
KEROX dirbtuvės su dantų 
laboratorijomis

> Optimalus frezavimas.
> Optimalus sinterizavimas.
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Frezavimo konstrukcija

Modelio instrukcijos

Optimalus jungties 
plotis:1-2 mm

Optimalus jungties 
ilgis:2-3 mm

Optimalus atstumas 
nuo krašto: 1.5 mm

Optimalus sienelės storisNaudokite teisingą 
matavimo taškų skaičių
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Frezavimo įrankiai 

Tinkamo grąžto parinkimas

Įsitikinkite, kad Jūsų grąžtas puikiai tinka frezavimui:

Frezavimo įrankis su                       Kaklelio ilgis                              Diametras
kamuolio formos galu

Plokščias 
galas

Suapvalėjusi 
forma
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Frezavimas 

Rūpestingai įdėkite cirkonio bloką į 
frezavimo mašinos laikiklį. 
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Frezavimo parametrai

Postūmio greitis:

Visada kinta priklausomai nuo įrankio 
judėjimo kelio ir proceso.

Žingsnis, frezavimo gylis:

Frezavimo gylis ir žingsnis 
priklauso nuo to, kokio 
lengvumo bus paviršius



Testuoti cirkonio blankai

▪ Argen/ Sagemax Nexx ZR
▪ Crystal Diamond HT
▪ BruxZir milling blank
▪ Wieland Zenotec ZR
▪ ZirkonZahn ICE TR
▪ Dental Direkt
▪ Metoxit
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Frezavimo strategijos

Frezavimas yra nevienodas visoms cirkonio rūšims 

KONKUREN-T
AS

KONKUREN-T
AS

KONKUREN-T
AS

KONKUREN-T
AS

KONKUREN-T
ASKONKUREN-T

AS

KONKUREN-T
AS

KEROX
ET

VIENOS 
SPALVOS

SKAIDRUS/
PILNO 

KONTŪRO

ATSARGUS FREZAVIMAS
Ilgesnis grąžto naudojimo 

laikas
Mažesnė apkrova 

frezavimo mašinai ir 
blankams

Lėtesnė produkcijos 
gamyba

AGRESYVUS FREZAVIMAS 
Greitas grąžto 
nusidėvėjimas

Didelė apkrova frezavimo 
mašinai ir cirkonio 

blankams
Greitesnis cirkonio 

frezavimas

KEROX
NT



Frezavimo lengvumo palyginimas
(Frezuota su Roland DWX50 + Origin/YM)

Testuoti cirkonio blankai

❖ Crystal Diamond HT
❖ BruxZir milling blank
❖ Sagemax Nexx ZR

❖ Wieland Zenotec ZR
❖ ZirkonZahn Prettau
❖ ZirkonZahn ICE TR
❖ Dental Direkt
❖ Metoxit

Agresyvus frezavimas:
Greitas grąžto nusidėvėjimas

Didelė apkrova frezavimo mašinai/ ašiai

Greitas frezavimas

RPM ↓
Postūmio 
greitis↑                g-kodas  
 
Postūmio 
greitis↓
RPM ↑
Atsargus frezavimas:
Ilgesnis grąžto naudojimas

Mažesnė apkrova frezavimo mašinai

Lėtesnis frezavimas, pilno kontūro

PavyzdysKEROX 
ETHD

KEROX 
NT

Minkštas                                            ↓↓ lenkimo stiprumas(Mpa) ↑↑           Kietas 
Estetiškas                                          ↑↑ permatomumas              ↓↓  Opakiškas

Pavyzdys

Pavyzdys
Pavyzdys

Pavyzdys
Pavyzdys

Pavyzdys

Pavyzdys

FREZAVIMO STRATEGIJOS



Per agresyvus frezavimas:
Per žemas RPM, per didelis 
postūmis:
Labai greitas grąžto 
susidėvėjimas/greita amortizacija
Apkrova frezavimo mašinai/ ašiai
Greitas frezavimas.

Optimalus frezavimas:
Vidutinis grąžto susidėvėjimo 
laikas;
maža apkrova frezavimo mašinai
Lėtas frezavimas, pilno kontūro
Rekomenduojama Extreme TR.
 
Per lengvas/ per švelnus 
frezavimas:
Per aukštas RPM, per mažas 
postūmis:
Aukšta grąžto amortizacija
„It is like a car pushing its
wheels to the pavement at 
small angle” 

Paaiškinimas: –per agresyvus– optimalus– per lengvas frezavimas.

KEROX 
Natural 

TR

Frezavimo grąžtas su per didele 
jėga pasiekia paviršių. Lėtu 
greičiu vienu apsisukimu yra 
nuimama per daug medžiagos.

Vienu 
apsisukimu yra 
nuimamas per 
mažas 
medžiagos 
kiekis. > Cirkonis 
yra suskaldomas 
nuo grąžto 
spaudimo.

KEROX 
Extreme 

TR

(1) Pjovimo kampas yra per mažas, todėl 
(2) medžiaga yra stumiama su grąžto šonu.

RPM ↑
Postūmis↓

RPM ↓
postūmis ↑

Optimalul: (1) pjovimo kampas yra didesnis: 
todėl  (2) medžiaga nėra stumiama su 
grąžto šonu..
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...prieš, su 
neteisingu 
šablonu

...su KEROX 
frezavimo 

šablonu

Frezavimo testas: apdorojimas CAM sistemos / g kodo analizavimas.

PVZ: DelCan frezavimo kelias

-Vertikalus judėjimas
-didelis postūmio greitis

-Smūgiuoja į paviršių:
“grąžto kritimas”
(CAM klaida.)

-”Sraigto” padavimas:
Frezuoti, ne gręžti

KEROX frezavimo dirbtuvės su DENTAL LAB.



Frezavimo testas: 
 - padidina efektyvumą& optimizuoja jūsų 
frezavimą

RPM, greičio postūmio, frezavimo gylio 
reguliavimas dramatiškai pagerina 
restauracijos kraštą.

..prieš, vadovaujantis 
neteisingu frezavimo šablonu

...po KEROX reguliuojamo frezavimo 
šablono (150 micron) 10

KEROX frezavimo dirbtuvės su DENTAL LAB.
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Per daug

Per lėta

Nesaugu

Per 
aukšta

Sutaupyta laiko 
47% 

Sutaupyta 
energijos 60% 

...prieš, 12.5 val. sinterizavimo laikas ...su KEROX 6.5 val. sinterizavimo laiko

PVZ: sutrumpina sinterizavimo laiką ir energijos sunaudojimą

Sinterizavimo kreivė prieš KEROX vizitą ... po KEROX dirbtuvių

KEROX dirbtuvės su DENTAL LAB: sinterizavimas



LABOR OPN 1/2

Pjovimo greitis: RPM 
rezultatas (Drehzahl)  
ir F (postūmio greitis, 
vorschub): = postūmio 
greitis vieno grąžto 
kraštu (čia yra 2) * 
RPM (mm/min.
Negalima reguliuoti

Drehzahl/RPM: per 
didelis greitis: 
išmėginkite: Grubus 
frezavimas: max. 
30000, Poliravimas: 
max. 20000.

Jei tai vanduo, mes to 
nerekomenduojame. 
Alyva draudžiama 
dirbant su Kerox,  o 
vandens taip pat 
nerekomenduojame

KEROX frezavimo dirbtuvės su DENTAL LAB: kitos frezavimo mašinos



LABOR OPN 2/2

Postūmis/Vorschub  x,y,z: 
per didelis: išmėginkite: 
grubus frezavimas: max. 
1200-1500.
poliravimas. 800-900.
Postūmis z: grąžtai paprastai 
neturi „gręžimo ašmenų“, 
todėl turite būti atsargus.

?? Klausimas:
Koks frezavimo gylis? Mes 
siūlome:
Pradiniam frezavimui: 1mm.
Poliravimui: 0.1mm.

KEROX dirbtuvės su DENTAL LAB: kitos frezavimo mašinos



KEROX dirbtuvės:

Pasiruošimas darbui:
Dirbant su Kerox būtina žinoti:
-frezavimo mašinos rūšį
-CAM rūšį.
-”g kodą” (išsiųstas el.paštu).
- Turi būti pasitarta su techniku apie 
frezavimo strategiją.

Dirbtuvės:
Trunka apie1=2 valandas.
-Frezavimo strategijos.
-Frezavimo kelio, trugdžių diagnostika.
- Specialaus šablono kūrimas labai 
dideliam skaidrumui.
-Medžiaga: kodėl TOSOH.
- Sinterizavimo trugdžių diagnostika

Galutiniai rezultatai:
-Optimizuota frezavimo strategija Kerox (ir kt.) Cirkonio diskams.
>>Mažesnės grąžto sąnaudos.
>>Maksimizuotas skaidrumas ir estetika.
-Ko klausti ir kaip kalbėti su Jūsų CAM tiekėju.
-trugdžių diagnostikos ir šalinimo pamokos.



KEROX Testas:

Optimalūs bendrieji frezavimo nustatymai

„Lizdo“ testas:

Optimalus jungties 
plotis:1-2 mm

Optimalus jungties 
ilgis :2-3 mm



KEROX frezavimo strategija:

Ypatingai 
lengvas/silpnas 
frezavimas:
- Lygus paviršius, 

grūdėtas
- Lėtas frezavimas
- Rekomenduojama 

tiksliam frezavimui

  Optimalus įprastas 
frezavimas:
- Įprastas paviršius, 

netolygus, grūdėtas
- Grubus pradinis 

frezavimas
- Dvigubai greitesnis 

frezavimas nei lengvas 
frezavimas

Postūmis

Pjovimo gylis

Ašies sukimosi greitis

Postūmis

Pjovimo gylis

Ašies sukimosi greitis



KEROX frezavimo strategijos lentelė:

Optimali bendroji frezavimo strategija
Įrankio 
dia.* Frezavimas Veleno greitis

Postūmis 
(XY)

Postūmis
(Z)

Frezavimo 
gylis Žingsnis Įrankių sk.

Vėsinimas
**

3 [mm]
Pradinis, 
grubus 30000 [RPM]

2500 
[mm/min]

800 
[mm/min] 1 [mm] 1,5 [mm] 2-3  Ne

2 [mm] Šlifavimas 25000 [RPM]
1500 

[mm/min]
800 

[mm/min] 0,2 [mm] 0,3 [mm] 2-3 Ne

1 [mm] Poliravimas 25000 [RPM]
1000 

[mm/min]
800 

[mm/min] 0,1 [mm] 0,1 [mm] 2-3 Ne

Extra soft milling strategy
Įrankio 
dia.* Frezavimas Veleno greitis

Postūmis 
(XY)

Postūmis 
(Z)

Frezavimo 
gylis Žingsnis Įrankių sk.

Vėsinimas*
*

3 [mm]
Pradinis, 
grubus 25000 [RPM]

1300 
[mm/min]

800 
[mm/min] 1 [mm] 1 [mm] 2-3 Ne

2 [mm] Šlifavimas 25000 [RPM]
1000 

[mm/min]
800 

[mm/min] 0,2 [mm] 0,2 [mm] 2-3 Ne

1 [mm] Poliravimas 25000 [RPM]
800 

[mm/min]
800 

[mm/min] 0,05 [mm] 0,05 [mm] 2-3 Ne

*Rekomenduojami Kerox dental grąžtai yra su kamuolio formos galu!
**Kerox dental rekomenduoja nenaudoti vėsinimo skysčio, kuriame yra alyvos medžiagų!



KEROX santrauka ir nuorodos:

Kad KEROX diskai būtų skaidrūs ir estetiški,  prašome perskaityti:

❖  ETHD  gali būti frezuojami vadovaujantis įprasta frezavimo strategija, tačiau norint 
pasiekti optimalią kokybę, siūlome vadovautis Kerox  dental rekomenduojama 
optimalia frezavimo strategija.

❖ Visada laikykitės rekomenduojamų minimalių sienelės storumo, jungties pločio ir 
ilgio reikalavimų! 

❖ Atsargi frezavimo strategija: dažniausiai nustato frezavimą pagal:
      RPM ↑ Feed rate ↓ tam kad patikrinti medžiagą.
      More instructions: please register for our hotline service.

❖ Prašom užsiregistruoti tiesioginėms paslaugoms KEROX hotline service elektroniniu 
paštu  (sales@keroxdental.net)> Registruojantis nurodykite savo įmonės 
pavadinimą, paskutinio užsakymo numerį. Kerox užtikrina atsakymą per 24 val. 
(darbo dienomis) į betkokias užklausias, nusiskundimus.

     Kerox gali paprašyti Jūsų pateikti daugiau informacijos, tokios kaip:
      > nekokybiško disko grąžinamas paštu.
      > frezavimo g-kodas.
      > frezavimo mašinos ir frezavimo įrankių, grąžtų rūšis.
      > CAM programinės įrangos tipas.

❖ Negalima frezavimo mašinoje jokio šaldymo alyva!
❖ Džiovinti prieš sinterizuojant.
❖ Neliesti rankomis frezuoto produkto iškart po nuvalymo.

mailto:sales@keroxdental.net


Ačiū už dėmesį!
KEROX DENTAL

Zsolt Mersei (cad/cam technikas): 
zsolt.mersei@keroxdental.net

Gergő Gál (cad/cam technikas): 
gergo.gal@keroxdental.net

sales@keroxdental.net
Atsakome per 24 valandas!
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