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ROGLAB – TEHNIČNI PODATKI 

 

OPREMA PROSTORA IN TLORIS 

Objekt je zasnoval arhitekt Jure Kotnik in bo postavljen na Petkovškovem nabrežju. Skupna 

površina objekta je 30 m2. Vsebuje priključke za elektriko, internet, ogreva in hladi se z 

invertno klimatsko napravo. Nima priključka na vodovod in kanalizacijo, sanitarije bodo 

urejene s pomočjo najema kemičnega WCja. Objekt bo opremljen s primernim pohištvom.  

Več informacij: www.secondchanceproject.si/wp-content/uploads/PZI_pilot_FINAL.pdf 

 

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA 

Oprema 3D delavnice Roglaba ni namenjena podvajanju storitev komercialnih 

ponudnikov, temveč predvsem podpori izobraževalnim in svetovalnim storitvam, 

eksperimentiranju s 3D tehnologijami in izdelovanju enostavnejših proizvodov. Z izbrano 

opremo želi Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) uporabnikom predstaviti različne 

tehnologije in njihove možnosti za virtualno in fizično izdelavo prototipov. Prilagojena je tako 

neprofesionalnim uporabnikom kot tudi velikosti objekta obsega 30m2. Objekt ne bo 

priključen na vodovod, zato se bo za potrebe zahtevnejših projektov, prototipov ali 

naknadnih obdelav poiskalo ustrezne partnerske javne ali zasebne organizacije.  

Del strojne opreme RogLaba bo manjši CNC frezalni stroj. Obdelovalno področje bo 

protiprašno zaščiteno z nameščeno odprtino za nastavek industrijskega sesalca. Poleg tega 

bo potrebno dokupiti še nekaj osnovnih orodij za frezanje in vrtanje. Frezalni stroj bo 

namenjen frezanju polimernih materialov, lesa in tudi mehkejših kovin, kot je aluminij. 

Predlog opreme vsebuje tudi nizkocenovni 3D tiskalnik za izdelavo prototipov ali končnih 

izdelkov po postopku dodajanja ABS plastike. V opremo je vključen tudi rezalnik za izdelavo 

PVC nalepk iz vinilnih folij ter vezilni stroj, ki bo omogočal vezenje brez stalne povezave z 

računalnikom. Oprema bo vsebovala tudi računalnik za frezalni stroj, za rezalnik vinilnih folij 

ter računalnik za povezavo s 3D tiskalnikom. Vsi trije računalniki (PC) ne bodo namenjeni le 

upravljanju omenjenih strojev, ampak bodo tudi za drugo uporabo, zato bodo zmogljivejši. 

Ob teh treh računalnikih bo v opremo vključen še iMac računalnik. 

Poleg strojne opreme bo v RogLabu na voljo programska oprema – predvsem programi za 

podporo oblikovalcem (Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium). Programska podpora za 

upravljanje strojev je večinoma že vključena v ponudbi posameznega stroja; frezalni CNC 

stroj ima tudi programsko opremo, ki omogoča generiranje CNC kode. Dokupljen bo tudi 

zmogljivejši oblikovalski program Rhino 4.0. Glede na to, da ta program ne izvozi dovolj 

kakovostnih STL datotek, ki so potrebne kot vhodni podatek pri napravah za izdelavo po 
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plasteh, bo na voljo še profesionalni program Netfabb studio Professional, ki se uporablja za 

teselacijo oziroma zapiranje STL modelov. Vsi štirje računalniki bodo opremljeni z Microsoft 

Office in z odprtokodnimi programi, ki jih je mogoče dobiti brezplačno (npr.: Blender, 

SketchUp ipd.). Druge brezplačne programe bodo predlagali oblikovalci in partnerji, ki bodo 

sodelovali z Roglabom. 

Kljub temu, da je laboratorij majhen in omejen za dodatno obdelavo, bo vseboval osnovno 

ročno orodje (baterijski vrtalnik, komplet za graviranje in modeliranje, izvijači itd.). Takšno 

orodje potrebujemo, ker je potrebno izdelke, ki jih dobimo iz zgoraj navedenih strojev, 

velikokrat še obdelati. Orodje se bo uporabljalo tudi za nastavitve in manjša popravila 

opreme laboratorija.  

Glede na izbrane partnerje, njihove potrebe in izkušnje pri uporabi RogLaba, bo lahko 

MGML osnovno strojno in programsko opremo v okviru finančnih okvirov projekta Second 

Chance še dopolnil. Glede na to, da bo RogLab v veliki meri namenjen izobraževanju in 

svetovanju na področju izdelave prototipov, bi bil ustrezen nakup dodatnih 3D tiskalnikov –  

s tem bo v RogLabu vzporedno lahko delalo več uporabnikov.  

 

OPISI STROJEV IN OCENA STROŠKOV MATERIALA 

CNC frezalni stroj 

CNC frezalni stroj omogoča izdelavo modelov različnih oblik iz mehkejših materialov kot so 

les, plastika, pa tudi iz mehkejših kovin, kot je na primer aluminij. Modeli se izdelujejo po 

principu odvzemanja materiala iz začetnega surovca. Na stroj vpnemo kos materiala iz 

katerega želimo, da bo končni izdelek. Kos mora biti večji od velikosti končnega izdelka. Stroj 

nato s hitro-vrtečim se orodjem, ki je podobno svedru, odrezuje (odstranjuje) material iz 

začetnega kosa, tako da dobimo izdelek želene oblike. Izdelati je mogoče modele do velikosti 

450 x 410 mm ter višine 100 mm. Primeri izdelkov na tem stroju so različne makete (stavb,  

ulic, naselij ipd.). Lahko izdelamo različne predmete, 2D sliko oz. fotografijo, ki jo z različnimi 

programi  spremenimo v tridimenzionalno (profil), ki ga nato izdelamo na stroju, itd. 

3D tiskalnik 

Stroj za izdelavo po principu dodajanja plasti materiala deluje tako, da tali ABS žico in jo 

enakomerno nanaša plast za plastjo na delovno površino. S tem dobimo izdelke poljubnih 

oblik. Za izdelavo modela ali prototipa računalniško podprti model pretvorimo v STL format 

datoteke. STL model je model katerega površina je sestavljena iz majhnih trikotnikov. 

Pravilno pripravljen STL format nato prenesemo v programsko opremo stroja, ki model 

razreže na plasti. Končni izdelek je lahko velik do 220 x 220 x 240 mm. 

Ocena stroškov materiala: 

- osnovni material : 30,00 EUR/kg. 

- barvni material: 35,00 EUR / kg. 



 

 
Projekt Second Chance je del programa CENTRAL EUROPE, ki ga delno financira Evropski sklad za 
regionalni razvoj (ERDF). 
 

3 

 

Rezalnik vinilnih folij 

Rezalnik vinilnih folij je naprava s katero izrezujemo različne motive ali napise iz vinilnih folij. 

To so samolepilne PVC folije, ki jih je možno dobiti v številnih barvah. Torej s tem rezalnikom 

izdelamo enobarvne nalepke, ki jih lahko uporabimo v različne namene, kot je označevanje 

predmetov, reklamni napisi itd. Z rezalnikom je možno narediti nalepke do širine 60 cm ter 

poljubnih dolžin, saj je folija dobavljiva na roli.  

Ocena stroškov materiala:  

- vinilna folija od 3,00 eur do 6,00 eur/m2. 

Vezilni stroj 

Vezilni stroj omogoča vezenje na tekstilne izdelke v več barvah. Za delovanje stroja ne 

potrebujemo osebnega računalnika, temveč lahko vzorec z USB ključem ali s spominsko 

kartico prenesemo direktno na stroj, kjer ga lahko tudi uredimo. Omogoča tudi vezenje na 

rokave in hlačnice, saj ima zato posebej prilagojeni rokavnik. Največji vzorec katerega lahko 

naredimo je velikosti 200 x 140 mm. 

Tiskalnik / skener za papir 

Barvni, laserski, površina tiskanja A4. 
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