
 

 

3D-tulostustekniikka 

TULOSTIMEN VALINTA 
Nesteen valopolymerisointiin (allasvalopolymerisaatio) 
perustuvissa 3D-tulostustekniikoissa nestemäinen valo-
kovetteinen materiaali (hartsi) kovetetaan valon avulla. 
Useimmat valopolymeerit kovettuvat UV-valon vaiku-
tuksesta mutta myös päivänvaloon perustuvia mene-
telmiä on olemassa. Allasvalopolymerisaatioon perustu-
vien tekniikoiden suurin ero on valonlähteessä.  

SLA (stereolithography) on yksi vanhimmista 3D-
tulostustekniikoista. SLA-tulostimessa UV-laserin valo-
piste kohdistetaan peilien kautta rakennusalustaan. 
SLA-tulostimien nopeus vaihtelee erittäin paljon riippu-
en tulostettavan kappaleen monimutkaisuudesta. Perin-
teisen SLA-tekniikan rinnalle on tullut DLP (digital light 
processing) ja LCD (Liquid Chrystal Display). DLP-
tekniikka (digital light processing) eroaa SLA-tekniikasta 
sillä, että siinä voidaan kovettaa kokonainen kerros kerralla, mikä on nopeampaa kuin laserpisteellä ”piir-
täminen”. DLP-tulostimen valonlähde on UV LED -projektori. LCD-tekniikka, joka on näistä kolmesta tois-
taiseksi vähiten käytetty, muistuttaa osittain DLP-tulostusta. Myös siinä kovetetaan koko kerros kerralla 
mutta valonlähteenä on projektorin sijasta nestekidenäytön läpi loistava UV LED-valo.   

3D-tulostus on ainetta lisäävää valmistusta. Tulostussuunnat merkitään kirjaimin x (leveys), y (syvyys) ja z 
(korkeus). Vaakasuuntainen resoluutio eli xy-resoluutio viittaa pienimpään yksityiskohtaan, jonka tulostin 
voi tehdä yksittäisellä kerroksella. Mitä pienempi arvo, sitä tarkemmat yksityiskohdat ovat. Pystysuora 
resoluutio eli kerroksen paksuus on pienin korkeus, jonka tulostin voi luoda yhdellä ajolla. Mitä ohuem-
mat kerrokset, sitä sileämpi tulostuksen pinnasta tulee. Tulostaminen vie luonnollisesti enemmän aikaa, 
sillä tulostimen pitää luoda enemmän kerroksia (slices).  

3D-TULOSTUKSEN TARKKUUS 
Tarkkuus on sitä, kuinka hyvin 3D-tulostetut osat vastaavat digitaalista mallia. Voisi ajatella, että mitä 
ohuempia kerroksia tulostetaan, sitä tarkempaa jälki on. Jokainen ylimääräinen kerros kuitenkin lisää 
tulostusaikaa ja 100 μm (mikrometri, micron) kerrokset ovat täysin riittäviä. Sitä ohuemmat z-kerroksen 
paksuudet eivät vaikuta juurikaan mittatarkkuuteen. Itse asiassa z-kerroksen paksuus vaikuttaa kaikkein 
eniten pinnan sileyteen.  

X- ja y-akseli vaikuttavat eniten mittatarkkuuteen, etenkin kaarevia muotoja tulostaessa. Esim. hyvin istu-
van kruunun toleranssi on 50 μm. Tämän lisäksi tulostussuunnalla on merkitystä tarkkuuteen. Asento voi 
olla pysty, vaaka – tai jopa kallistettu. Mekaaniset komponentit vaikuttavat prosessin laatuun. Myös mate-
riaalilla ja jälkikäsittelyllä on tärkeä merkitys mittatarkkuudessa.  

Paras keino selvittää tulostimen mittatarkkuus on tehdä testitulostus. Sen jälkeen testitulostus skanna-
taan ja sitä verrataan alkuperäiseen. 

 



 

 DLP (DIGITAL LIGHT PROCESSING) LCD (LIQUID CHRYSTAL DISPLAY) 

 Diagrammi: DPL-kovetus Diagrammi: LCD-kovetus ja suurennos 
komponenteista.   

 

Tulostuslaatu 
ja pikselien 
vääristymä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLP-tulostin käyttää valoprojisointia koko 
rakennusalustan alalle ja kovettaa kerrok-
sen kerrallaan. Kerrokset muodostuvat 
vokseleista (vastaa 3D-tulostuksessa 2D-
tulostuksen pikselejä).  

Pikseleiden määrä on sama tulostettavan 
kohteen koosta riippumatta. Mitä pienempi 
tulostettava kohde on, sitä tarkempi tulos-
tusjälki on.  

DLP-projektorin luoma kuva pitää suuren-
taa ja levittää, jotta se vastaa tulostusaluet-
ta. Kuvan suurentaminen tehdään optisella 
järjestelmällä.  

Projektorin keilamainen 
valo voi aiheuttaa vääris-
tymää tulostusalueen 
reunoilla mutta tämä 

ongelma koskee lähinnä halpalaatuisempia 
tulostimia.  

Ammattikäyttöön tarkoite-
tuissa, laadukkaissa tulos-
timissa (esim. ASIGA MAX) 
vääristymät on ehkäisty 

paremmilla komponenteilla ja ohjelmistol-
la. Asian voi testata tulostamalla pieniä 
kuutioita tulostusalueella. 

 

 

 

 

LCD 3D tulostimet käyttävät valonlähteenä 
useista LED-valoista koostuvaa LED-
ryhmää. Valo loistaa LED-ryhmästä suo-
raan, yhdensuuntaisesti tulostusalueelle ja 
kovettaa kerroksen kerrallaan.  

LED UV-valo heijastuu nestekidenäytön 
läpi. Se toimii ikään kuin maskina paljasta-
en vain tulostettavassa kerroksessa tarvit-
tavat pikselit.  

Koska valo ei tule projektorista, LCD-
tulostimet eivät kärsi valonsäteen leviämi-
sestä johtuvasta pikselivääristymästä. LCD-
tulostimen tulostuslaatu riippuu kuvapis-
teiden tiheydestä (LCD density). Mitä 
enemmän pikseleitä, sen tarkempi.  

 



 

Epätasaisuudet  3D-tulosteet koostuvat useista kerroksista 
kulmikkaita vokseleja, minkä voi huomata 
heikkolaatuisista tulosteista. Mitä suurem-
pi tulostimen pikseliresoluutio on, sitä si-
leämpi pinnasta tulee. 

Epätasaisuuksia voidaan myös vähentää 
harmaasävy- eli antialiasointi-tekniikalla. 
Antialiasointi pehmentää tulostettavan 
kappaleen pintaa niin, että se näyttää ta-
saiselta pikselin kokoisten portaiden si-
jaan.  

Sama tekniikka saatavilla LCD-tulostimiin. 

 Kuva: Vasemmalla pikselöitynyt, sahalai-
tainen reuna, oikealla on käytetty reunan-
pehmennystä. (Autodesk) 

 

Käyttötarkoitus 
ja hintataso 

 

DLP-tulostimet ovat yleisesti ottaen kal-
liimpia, ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja 
tulostimia.  

Sekä DLP että LCD pystyvät suuriin tulos-
tusnopeuksiin ja yksityiskohtaiseen jälkeen 
mutta kalliimmat DLP-tulostimet menevät 
selkeästi LCD-tulostimien ohi.  

DLP-tulostimen nopeus yhdistettynä erit-
täin korkeaan resoluutioon tekee siitä ihan-
teellisen ammattilaiskäyttöön.  

LCD-tulostimet ovat yleensä kohtuuhintai-
sia ja näppärästi työpöydälle sopivia tulos-
timia. Niissä käytetään yleisesti edullisem-
pia komponentteja kuin DLP-tulostimissa. 

LCD-tulostin on erinomainen vaihtoehto 
ensimmäiseksi 3D-tulostimeksi digitekniik-
kaan tutustuvalle. 

 

 

Aallonpituus 

 

Yhteensopiva kaikkien aallonpituuksien 
kanssa.  

 

Lääketieteelliseen käyttöön tarvitaan UV- 
aallonpituutta 385 nm, jotta varmistetaan 
materiaalien bioyhteensopivuus, kirkas 
lopputulos ja hyvät mekaaniset ominaisuu-
det.  

LCD-3D-tulostimissa voidaan käyttää vain 
pidempiä 405 - 420 nm aallonpituuksia (nä-
kyvä valo). Koska 405 nm aallonpituus pys-
tyy kovettamaan vain pigmentillistä mate-
riaalia, niissä on aina silmin havaittava sini-
nen tai keltainen sävy.  

LCD-tulostimen 405 nm aallonpituus ei 
pysty kovettamaan täysin kirkasta materi-
aalia riittävän tehokkaasti. Näin ollen opti-
maalinen käyttöaallonpituus lääketieteelli-
sissä sovelluksiin ei ole mahdollista. 



 

 
 
 
 
 
 

Valonlähteen 
tasaisuus 

DLP 3D -tulostin käyttää LED-lamppua va-
lonlähteenä.  DLP-tulostimen valonlähteen 
epätasaisuus kompensoidaan jokaisen 
pikselin kohdalla projektorin sisäisen sirun 
avulla. 

LCD 3D -tulostimen valonlähde on tyypilli-
sesti ryhmä LED-valoja. LED-valo on piste-
mäistä. Kun ne järjestetään suorakaiteen 
muotoiseksi ryhmäksi, valonvoimakkuus 
jakautuu epätasaisesti ollen keskellä voi-
makkainta. Tämä aiheuttaa tulostuksen 
epätarkkuutta rakennusalustan nurkissa. 

 Kuva: LED-valonlähde valaisee DLP-sirua 
(Autodesk). 

Kuva: LED-ryhmä 

Valon  
intensiteetti 

 

Ei valon häviötä läpäisyssä. 

DLP-projektorin etäisyys vaikuttaa merkit-
tävästi valotusaikaan. Mitä lähempänä 
projektori on rakennusalustaa, sitä pie-
nemmälle alueelle sen valokeila kohdistuu. 
Tämän seurauksena tulostushartsiin koh-
distuu enemmän valoenergiaa ja se kovet-
tuu nopeammin.  

 

Koska LCD-näytöt käyttävät taustavaloa, 
joka loistaa nestekiteen läpi, pieni osa va-
lonlähteen spektristä aina imeytyy. Vaadi-
taan tietty minimi intensiteetti ulostulevaa 
valoa, jotta valokovettuminen tapahtuu 
kunnolla. 

On myös huomioitava, että pidemmän UV-
aallonpituuden (405-420 nm) myötä sätei-
lyn taajuus ja energia vähenevät verrattuna 
385 nm aallonpituuteen. Siksi LCD-
tulostimet vaativat vahvemman valonläh-
teen.  

Kestävyys DLP 3D tulostimet käyttävät erityisesti 3D-
tulostamiseen suunniteltua projektoria. 
Ammattikäyttöön tarkoitetut DLP 3D -
tulostimet ovat vakaita ja kestäviä. 

 

 

Valon imeytyminen nestekiteisiin saa LCD:n 
kuumenemaan.  Jäähdytysjärjestelmä on 
välttämätön. 

LCD 3D -tulostimien nestekidenäyttöjä ei 
ole suunniteltu 3D-tulostamiseen, vaan 
näytöiksi. Niiden pitkäaikainen käyttö 3D-
tulostuksessa saa aikaan kuumenemisesta 
johtuvia vaurioita. 



 

3D-tulostamiseen  

ASIGA MAX 3D 
OPTIMAALINEN RESOLUUTIO DIGITAALISEEN HAMMASHOITOON 
62µm tulostusresoluutio on optimaalinen tarkkuutta vaativiin restoratiivisiin 
ja ortodonttisiin hammasteknisiin töihin. Huom! Pikselikoko ei ole ainoa tark-
kuuden indikaattori. Tarkkuus on tulosta prosessin seurantaan liittyvien tek-
niikoiden yhdistelmästä.    

ASIGA ON MAAILMANLAAJUISESTI ARVOSTETTU MERKKI 
ASIGA on tunnettu ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen 3D-tulostimien valmis-
taja. Tulostimet ovat vankkoja, lujatekoisia ja kestäviä. Asigalla on kilpailijoi-
hin verrattuna alhainen koneiden vaihtuvuus.  

ASIGA-tulostimilla on laaja käyttäjäyhteisö, tulostimia käytetään paljon maa-
ilmanlaajuisesti. Kannattaa hyödyntää muiden käyttäjien ja jälleenmyyjien 
vinkit! www.facebook.com/AsigaHome  

REFERENSSIT KERTOVAT 
“After extensive internal testing of a variety of 3D printing systems, the Asiga 
MAX UV is clearly one of the best desktop 3D printers in terms of print quality 
and consistency for the tested dental indications.” 

Alex Pilet, Head of Advanced Technologies 

 

100 % AVOIN JÄRJESTELMÄ 
Tulosta minkä tahansa valmistajan tarkoitukseen sopivalla materiaalilla. Voit 
käyttää uusimpia materiaaleja sekä vertailla eri valmistajien valikoimia ja hin-
toja. Esimerkkejä sopivista materiaalivalmistajista: 

 

 

SPS™ SMART-POSITIONING-SYSTEM -TEKNOLOGIA 
Asigan ainutlaatuinen SPS™-prosessi takaa sen, että kukin kerros muodoste-
taan täsmällisesti. Neljä paikannusanturia lukevat tarjotinalustan tarkan si-
jainnin ja varmistavat yhdenmukaisen ja tarkan prosessin. Muiden tulostimien 
mekaaninen robotiikka ei huomioi muutoksia materiaalien viskositeetissa, 
tulostimen taipumassa tai kunkin kerroksen poikkileikkauksessa. 

 

  

http://www.facebook.com/AsigaHome


 

ASIGA 3D -TULOSTIMET OVAT YLIVOIMAISEN TARKKOJA  

“3D scans of full-arch dental models printed in DentaMODEL demonstrate over 93% of data points are 
within 50 microns of the original CAD file with a standard deviation of 31 microns. “ 

Tulostin ASIGA MAX UV, materiaali Asiga DentaMODEL, skanneri 3Shape, validointi 3Shape Convince-
ohjelmistolla. 

 
 

 
  



 

Kaikki mitä tarvitset 

IMPRIMO® SYSTEM 
 

 

ASIGA MAX® DLP 3D-TULOSTIN (6501.1) 

Asiga MAX™ DLP 3D-tulostin on tämän hetken edistyneintä tekniikkaa. Se tarjoaa erinomaisen yhdistel-
män nopeutta, tarkkuutta ja tehokkuutta. Tulostin on ominaisuuksiensa puolesta ihanteellisen hammas-
tekniikassa. Asiga MAX™ DLP 3D-tulostimen valonlähde on UV LED -projektori 385 nm aallonpituudella. 
Tämä mahdollistaa täysin kirkkaiden materiaalien tulostamisen.  

Tekniset tiedot: 

− Mitat (L x S x K) 260 x 380 x 370 mm 
− Paino: 17.5 kg 
− Tulostusala (X, Y, Z) 119 mm x 67 mm x 75 mm 
− Yhteensopivat tiedostomuodot: STL, SLC, STM 
− Tulostustekniikka: DLP 
− Valonlähde: UV LED -projektori HD-sirulla  
− Aallonpituus: 385 nm  
− XY-resoluutio 62 µm 
 

Ominaisuudet:  

− Tulostaa nopeasti tarkkuutta vaativia töitä  
− LCD-paneeli, kosketusnäyttö 
− STL-formaatti 
− Lisenssivapaa Asiga Composer -tulostusohjelma (Windows, Mac, Linux) 
− SPS-systeemi mahdollistaa tukirakenteiden automaattisen luomisen 
− Laitteen sisällä oleva valoanturi takaa projektorin tasaisen toiminnan ja varmistaa tulostettavien osien 

tasalaatuisuuden.  
− Nesteiden valokovetus tapahtuu 385 nm:n aallonpituudella, minkä ansiosta purentakiskot sekä kirurgi-

set ohjurit ovat kirkkaan läpinäkyviä. 
− Avoin järjestelmä. Kaikkien valmistajien nesteet käyvät, DLP-nesteitä saatavilla kattava valikoima  
− Ilmainen käyttöopastus ja tekninen tuki  
− Ilmaiset päivitykset ohjelmistolle ja tulostimelle. Kehitystä tapahtuu koko ajan! 
− Edulliset materiaalikustannukset 
 
 
 

 



 

ASIGA MAX® LCD 3D-TULOSTIN (6530.1) 

Asiga MAX™ LCD 3D -tulostimessa yhdistyy Asiga MAX™ -tulostimen helppokäyttöisyys varmaan ja talou-
delliseen LCD-teknologiaan. Tämä teknologia on edullista, kuitenkin tarkkaa ja luotettavaa, minkä vuoksi 
tulostin on erinomainen vaihtoehto 3D-tulostusta aloittavalle. 

Tekniset tiedot: 

− XY-resoluutio 47 µm 
− Aallonpituus 405 nm 
− UV-LED 
− Mitat L260 x S380 x K370 mm 
− Tulostusala (X, Y, Z) 121 mm x 68 mm x 76 mm 
− Yhteensopivat tiedostomuodot: STL, SLC, STM 
− Avoin järjestelmä, kaikkien valmistajien nesteet käyvät 
− Ilmaiset päivitykset 

 

IMPRIMO® CLEAN 3D-MALLIEN PESURI (6534.1) 

− Pesukammion tilavuus 140 mm x 140 mm x 100 mm (4 L) 
− Wifi, 7” kosketusnäyttö 
− Poistaa tehokkaasti ylimääräisen nesteen ja vähentää mikromurtu-

mien syntymistä  

IMPRIMO® CLEANING LIQUID (6533.1)  

Vesiliukoinen puhdistusaine ylimääräisen resiinin poistamiseen 3D-tulosteista. Käytetään 
ultraäänipesureissa, ei-räjähtävä ja erittäin suodatettavissa. Viisi kertaa tehokkaampi puhdis-
tusteho verrattuna isopropanoliin. 

IMPRIMO® CURE -VALOKOVETUSUUNI (6532.1) 

− Mitat: 405 x 210 x 430 mm 
− UV-kammion: 167 mm x 115 mm x 105 mm 
− Wifi, 7” kosketusnäyttö 
− Poistaa tehokkaasti inhibitiokerroksen suojakaasun ansiosta 

 

Huom! Uusi lääkinnällisten laitteiden asetus eli MD-asetus (2017/745/EU), joka koskee kaikkia EU-maita, 
kaikkia laitevalmistajia ja laitteiden maahantuojia ja myyjiä, astui voimaan toukokuussa 2019. Hammas-
teknisille töille asetettavat vaatimukset käsittelevät mm. valmistuksessa käytettävien materiaalien ja bio-
logisten kudosten yhteensopivuutta, potilaalle koituvan infektioriskin minimoimista, laitteen ominai-
suuksien säilymistä laitteen elinkaaren ajan ja potilaille tiedottamista laitteen käyttöön liittyvistä mahdol-
lisista haittavaikutuksista laitteen mukana olevassa käyttöohjeessa. (Lähde: Suomen Hammaslääkärilehti 
7/2019, s. 40)  



 

KATTAVA VALIKOIMA IMPRIMO®-NESTEITÄ 

IMPRIMO® LC Model  
− DLP: norsunluu, harmaa, beige, LCD: beige 
− työ- tai harjoittelumallit, valumallit 

 

IMPRIMO® LC Splint  
− DLP: läpinäkyvä 
− purentakiskot ja kirurgiset ohjaimet 

 

IMPRIMO® LC lusikkamateriaali  
− DLP: oranssi 
− lusikat 

 

IMPRIMO® LC Cast  
− DLP: punainen, LCD: punainen 
− valutekniikalla valmistettavat rangat 

 

IMPRIMO® LC IBT ohjuri  
− DLP: läpinäkyvä 
− siirto-ohjurit epäsuoraan tekniikkaan 

 

IMPRIMO® LC Gingiva  
− DLP: roosa 
− ienmaskit 

 

IMPRIMO® LC MJF  
− DLP: läpinäkyvä 
− suu- ja leukakirurgiaan sekä implantologiaan tarkoitetut kojeet. 

 

IMPRIMO® LC Temp  
− DLP: A1, A2, A3 
− lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut kruunut ja sillat 

 

IMPRIMO® LC Temp It  
− DLP: A1, A2, A3 
− pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut kruunut ja sillat 

 

IMPRIMO® LC Denture  
− DLP: oranssipinkki, vaalea pinkki, tumma pinkki) 
− proteesin pohjalevyt 

 

IMPRIMO® LC Try-In  
− DLP: A1, A2, A3 
− kokeilumallit 

 

 

  



 

SUUNTAA ANTAVAT MATERIAALIKULUT (MATERIAALI JA ALUSTA) 

1 malli – 20 g materiaalia 4 € 

 

1 kisko – 8 g materiaalia 3 € 

1 porausohjuri – 8 g materiaalia 3 € 

1 jäljennöslusikka – 18 g materiaalia 5-6 € 

1 kruunu – 0,5 g materiaalia 0,20 € 

 

 


