sobni
temperaturi pa spet preide v trdno stanje. Natisnjeni predmeti se lahko pri višjih
temperaturah, npr. na soncu, deformirajo. Spajanje plasti je močnejše in lahko
dosežemo zelo trdne predmete. Je rastlinskega izvora in v specifičnih pogojih
10

biorazgradljiv. Ob primernem ohlajanju lahko tiskamo hitreje kot z npr. ABS in
natančneje tiskamo robove, kar vodi k manjšemu popačenju. Je močnejši in bolj tog
kot ABS ter je visoko sijajen (13) (12).

3.1.4

Ostala oprema

Kot ostalo opramo smo uporabili:
-

digitalno kljunasto pomično merilo Mitutoyo,

-

fotoaparat Nikon D60,

-

tehtnica,

-

ravnilo,

-

program Adobe Photoshop CS6 in

-

program Image J.
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1 Kalibracija tiskalnika

Pred tiskom 3D testnih form za preverjanje omejitev tiskalnika CubePro Duo smo
najprej izvedli kalibracijo po specifikaciji s pomočjo testa, vključenega v programsko
opremo tiskalnika. Pri kalibraciji s pomočjo vijakov upravljamo s pozicijo osnovne
plošče za kar najbolj optimalne rezultate. Za tisk smo uporabljali le termoplast PLA.
Tiskalnik ekstrudira filament premera 0,4 mm. Debelina filamenta v navitju pa znaša
1,75 mm.

4.2

Tisk detajlov

4.2.1 Ploščica z luknjicami različnih premerov
Za preizkus tiska detajlov smo najprej zmodelirali kvadratno ploščico z osnovno
stranico 5 cm in debeline 1 mm. Ploščica je imela luknjice premera 5, 3, 2 in 1 mm
(Slika 1).
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Slika 1: Slika digitalnega modela ploščice z luknjicami

Natisnili smo jo s tremi različnimi debelinami sloja (ločljivostmi) 70, 200 in 300 µm ter
brez in z vključeno opcijo »tiska detajlov«, ki jo ponuja tiskalnik (Slika 2).

Slika 2: Okno v programu CubePro, kjer lahko izberemo opcijo vključitve detajlov
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Za zapolnitev objektov smo izbrali opcijo »Strong« (srednja zapolnitev), za vzorec
notranjega polnila objekta pa »Diamonds« (močnejši vzorec z mrežno strukturo), kot
je razvidno iz Slika 3, kar program ponuja kot standardne parametre tiska.

Slika 3: Okno v programu za izbor parametrov (debeline sloja, polnilo, vzorec polnila)

Programska oprema tiskalnika pred tiskom poda predvideno maso porabljenega
filamenta in čas tiska. Pri teži natisnjenih ploščic je prišlo do manjših odstopanj glede
na predvideno maso (Preglednica 2). Predvidevamo, da do razlik v masi prihaja
zaradi nenatančnega algoritma, na osnovi katerega programska oprema tiskalnika
poda informacijo o porabi materiala za tisk, ki je enaka predvideni masi tiskanega
predmeta.
Ploščico z debelino sloja 300 µm smo natisnili dvakrat brez vključenih detajlov, saj je
bila prva ploščica presenetljivo tanka.

14

Preglednica 2: Izmerjene in predvidene mase ploščic z luknjicami pri vseh treh debelinah sloja

Debelina sloja

Predvidena masa

Izmerjena masa

[µm]

[g]

[g]

1,93

1,76

1,93

1,78

z vključenimi detajli

2,25

1,72

brez vključenih detajlov

3,78

3,82

z vključenimi detajli

4,14

3,64

brez vključenih detajlov

7,15

5,10

z vključenimi detajli

7,37

5,16

brez vključenih detajlov
(1. poskus)
300

brez vključenih detajlov
(2. poskus)

200

70

Do odstopanj je prišlo tudi pri dimenzijah natisnjenih ploščic glede na digitalni model.
Debeline so izmerjene 3x na vsaki stranici ploščice (skupno 12 meritev), saj je
debelina precej variirala po celotni površini ploščic. V preglednici 3 so predstavljeni
izmerjeni rezultati debeline.
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Preglednica 3: Izmerjene debeline ploščice tiskane z debelino sloja 300 µm z in brez vključenih
detajlov

Debelina sloja 300 µm
meritve

brez vključenih detajlov

brez vključenih detajlov

z vključenimi

debeline

(1. poskus) [mm]

(2. poskus) [mm]

detajli [mm]

1

0,63

0,63

0,64

2

0,64

0,69

0,63

3

0,60

0,60

0,69

4

0,67

0,78

0,71

5

0,74

0,80

0,71

6

0,68

0,68

0,75

7

0,70

0,72

0,67

8

0,56

0,56

0,59

9

0,58

0,60

0,62

10

0,62

0,66

0,67

11

0,62

0,63

0,61

12

0,69

0,69

0,63

x̅

0,64

0,67

0,66

SD

0,05

0,07

0,05

Pri ploščici z debelino sloja 300 µm (Preglednica 3) je debelina pri vseh treh
ploščicah manjša od 1 mm. Tako se povprečne debeline gibljejo okrog 0,65 mm. Pri
meritvah drugega poskusa ploščice natisnjene brez vključenih detajlov je vidno večje
odstopanje 4. in 5. meritve, kar se na fizični ploščici kaže kot zelo opazna izboklina
slabo sprijetih slojev filamenta na robu.
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Preglednica 4: Izmerjene debeline ploščice tiskane z debelino sloja 200 µm z in brez vključenih
detajlov

Debelina sloja 200 µm
meritve debeline

brez vključenih detajlov [mm]

z vključenimi detajli [mm]

1

1,37

1,30

2

1,40

1,36

3

1,39

1,29

4

1,39

1,41

5

1,46

1,51

6

1,32

1,30

7

1,33

1,28

8

1,33

1,25

9

1,32

1,41

10

1,35

1,36

11

1,36

1,25

12

1,37

1,35

x̅

1,37

1,34

SD

0,04

0,08

Glede na izmerjene vrednosti se debeline ploščic natisnjenih s prednastavljeno
debelino sloja 200 µm (Preglednica 4), tudi razlikujejo od željenega 1 mm. Znašajo
namreč 1,37 mm (brez vključenih detajlov) in 1,34 mm (z vključenimi detajli).
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Preglednica 5: Izmerjene debeline ploščice tiskane z debelino sloja 70 µm z in brez vključenih detajlov

Debelina sloja 70 µm
meritve debeline

brez vključenih detajlov [mm]

z vključenimi detajli [mm]

1

2,05

2,00

2

2,03

2,09

3

2,00

2,06

4

2,26

2,23

5

2,30

2,28

6

2,20

2,18

7

2,08

2,15

8

1,97

2,06

9

1,94

2,05

10

2,06

2,11

11

2,05

2,01

12

2,10

2,13

x̅

2,09

2,11

SD

0,11

0,09

Debelina ploščice, kjer je bila prednastavljena debelina sloja 70 µm (Preglednica 5)
je želeno debelino prekoračila za več kot 100 %. Povprečni debelini se namreč
gibljeta okrog 2,10 mm.
Do takih razlik v debelinah pri različnih debelinah sloja pride zaradi enotne velikosti
ekstrudirne šobe, ki ekstrudira enako materiala ne glede na izbrano debelino. Tako
pri debelini sloja 70 µm naredi npr. 14 plasti in pride do potlačenja ter deformiranja,
pri debelini sloja 300 µm pa natisne npr. 3 plasti in je končna ploščica veliko tanjša
od ostalih dveh.
Niso se pa razlikovale le v debelini, ampak tudi širini in dolžini (Preglednica 6), ki sta
pri digitalnem modelu znašali 50 mm (oblika pravilnega kvadrata).
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Preglednica 6: Izmerjene dimenzije ploščic vseh treh debelin slojev z in brez vključenih detajlov

dolžina [mm]

širina [mm]

brez vključenih detajlov (1. poskus)

49,56

49,28

brez vključenih detajlov (2. poskus)

49,39

49,39

z vključenimi detajli

49,54

49,55

brez vključenih detajlov

50,29

50,14

z vključenimi detajli

50,37

50,08

brez vključenih detajlov

49,78

50,00

z vključenimi detajli

50,88

50,60

Debeline sloja [µm]

300

200

70

Poleg razlik v debelini in teži so se pokazale tudi omejitve pri tisku okroglih odprtin.
Luknjic s premerom 1 mm tiskalnik ni bil zmožen natisniti pri nobeni od predhodno
določenih debelin sloja, zato so ostale zapolnjene. Luknjice s premerom 2 mm so
odprte le pri vseh ploščicah z debelino sloja 300 µm in pri ploščici z debelino sloja 70
µm brez vključenih detajlov, a so komaj prepoznavne in nepravilnih oblik. Luknjice s
premerom 3 in 5 mm pa so odprte na vseh ploščicah in so njihovi premeri v vseh
primerih manjši od želenih. Meritve širin luknjic so narejene na najširšem odprtem
delu.
Preglednica 7: Širine luknjic pri debelini sloja 300 µm z in brez vključenih detajlov

Debelina sloja [µm]

300 (1. poskus)

300 (2. poskus)

300 z vključenimi detajli

premer luknjic [mm]

3

5

3

5

3

5

1. meritev širine [mm]

2,30

4,66

2,03

4,55

1,96

4,38

2. meritev širine [mm]

2,13

4,55

2,36

4,43

2,08

4,10

3. meritev širine [mm]

2,25

4,49

2,10

4,38

1,97

4,49

4. meritev širine [mm]

1,85

4,32

1,91

4,22

1,74

4,33

5. meritev širine [mm]

1,69

4,43

1,91

4,22

1,69

4,27

x̅ [mm]

2,04

4,49

2,06

4,36

1,89

4,31

SD [mm]

0,26

0,13

0,19

0,14

0,17

0,15
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Slika 4: Skeni ploščic z debelino sloja 300 µm

Pri ločljivosti oziroma debelini sloja 300 µm (Preglednica 7) so tako širine luknjic pri
tisku brez vključenih detajlov manjše za približno 1 mm pri 3 mm luknjicah in za
približno 0,6 mm pri 5 mm luknjicah. Ploščica z vključenimi detajli pa ima še za 0,2
mm večje odstopanje. Vizualno so luknjice neenakomerne, z vidnim presežkom
filamenta ob zaključevanju tiskanja kroga okrog luknjice, ki rezultira v deformaciji
kroga. Do zmanjšanja premerov luknjic pride zaradi tega, ker tiskalnik tiska po
tankem robu luknjice digitalnega modela in ima tako na vsaki strani približno 0,2 mm
doprinos k debelini roba (polovica debeline ekstrudiranega filamenta, skupno 0,4
mm). Filament pa se še dodatno razleze ob tisku zgornjih plasti, ki pritisnejo na
spodnje.
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Preglednica 8: Širine luknjic pri debelini sloja 200 µm z in brez vključenih detajlov

Debelina sloja [µm]

200

200 + detajli

premer luknjic [mm]

3

5

3

5

1. meritev širine [mm]

1,27

3,59

1,57

3,74

2. meritev širine [mm]

1,24

3,68

1,46

4,02

3. meritev širine [mm]

1,31

3,89

1,46

3,74

4. meritev širine [mm]

1,35

3,85

1,50

3,54

5. meritev širine [mm]

1,23

3,71

1,57

3,69

x̅

1,28

3,75

1,51

3,75

SD

0,05

0,12

0,06

0,17

Slika 5: Skeni ploščic z debelino sloja 200 µm

Pri debelini sloja 200 µm (Preglednica 8) so odstopanja od želenih širin večja. Pri
vključenih detajlih so premeri luknjic pri 3 mm luknjicah za kar polovico manjši od
določenih, pri 5 mm luknjicah pa za približno četrtino manjše. Glede na vizualno
oceno pa so luknjice najlepše in se še najbolj približajo želenemu krogu.
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Preglednica 9: Širine luknjic pri debelini sloja 70 µm z in brez vključenih detajlov

debelina sloja [µm]

70

70 + detajli

premer luknjic [mm]

3

5

3

5

1. meritev širine [mm]

2,06

4,60

1,09

3,82

2. meritev širine [mm]

2,29

4,27

1,76

3,76

3. meritev širine [mm]

2,10

4,34

1,72

3,67

4. meritev širine [mm]

1,95

4,15

1,61

3,64

5. meritev širine [mm]

1,95

4,12

0,64

3,71

x̅

2,07

4,30

1,54

3,72

SD

0,14

0,19

0,49

0,07

Slika 6: Skeni ploščic z debelino sloja 70 µm

Pri debelini sloja 70 µm (Preglednica 9) so bile luknjice prav tako manjše od
predvidenih 3 mm za tretjino pri navadni in za polovico pri ploščici z vključenimi
detajli. Pri 5 mm luknjicah so bila odstopanja manjša in z vključenimi detajli podobna
tisti z 200 µm ločljivostjo. Vizualno so luknjice malce slabše od tistih na 200 µm
ploščici tudi zaradi večje debeline ploščice. Vidno je večje odstopanje pri spodnji 3
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mm luknjici na ploščici z debelino sloja 70 µm z vključenimi detajli, ki je skorajda
zaprta.
Glede na vizualno oceno natisnjenih ploščic se je za najboljšo ločljivost oziroma
debelino sloja pokazala 200 µm z vključenimi detajli. Ploščice imajo tako
najenakomernejšo površino in razmeroma ravne robove. Še vedno pa se razlikujejo
od dimenzij pri digitalnem, referenčnem modelu testne forme (Slika 7).

Slika 7: Primerjava obeh natisnjenih ploščic ločljivosti 200 µm z referenčnim, digitalnim modelom
(rdeča barva)

4.2.2

Ploščica s pravilnimi telesi različnih dimenzij

Naslednja ploščica za testiranje prehodnosti je imela namesto luknjic zmodelirana
pravilna telesa (kocka, stožec, piramida in valj) z različnimi premeri oz. osnovnimi
stranicami. Osnovna podlaga je bila dimenzije 5 mm x 7 mm x 1 mm. Stožec, valj in
4-strana piramida so imeli vsi višino 10 mm in premere 5, 3, 2 ter 1 mm. Kocka pa je
imela največjo osnovno stranico 10 mm, sledile pa so 5, 3, 2 in 1 mm. Ploščica je bila
natisnjena v ločljivosti 200 µm z vključenimi detajli, zapolnitev in vzorec polnila sta
bila enaka kot pri prejšnjih (»strong« in »diamonds«). Predvidena masa je znašala
8,03 g, izmerjena pa 6,29 g.
23

Že v programu CubePro za pripravo datoteke na tisk je bilo razvidno, da najmanjša
telesa (premer 1 mm) ne bodo natisnjena zadovoljivo, saj sploh niso bila vidna. Po
končanem tisku so bila vsa najmanjša telesa razen kocke identična – tanka paličica
višine 10 mm in povprečne širine 0,85 mm. Širina je tudi najmanjša možna širina
detajlov, ki jih tiskalnik lahko natisne. To se kaže tudi pri vrhu stožca ter piramide,
kjer ne dosežemo popolne špice, ampak se širina ustavi pri minimalni širini detajlov
(Slika 8). Najmanjši detajl znaša 0,85 mm, toliko znaša zato, ker vrhove teles
tiskalnik natisne z eno krožno potezo, filament pa ima debelino 0,4 mm (debelina
variira zaradi rahlega potlačenja spodnjih plasti s strani zgornjih plasti in ekstrudirne
šobe).

Slika 8: Ploščica s pravilnimi telesi. (Foto: J. Ahtik)

Natisnjena podlaga je merila 5,89 mm x 71,04 mm x 1,3 mm. Kocke so imele obliko
kocke le do velikosti osnovne stranice 3 mm, nato pa so predmeti izgubili pravilno
obliko. Tudi vogali kock niso popolnoma ostri, ampak so malce zaokroženi.
Odstopale so tudi realne mere osnovnih stranic kock, ki so znašale 9,91 mm (pri
osnovni stranici 10 mm), 4, 96 mm (osnovna stranica 5 mm) in 3,32 mm (osnovna
stranica 3 mm). Tudi premeri valjev so odstopali od določenih. Merili so 4,88 mm
(določen 5 mm), 3,03 mm (določen 3 mm) in 1,88 mm (določen 2 mm). Piramida že
pri osnovni stranici 5 mm ni imela pravilne oblike in je bila zelo podobna stožcu z
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enakim premerom. Le čisto pri dnu je še vidna želena kvadratna oblika ploskev. Tako
piramida kot stožec se ne zaključita v špico ampak se iz začetne širine zožita le do
širine najmanjšega možnega detajla, ki znaša 0,85 mm. Telesa najmanjših dimenzij
so krhka in lahko lomljiva.

Slika 9: Primerjava ploščice s pravilnimi telesi z njenim digitalnim modelom (tloris). (Foto: J. Ahtik)

4.3

Tisk previsnih struktur različnih naklonov

Za preskušanje tiska previsnih struktur pod različnimi koti brez podpornega materiala
smo uporabili že izdelan testni model s spleta (19). Testna forma se uporablja za
preskus tiska previsnih struktur s koti od 5° do 85° z vmesnim korakom 5°. Preskušali
smo, do katerega kota je vidno povešanje filamenta, ki zahteva uporabo podpornega
materiala.
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Predvidena masa modela za preskus previsnih struktur pod različnimi koti je bila 7,25
g, izmerjena masa predmeta pa je bila 4,67 g.

Slika 10: Testna forma za testiranje previsnih struktur s koti od 5° do 85° z vidnim povešanjem
filamenta pri manjših kotih

Do 30° previsa je opazno vidna potreba po podpornem materialu, saj so nagibi
nepravilnih oblik, filament pa prekomerno visi navzdol. Od 35° do 45° nagiba naprej
so plasti že zadovoljivo sprijete in bi bila uporaba podpornega materiala odvisna od
želene kakovosti tiska previsnih struktur in njihove dolžine. Seveda pa se kakovost in
gladkost površine spodnje stranice izboljšuje z večanjem kota naklona in podporni
material pri kotih višjih od 45° ni potreben.

Preglednica 10: Določeni in izmerjeni koti naklonov previsnih struktur

Koti naklonov [°]

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Izmerjeni koti naklonov [°]

38

42

46

51

57

60

64

71

76

80

86

Izmerjeni koti na natisnjenem predmetu se zadovoljivo ujemajo z želenimi (± 1° pri
večjih kotih in do +3° pri manjših), do teh minimalnih odstopanj pa je lahko prišlo tudi
zaradi oteženih meritev in neenakomernih spodnjih strani nagnjenih struktur.
Iz preskusa tiska previsnih struktur lahko zaključimo, da tiskalnik omogoča zadovoljiv
tisk brez podpornega materiala do minimalnega kota 35°.
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4.4 Tisk mostičkov različnih dolžin

Za zadnji preskus smo zmodelirali model z mostički dolžine med podpornimi stebrički
1–5 cm s korakom 0,5 cm. Višina stebričkov je bila 0,5 cm, širina stebričkov in
mostičkov pa 1 cm. Mostičke smo tiskali z nastavitvijo dveh zunanjih sten in polnilom
(iste nastavitve kot pri prejšnjih). Že kmalu po pričetku tiska so se pokazali problemi
pri tisku med stebrički. Zunanja stena se pri nobeni dolžini ne drži z drugo, notranjo,
vmesni filament polnila pa se je že pri najkrajšem mostičku (1 cm) začel opazno
povešati navzdol. Med tiskom 2,5 cm mostička so se pojavili problemi s filamentom
polnila, ki se sploh ni držal zunanje stene in se je vlekel za šobo (Slika 11).

Slika 11: Mostički različnih dolžin
1- vidno odstopanje zunanje stene, 2- vidno povešanje filamenta in slabo sprijemanje s steno

Tisk smo ustavili in za drugo ponovitev tiska istega modela spremenili nastavitve
števila zunanjih sten z 2 na 8. Tako je bil model posledično sestavljen zgolj iz sten
brez polnila (primerjava vidna na Slika 12).
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Slika 12: Primerjava stranic predmeta natisnjenega zgolj iz sten (zgoraj) in predmeta iz sten ter polnila
(spodaj)

Pojavil se je tudi problem s tiskalnikom, ki se mu je zamašila šoba. Tako smo za tretji
poizkus vseh devet mostičkov različnih dolžin pripravili v ločenih datotekah in natisnili
vsakega posebej. Širino stebričkov smo zmanjšali na 5 mm in tako prihranili na času,
modele pa natisnili samo s stenami brez polnila. Pri vseh mostičkih se spodnje plasti
filamenta rahlo povesijo zaradi gravitacije, malo pa jih navzdol porine tudi šoba
tiskalnika, ko tiska naslednji sloj in na predhodni sloj deluje tudi s svojo težo. Vse do
dolžine mostička 4 cm so rezultati zadovoljivi in je povešenost minimalna. Ugotovili
smo, da bi izgled modela lahko izboljšali z odstranitvijo prvega, spodnjega sloja, saj
ne vpliva na trdnost mostička, ki je drugače dobra (Slika 13). Pri dolžinah 4–5 cm pa
se filament prvega sloja spusti do tal (vidno na sliki 13) in bi bil med stebroma
potreben podporni material. Ker je debelina mostičkov 2,5 mm, je kljub slabemu tisku
spodnje plasti mostiček še vedno trden in bi lahko tudi tu odstranili filament spodnje
plasti, ki se ne drži predmeta, pa bi bil mostiček še vedno razmeroma trden. Mostiček
z dolžino 5 cm smo natisnili dvakrat, saj je bil rezultat prvič presenetljivo dober (boljši
od 4 cm mostička) in smo hoteli preveriti, če bo rezultat podoben ob ponovnem tisku.
Drugi poskus se je izkazal za slabšega.
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Slika 13: Mostički z merami dolžine in vidnim povešenjem materiala pri večjih dolžinah

Tudi pri mostičkih je prišlo do odstopanj od predvidenih mas predmetov (Preglednica
11).

Preglednica 11: Predvidene in izmerjene mase mostičkov

Dolžina mostička [cm]

Predvidena masa [g]

Izmerjena masa [g]

1

0,71

0,44

1,5

0,80

0,51

2

0,90

0,56

2,5

0,99

0,65

3

1,09

0,69

3,5

1,18

0,77

4

1,28

0,85

4,5

1,37

0,89

5

1,47

0,95

5 (2. poskus)

1,47

0,96
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5

ZAKLJUČEK

Iz opravljenih preskusov in analiz smo ugotovili sledeče zaključke:
Predvidene mase predmetov so se vedno razlikovale od izmerjenih. V večini
primerov so bile mase manjše in smo porabili manj filamenta, kot je predvidel
program CubePro.
Tiskalnik ponuja 3 različne ločljivosti oz. debeline natisnjenih slojev, od katerih se je
za najboljši tisk detajlov izkazala ločljivost 200 µm. Za še boljše rezultate lahko
vklopimo opcijo tiska lepših detajlov. Pri drugih dveh ločljivostih dimenzije predmeta
že močno odstopajo od želenih, kar vpliva tudi na trdnost.
Najmanjša velikost luknjic je 3 mm in njihova oblika ni popolnoma okrogla. Luknjice
so na natisnjenem predmetu vedno manjše od zmodeliranih, zaradi debeline
ekstrudiranega filamenta.
Najmanjša velikost detajla je 0,85 mm in tisk popolnoma špičastih vrhov pri zelo
majhnih predmetih ni mogoč.
Za tisk previsnih struktur je nujna uporaba podpornega materiala za kote naklona 5°–
35°. Pri kotih do 45° lahko uporaba podpornega materiala doprinese k kakovosti
spodnje strani previsa, za kote večje od 45° pa podporni material ni potreben in je
kakovost previsnih struktur dobra.
Pri tisku mostičkov dobimo zadovoljivo trdnost do dolžine 4 cm, za večje dolžine je
bolje uporabiti podporni material.
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