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Työn aiheena on vaihteen pienoismallin suunnittelu ja toteutus 3d-tulostusta hyväksi 

käyttäen. Pienoismalli tehdään Moventas Gears Oy:n suunnittelemasta tuuliturbiinin 

vaihteesta. Vaihteen pienentämisestä johtuen malliin on suunniteltava uudet laakeripesät ja 

hammaspyörät. 3D-tulostuksen ja pienoismallin pienen koon ansiosta vaihdetta voidaan 

yksinkertaistaa suuresti ja näin vähentää tulostettavien osien määrää. Lisäksi työssä 

selvitetään, mitä ongelmia 3D-tulostus tuo valmistukseen ja suunnitteluun. 

 

Työn kirjallisessa osassa selvennetään planeettavaihteen toimintaa yleisesti sekä esitellään 

Exceed Series 3+ vaihdetta. Lisäksi kerrotaan 3D-tulostuksesta, sen periaatteesta, erilaisista 

tulostusmenetelmistä, tulostinlaitteesta ja mahdollisista ongelmista tulostuksessa. 

Kokeellinen osa koostuu pienoismallin suunnittelusta ja valmistuksesta. 

 

Valmistuksessa olleiden virheiden takia muutama osa jouduttiin tulostamaan uudelleen. 

Muutamia osia jouduttiin myös hieman jälkikäsittelemään tulostuksen jälkeen, jotta malli 

saatiin kasattua. Ongelmakohdaksi muodostui tulostimen ohjelmisto ja tulostustiedostot. 

Tulostusprosessi sujui kuitenkin hyvin. Lopputuloksena saatiin toimiva pienoismalli.  

 

3D-tulostus toimii hyvin monimutkaisten kappaleiden tulostuksessa. Tulostuksen hinta 

nousi kuitenkin varsin korkeaksi. Tulostuslaitteistosta riippuen tulostuksen voisi 

mahdollisesti suorittaa myös halvemmallakin. 
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In this Bachelor’s thesis designing and manufacturing of miniature gearbox model using 3D-

printing is documented. Miniature is done using the wind turbine gearbox model designed 

by Moventas Gears Oy. Because of scaling down the new bearing housings and gear wheels 

are needed to be designed to the gearbox. Also because of the small size and the benefits of 

the 3D-printing the gearbox can be simplified greatly in miniature design. Also the thesis 

studies what problems 3D-printing may cause in designing and manufacturing the miniature 

model. 

 

Literature review explains the functions and mechanism of planetary gearbox and presents 

the Exceed Series 3+ gearbox. Also review focuses the principles of 3D-printing, different 

manufacturing types of printing, the printing- mechanism and the possible problems in 3D-

printing.Empirical study consist the designing and manufacturing the miniature gearbox 

model. 

 

Due the errors in manufacturing some parts of miniature model had to be printed again. Also 

some parts needed little post-treatment to fit the parts together. The main problems were 

caused by printing software and the printing files. The printing process itself worked fine. 

As a result, functional miniature model of gearbox was obtained. 

 

3D-printing can be considered good manufacturing method with small complex parts, but 

some problems may appear for examples in printing software. However the printing cost 

rose quite high and depending on the printing machine. Printing could also maybe be 

performed more cheaply.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tuulivoiman käyttö on lisääntynyt viime vuosina yhdeksi merkittäväksi uusiutuvan energian 

lähteeksi valtioiden tukiessa uusiutuvia energiamuotoja. Tuulivoimalassa hyödynnetään 

tuulen virtausta pyörittämään tuuliturbiinia. Turbiinilla saatu pyörimisenergia muutetaan 

generaattorilla sähköksi. Tuulivoimaloiden roottorin halkaisijoiden ollessa noin 35- 164 m 

ja tuulen nopeuden paikasta ja säästä riippuvainen, voidaan roottorin ja generaattorin välissä 

käyttää vaihdetta lisäämään pyörimisnopeutta generaattorissa. Vaikka roottorit ovat 

vakiintuneet lähes kaikkialla kolmelapaisiksi, vaihteita on useita erilaisia valmistajasta ja 

tilanteesta riippuen. (Ederer, 2015.) 

     

Tämän työn tarkoituksena on tuottaa tuulivoimalan planeettavaihteen pienoismalli 3D-

tulostuksella. Pienoismallia on tarkoitus pyörittää käsin tai pienellä moottorilla. Pienoismalli 

on 1/10 kokoinen verrattuna alkuperäiseen vaihteeseen. 

 

Työ tehdään Moventas Gear Oy:lle, joka valmistaa vaihteita tuuliturbiineihin ja on 

suunnitellut vaihteen, jonka pohjalta pienoismalli tehdään. Vaihde on yrityksen valmistamaa 

Exceed Series 3+ mallia, joka esitetään kuvassa 1. Pienoismalli tehdään yritykselle, jotta he 

voisivat esitellä vaihteen toimintaa. Tätä tarkoitusta varten pienoismalliin tehdään 

läpileikkaus havainnollistamaan vaihteen toimintaa. 

 

Kuva 1. Exceed Series 3+ malli (Moventas Gears Oy). 
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1.1 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen ongelma syntyy vaihteen toiminnasta sitä pienennettäessä. Miten huomioidaan 

valmistustarkkuudesta ja alkuperäisen mallin suorasta 1/10 pienentämisestä syntyvät 

ongelmat. Pienoismallin tulee täyttää 3D-tulostuksen ainepaksuuden ja valmistustarkkuuden 

asettamat vaatimukset sekä olemassa olevien laakereiden ja uusien hammaspyörien 

asettamat geometriavaatimukset. 

 

1.2 Tutkimuskysymys 

Tutkimuskysymyksinä pohditaan, mitä ongelmia 3D-tulostuksessa voi ilmetä. 

Tutkimuskysymyksiä ovat: 

 Miten vaihdetta voidaan yksinkertaistaa 3D-tulostusta varten. 

  Mitä erilaisia tulosmenetelmiä on olemassa? 

  Miten paljon pienoismalli eroaa alkuperäisestä vaihteesta? 

 

1.3 Tavoitteet ja rakenne 

Työn tavoitteena on tuottaa tuuliturbiinin vaihteen pienoismalli Exceed Series 3+ vaihteesta. 

Suunnittelu -ja valmistusprosessin avulla selvitetään myös 3D-tulostuksen vaatimuksia ja 

mahdollisia ongelmia. Työn rakenne muotoutuu siis planeettavaihteen rakennetta ja 

toimintaa, sekä 3D-tulostusta selventävästä kirjallisuuskatsauksesta ja pienoismallin 

suunnittelun ja valmistuksen dokumentoinnista. 

 

1.4 Rajaus 

Työn ulkopuolelle jätetään eri valmistustapojen vertailu ko. pienoismallin kohdalla, eikä 

pienoismallin 3D-tulostustapaa valita, sillä tulostusmenetelmä on ennalta määritelty. 

Myöskään Exceed Series 3+ planeettavaihteen teknisiä ratkaisuja ei selvennetä yleisesittelyä 

tarkemmin. 

 

1.5 Metodit 

Työn suunnittelussa käytetään soveltuvin osin systemaattista koneensuunnitteluametodia, 

joka tässä tapauksessa tarkoittaa vaatimuslistan tekoa ja siinä olevien vaatimusten 

täyttämistä. Koneenosien, valmistusmenetelmän ja materiaalin ollessa jo valmiiksi tiedossa 

ideamatriisin teko jätetään pois. Planeettavaihteen toimintaa ja 3D-tulostusta selvennetään 
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kirjallisuustutkimuksella ja valmistuksessa havaittavilla ongelmilla ja onnistumisilla. Osat 

mallinnetaan SolidWorks 3D-mallinnusohjelmalla. 
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2 MENETELMÄT 

 

 

Seuraavaksi käsitellään alkuperäisen vaihteen rakennetta ja siihen liittyvien 

planeettavaihteiden toimintaa. Kappaleessa tarkastellaan myös 3D-tulostuksen käytäntöä ja 

laitteistoa ja pienoismallin tulostukseen käytettyä laitetta. 

  

2.1 Planeettavaihde 

Planeettavaihteeksi kutsutaan vaihteita, jossa yksi tai useampi akseleista liikkuu toisiinsa 

nähden. Yksinkertaistetuin malli planeettamekanismista toimii kuvan 2 a) mukaisesti, jossa 

vetopyörän pyörintä aiheuttaa kahta pyörimisreaktiota: Vastakappale pyörii itsensä ympäri 

ja kannatin pyörii vetopyörön ympäri. Vastakappaleita voi olla useampia ja niitä nimitetään 

planeetoiksi ja niitä pyörittävää keskipyörää auringoksi, mistä nimi planeettavaihde. 

Planeettavaihde sisältää käytännössä vielä sisäpuolisen hammastuksen omaavan kehikon 

kuvan 2 b) tavoin, joka tukee vaihdetta. Tätä kutsutaan kehäpyöräksi. Planeettavaihde siis 

sisältää aina aurinkopyörän, planeettapyörät (yleensä ainakin kolme), kehäpyörän, 

planeettapyörien kannattimen ja niiden akselit ja laakerit rattaiden sujuvaan pyörimiseen. 

Planeettavaihteen pyörittävä pyöränä voi toimia aurinkopyörän sijaan myös joko kehäpyörä 

tai planeettapyörien kannatin, vaihteen käyttötarkoituksen mukaisesti. Näin ollen 

planeettavaihteessa on aina yksi paikalleen tuettu kokonaisuus, yksi joka pyörittää ja levossa 

oleva, joka välittää pyörimisen. (Jelaska, 2012, s. 331.) 

 

a)  b)  

Kuva 2. a) Yksinkertainen planeettamekanismi b) planeettavaihde (Jelaska, 2012, s. 332). 

 

Planeettavaihteet voidaan jakaa lisäksi kolmeen perustyyppiin riippuen käytetyistä 

hammaspyöristä. Periaatteessa planeettavaihteita voitaisiin tehdä monista erilaisista 
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hammaspyörätyypeistä, mutta käytännössä niitä tehdään vain lieriö- ja kartiopyöristä. 

Poikkeuksena kierukkapyörävälitykset, jollaisia käytetään joissakin perusvaihteissa. 

Kolmeen perusmuotoon kuuluu kuvassa 3 nähtävät kartiopyöräplaneettavaihteet (a), joissa 

akselit leikkaavat kohtisuorasti, kartiopyöräplaneettavaihteet (b), joissa akselit leikaavat 

vinosti ja yleisin lieriöplaneettavaihde (c).  

 

 

Kuva 3. Planeettavaihteiden perusmuodot (Airila, et.al, 1985, s. 352). 

 

Yhteistä kaikille tavoille on planeettapyörän kehävoiman jakautuminen tasan kehä- ja 

aurinkopyörälle sekä että planeettapyörän kehänopeus on kehä– ja aurinkopyörän 

kehänopeuksien keskiarvo. (Airila et. al, 1985, s. 352.)  

 

Planeettavaihteet soveltuvat hyvin juuri tuuliturbiineihin, sillä ne ovat kevyitä ja 

tilavuudeltaan kompakteja verrattuna muihin vaihtoehtoihin eli hihna -ja 

hammaspyöräparivälityksiin, jotka ovat kuitenkin koneistoltaan monimutkaisempia. 

(Saulescu et.al, 2012, s. 273-274.) 

 

2.1.1 Välityssuhde 

Planeettavaihteiden välityssuhde ja pyörimissuunta riippuu siitä, mikä vaihteen osa pysyy 

paikallaan muiden pyöriessä: Aurinkopyörä, planeettapyörien kannatin vai kehäpyörä. 

Välityssuhteet jaotellaan näin kolmeen eri luokkaan kuvan 4 osoittamalla tavalla, jossa 

C=kehäpyörä, B=planeettapyörä, D=planeettapyörien kannatin ja A=aurinkopyörä. 
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Kuva 4. Planeettavaihdemekanismit (Kohara Gear Industry co., s. 5). 

 

Planeettatyypissä (a) kehäpyörä on lukittu paikalleen, tuloakseli pyörittää aurinkopyörää ja 

vetoakseli pyörittää kannatinta. Sekä tulo- että vetoakseli pyörivät samaan suuntaan. 

Välityssuhde i planeettatyypille lasketaan taulukon 1 mukaisesti. 

 

Taulukko 1. välityssuhteen yhtälöt planeettatyypille (Kohara Gear Industry co., s. 5). 

No. Kuvaus Aurinkopyörä A 

za 

Planeettapyörä 

B zb 

Kehäpyörä 

C zc 

Kannatin 

D 

1 Aurinkopyörä pyörii, 

kannatin levossa 

 

+1 

−
𝑧𝑎
𝑧𝑏

 −
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 
 

0 

2 Systeemi on lukittu 

kokonaan pyöriessä 

+
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 +
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 +
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 +
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 

3 kohtien 1 ja 2 summa 
1 +

𝑧𝑎
𝑧𝑐

 
𝑧𝑎
𝑧𝑐
−
𝑧𝑎
𝑧𝑏

 
0 

(Lukittu) 

+
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 

 

 

𝑖 =

𝑧𝑐
𝑧𝑎
+ 1

1
 

(1) 

 

,jossa zc on kehäpyörän hammasluku, za aurinkopyörän hammasluku ja zb planeettapyörein 

hammasluku. 

 

Aurinkotyypissä (b) aurinkopyörä on lukittu, tuloakseli pyörittää aurinkopyörää ja 

vetoakseli pyörittää kannatinta. Sekä tulo- että vetoakseli pyörivät samaan suuntaan. 

Välityssuhde planeettatyypille lasketaan taulukon 2 mukaisesti. 
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Taulukko 2. Välityssuhteen yhtälöt aurinkotyypille (Kohara Gear Industry co., s. 5). 

No. Kuvaus Aurinkopyörä A 

za 

Planeettapyörä 

B zb 

Kehäpyörä 

C zc 

Kannatin 

D 

1 Aurinkopyörä pyörii, 

kannatin levossa 

 

+1 

−
𝑧𝑎
𝑧𝑏

 −
𝑧𝑎
𝑧𝑐

 
 

0 

2 Systeemi on lukittu 

kokonaan pyöriessä 

 

−1 

 

−1 

 

−1 

 

−1 

3 kohtien 1 ja 2 summa 0 

(Lukittu) 

−
𝑧𝑎
𝑧𝑏
− 1 −

𝑧𝑎
𝑧𝑐
− 1 

 

−1 

 

 

𝑖 =

𝑧𝑎
𝑧𝑐
+ 1

1
 

(2) 

 

Tähtityypissä (c) kannatin on lukittu, jolloin planeettapyörät pyörivät lukitulla akselilla. 

Tuloakseli pyörittää aurinkopyörää ja vetoakseli kehäpyörää. Nyt systeemi toimii tavallisen 

hammaspyöräparin tavoin. (Kohara Gear Industry co., s. 5.)  

 

 𝑖 =
𝑧𝑐
𝑧𝑎

 (3) 

 

2.2 Exceed Series 3+ vaihde 

Exceed Series 3+ on Moventaksen uusin vaihde ja on koollaan kilpailukykyisempi 

verrattuna yhtiön vanhempiin malleihin ja välittää 20 % enemmän tehoa verrattuna muihin 

saman painoisiin vaihteisiin. Vaihteen käyttökohteet ovat noin 3 MW ja sitä suurempi 

tehoiset turbiinit. (Moventas Gear Oy, 2015.) 

 

Vaihde koostuu kahdesta planeettavaihteesta ja yhdestä lieriöhammaspyörävaihteesta. 

Isompi planeettavaihde sisältää viisi planeettapyörää ja pienempi kolme planeettapyörää. 

Molemmissa planeettavaihteissa kehäpyörä pysyy paikallaan, vaihteiden tuloakseli pyörittää 

planeettapyöriä ja niiden kannattimen välityksellä veto siirtyy aurinkopyörälle. Pienemmän 

planeettavaihteen aurinkopyörä välittää pyörimisen lopuksi lieriöhammaspyörävaihteelle, 

joka välittää vedon generaattoriin. 
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Planeettapyörät sisältävät kaksi laakeria, jotka takaavat sen pyörimisen akselillaan. 

Planeettakannattimet ovat puolestaan tuettu vaihteen koteloon laakereilla, jotka nähdään 

kuvassa 5. Kuvassa 5 on läpileikkaus planeettapyöristä ja lieriöhammaspyöräparista ja 

niiden sijoittumisesta. 

 

 

 

Kuva 5. Läpileikkaus vaihteesta (Riihimäki, 2015). 

 

2.2.1 Vaihteen koko ja muunneltavuus 

Vaihteen rakentuessa asiakkaan tarpeiden mukaan vaihteen paino, välityssuhde ja vaadittava 

momentti vaihtelevat vaatimusten mukaisesti. Kuvan 6 taulukossa nähdään suuntaa antavia 

painoja ja välityssuhteita vaadituille momenteille. Välityssuhde koko vaihteella on 80 – 140 

riippuen vaatimuksista. Pelkillä planeettavaihteilla saavutetaan 25…40 välityssuhde. 

Vaihde, josta pienoismalli mallinnetaan, on kokonaisuudessaan varsin suuri, sen halkaisijan 

ollessa ilman kiinnitystukia noin 1900 mm ja pituuden noin 2780 mm. (Riihimäki, 2015.) 
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Kuva 6. Välityssuhteen i ja momentin vaikutus massaan (Riihimäki, 2015). 

 

2.3 3D-tulostus 

3D-tulostuksella tarkoitetaan kokonaisten kappaleiden tai osakokonaisuuksien kiinteää 

kolmiulotteista tulostamista. Tulostus suoritetaan lisäaineensyöttöprosessina, jossa kappale 

tulostetaan kerros kerrokselta. Jokainen kerros on ohut, horisontaalinen leikkaus 

tulostettavasta tuotteesta ja kerroksia voi olla tuotteesta riippuen sadoista useampiin 

tuhansiin. 3D- tulostus suoritetaan digitaalisen 3D tiedoston pohjalta, joka siirretään 

tulostusohjelmaan sitä tukevassa muodossa, yleensä STL-tiedostona. (3D Printing, 2015.) 
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3D-tulostus on kehittynyt viime vuosina huimasti tulostimien halventuessa ja 

tulostustarkkuuksien parantuessa. Nykyään yksityishenkilönkin on mahdollista hankkia 3D-

tulostin n.1000- 4000 euron hintaan. (Leapfrog, 2015.) 

 

2.4 Tulostusmenetelmiä 

Kaikki yleisimmin käytettävät tulostusmenetelmät tulostavat tuotteensa kerros kerrokselta, 

mutta kerrosten tulostustapa vaihtelee eri 3D-tulostimilla. Menetelmät voivat perustua 

tulostusmateriaalin sulattamiseen tai pehmentämiseen tai tulostus voidaan suorittaa 

nestemäisestä materiaalista kovettamalla. (3D Printing, 2015.) 

  

2.4.1 Selektiivinen lasersintraus (SLS) 

Lasersintraus käyttää suurteholasereita yhdistämään partikkelit toisiinsa muodostaen 

kolmiulotteisen kappaleen. Materiaalina voidaan käyttää metallia, muovia, keramiikkaa tai 

lasia. Tulostus tapahtuu jauhealustalle, johon laser sulattaa halutun muodon kerros 

kerrokselta alustan laskeutuessa. Ylimääräinen jauhe toimii tukimateriaalina eikä 

ylimääräistä tukimateriaali tarvita. Ylimääräisen jauheen voi käyttää uudestaan. (3D 

Printing, 2015.)  

 

2.4.2 Fused deposition modeling (FDM) 

Menetelmä toimii pehmentämällä muovi- tai metallivaijeria, joka sitten syötetään suuttimen 

avulla halutussa muodossa alustalle. Tulostusmateriaali tulee kerältä ja se kuumennetaan 

suuttimessa muovauskelpoiseksi. Suutin tulostaa tuotteen kerros kerrokselta ja tulostuksen 

voi suorittaa horisontaalisessa ja vertikaalisessa suunnissa, syötön ulostuloa säädellen. 

Suutin voi olla kaksiosainen jolloin tukimateriaali voidaan tulostaa eri materiaalista. 

Tulostuksen päätyttyä tukimateriaali poistetaan mekaanisesti ja/tai liottamalla. (3D Printing, 

2015.) 

 

2.4.3 Stereolitografia (SLA) 

SLA on päämenetelmä valokovettamiseen perustuvalle tekniikalle. Menetelmässä 

nestemäinen ultraviolettiohjautuva fotopolymeerihartsi kovetetaan ultraviolettilaserin avulla 

kerros kerrokselta. Nestemäisen hartsin kovettuessa tuote muodostuu haluttuun muotoon. 

(3D Printing, 2015.) 
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2.5 Pienoismallin tulostukseen käytettävä laite ja materiaali 

Pienoismalli tulostetaan Saimaan AMK:n tiloissa, jossa tulostukseen käytetään kuvan 7 

Dimension Elite - tulostinta. Tulostin on Stratasys-yhtiön tuottama FDM-tulostin. Tulostin 

käyttää tulostamiseen ABS muovia ja sitä voidaan tulostaa erilaisilla väreillä, mutta vain 

yhdellä värillä kerrallaan. Tulostuskerroksen paksuudeksi voidaan valita joko 0,178 mm tai 

0,254 mm. Tulostimen tulostuspöydälle voidaan tulostaa mitoiltaan 203 x 203 x 305 mm 

kokoisia kappaleita. Tulostustarkkuus on 0,1 mm. Laitteen hinta uutena on noin 23000- 

25000 € jälleenmyyjästä riippuen. (Stratasys, 2015.) 

 

 

Kuva 7. Tulostuksessa käytettävä laite (Stratasys, 2015). 

 

Vaikka markkinoilla on paljon erilaisia FMD tulostimia, ne kaikki kuitenkin sisältävät samat 

peruskomponentit. FDM tulostin sisältää seuraavat peruskomponentit (Horvarth, 2014, s. 16 

-17): 

 Tulostuslangan, joka säilytetään yleensä rullassa tulostimessa. Langan käsittely on 

hyvin tärkeää, eikä siinä saisi olla lainkaan epäpuhtauksia. 

 Langansyöttölaitteisto kuumentaa ja syöttää langan tulostimen suuttimelle. Se 

vastaa myös langan takaisinvedosta suuttimen sitä tarvitessa. 

 Tulostimen suutin on yksi tulostimen tärkein ja hienovaraisin osa, suuttimen 

reikien ollessa pieniä ja helposti tukkiintuvia. Riippuu paljon suuttimesta, mitä 

materiaaleja tulostimella voi tulostaa tarkasti ja turvallisesti, esimerkiksi 

polykarbonaatti ja nylon vaativat suuren lämpötilan sulamiseen. 

 Tulostinpöytä on alusta, jolle tulostettava malli tulostetaan. Tulostinpöytä voidaan 

kuumentaa materiaalista riippuen, mikä varmistaa tulostinmateriaalin tarttumisen 

siihen, esimerkiksi ABS materiaali tarvitsee lämmitetyn tulostinpöydän.  
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ABS-muovi (Acrylonitrile Butadiene Styrene) sopii hyvin tulostinmateriaaliksi sen 

kestäessä suuria lämpötiloja muuttumattomana. Kuumuuskestävyyden takia materiaali 

tarvitsee kuitenkin lämmitetyn alustan varmistamaan hyvään kiinnittymisen alustaan. ABS- 

muovin tulostuslämpötila on 240 °C ja tulospöydän lämpötila 115 °C. ABS-muovin 

jälkikäsittelyyn sopii hiominen ja normaalit pikaliimat. Hiottaessa ABS- muovin pinta tosin 

vaalenee. Valkoisuutta voi estää käyttämällä hionnassa asetonia, mutta asetoni liuottaa ABS-

muovia, joten sitä on käytettävä harkiten. Tutuimpia ABS-muovista valmistettuja esineitä 

ovat muun muassa legopalikat. (Horvarth, 2014, s. 83–84.) 

   

2.6 Mahdollisia ongelmakohtia tulostuksessa 

3D-tulostuksen hyödyntäessä vahvasti sekä ohjelmisto- että konetekniikkaa voi tulostus 

mennä helposti pieleen jommankumman pettäessä tai parametrien olleessa vääriä. Ongelman 

syyn löytäminen voikin olla hyvin hankalaa, koska sama ilmiö voi tapahtua sekä ohjelman, 

että koneen virheestä. Lähtökohtaisesti 3d-tulostimet ovat herkkiä ympäristöllisille haitoille, 

kuten lämpötilan muutoksille, kosteudelle ja pölylle. Liian alhainen lämpötila voi aiheuttaa 

tulostuksen irtoamisen tulostuspöydästä, jolloin tulostus menee pilalle. Lämpötilamuutoksen 

voi aiheuttaa tulostuspöydän lämmityksen vikaantuminen, ohjelmistollinen virhe tai väärin 

suunnattu ilmastointi, joka jäähdyttää tulostusta. Kosteus voi vaikutta tulostusrulliin, 

suurimman osan tulostusmateriaaleista ollessa voimakkaasti hygroskooppisia, eli ne imevät 

vettä ympäröivästä ilmasta. Ylimääräinen kosteus lankoja kuumentaessa voi alkaa kuplia ja 

tehdä tulostuslangasta epätasaista, mikä vaikuttaa tulostuksen väriin ja kerrosten laatuun. 

Pöly voi puolestaan helposti tukkia tulostuksessa käytettävän suuttimen. (Horvarth, 2014, 

s.137–139.) 

 

Tulostuksen epäonnistuminen voi johtua myös suuttimen ja alustan vääränlaisesta 

sijoittumisesta toisiinsa nähden. Tämän estämiseksi pitää varmistaa, että akselit ovat 

oikeassa kulmassa toisiinsa nähden ja että tulostuspöytä on vaakatasossa verrattuna x – ja y- 

akseleiden liikkeeseen. Akseleiden väärät kulmat aiheuttavat yleensä vain tulostuksen 

vääristymisen, mutta tulostinpöydän ollessa vinossa suutin ei pysty pitämään oikeaa 

korkeutta verrattuna tulostinpöytään ja tulostus epäonnistuu jo heti aloittaessa. (Horvarth, 

2014, s. 140.) 
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Tulostus voi kärsiä myös langoittumisesta, eli tulostuslankaa työntyy ulos mallista eri 

kerrosten välillä. Tämä johtuu ongelmasta ohjelman asetuksissa, joka vastaa langan 

takaisinvedosta suuttimessa tulostuksen aikana. Takaisinveto suoritetaan, kun kerroksen 

aikana suutin ylittää tyhjää tilaa tulostuksessa, esimerkiksi mallissa olevaa reikää. 

Takaisinveto on yleensä vain muutamia millejä, mutta se estää mallin langoittumisen, kuten 

kuvassa 8 on tapahtunut. (Horvarth, 2014, s. 146.) 

 

Kuva 8. Langoittunut tulostuskappale (Horvarth, 2014, s. 146). 

 

2.7 Nykyiset kuluttajaystävälliset tulostuslaitteet 

Pienoismallin tulostukseen käytetty laite on yksittäiselle kuluttajalle, harrastajalle tai 

pienyrittäjälle varsin kallis sijoitus, mutta markkinoilla on myös saatavilla huomattavasti 

halvempiakin tulostuslaitteistoja.  Kuten aikaisemmin todettiin, tulostimen saa hankittua 

noin 1000 - 4000 euron hintaan riippuen laitteen koosta ja ominaisuuksista. Myös 

tulostimien, joissa on kaksi tulostinpäätä hinnat alkavat noin 2500 eurosta. Esimerkiksi 

Leapfrog-yhtiö myy kaksisuuttimista tulostinta noin 2500 eurolla. Verrattaessa 

pienoismallia tulostavaan tulostimeen laitteella saa tulostettua suunnilleen samankokoisia 

kappaleita 0.02 mm- 0.35 mm kerrospaksuudella ja 0.0169 mm tulostustarkkuudella. 

Leapfrog:n Leapfrog Creatr Hs tulostin nähdään kuvassa 9. Valmistajan mukaan 

tulostinkustannukset ovat 0,035 €/cm3. Lisää tarkkuutta haluttaessa myös hinta kasvaa, 

esimerkiksi saman yhtiön 0.012 mm tarkkuudella toimiva tulostin maksaisi jo yli 8000 

euroa. (Leapfrog, 2015.) 
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Kuva 9. Leapfrog Creatr Hs-tulostin (Leapfrog, 2015). 

 

2.7.1 Joukkorahoituksesta apua kehitykseen 

Halvimmat, noin 1000- 10000 euron tulostimet, ovat yleensä kaikki FDM- tulostimia, jolloin 

tulostetuista malleista tulee korkeintaan yksi, -kaksi -tai kolmevärisiä, riippuen 

tulostinpäiden määrästä. Monivärillisiä tulosteita haluava joutuu investoimaan jo noin 30 

000 euroa tulostimeen. Tulostintekniikat kehittyvät kuitenkin koko ajan ja varsinkin 

hankintahinnaltaan edulliset tuotteet kehittyvät koko ajan. Kehityksen nopeuttamista 

auttavat esimerkiksi joukkorahoitusmallit Kickstarter ja Indiegogo, joissa yhtiöt pyytävät 

rahaa suoraan kuluttajilta tuotteidensa kehittämiseen. Kuluttaja voivat esimerkiksi sijoittaa 

tuotteeseen ja ostaa sen ennakkoon tukien samalla yhtiötä. Näin pienikin yhtiö voi kasvaa 

todella nopeasti hyvällä tuotteellaan ja markkinoinnillaan. Rahoitusmalli on kuitenkin 

epävarma ja vaikka suurin osa tulostimista ei koskaan valmistuisikaan, osa rahoitetuista 

tuotteista voi tarjota jotain uutta tulostinmarkkinoille. (3djampat, 2015.) 

 

Tällaisista tuotteista esimerkkinä halpa kotitalouksille tarkoitettu hartsitulostin iBox Nano, 

joka maksaa noin 250 euroa. Tulostimella voidaan tulostaa pieniä 40 x 20 x 90 mm malleja. 

Laitteen koko on 85 x 110 x 235 mm ja se nähdään kuvassa 10. Tulostin toimii 

valokovetukseen perustavalla tekniikalla, jossa UV-valolla kovetetaan hartsiresiiniliuosta. 

(Kickstarter, 2015a). Myös esimerkiksi jauhetulostukseen perustavista 3D-väritulostimista 

ja lasersintraukseen perustuvasta tekniikasta on kehitteillä huomattavasti halvempia 

tulostimia verrattuna nykyisiin tulostimiin.(Kickstarter, 2015b; Indiegogo, 2015.) 
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Kuva 10. iBox Nano tulostin. (Kickstarter, 2015a). 

 

2.8 SolidWorks 

Pienoismallin suunnittelussa käytetään Solidworks ohjelmaa vaihteen osien muokkaamiseen 

pienoismallille sopivaksi. Solidworks on 3D-mallinnusohjelma, jolla voidaan suoraan 

muokata kolmiulotteisia kappaleita. Työssä käytetään Solidworks 2014 education-versiota 

ohjelmasta.   
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3 PIENOISMALLIN SUUNNITTELU 

 

 

Pienoismallin suunnittelu aloitettiin systemaattisen koneensuunnittelun metodin mukaan 

aineiston tarkkailusta, joka tässä tapauksessa tarkoitti alkuperäisen vaihteen tutkimista 

Moventaksen lähettämän vaihteen 3d-mallin avulla. Suunnittelussa ei käytetä kaikkia 

systemaattisen suunnittelun osa-alueita, koska vaihde on jo valmiiksi suunniteltu ja 

pienoismalli on lähes suora kopio alkuperäisestä, joten tarvetta kaikille vaiheille ole. 

Systemaattisen suunnittelun mukainen vaatimuslista tehdään selventämään pienoismallilta 

vaadittuja ominaisuuksia ja käyttötarpeita. Vaatimuslista esitetään taulukossa 3. (Tuomaala, 

1995, s. 76-80.) 

 

3.1 Vaatimuslista 

Vaatimuslistassa luokitellaan vaatimukset kolmeen luokkaan, kiinteisiin vaatimuksiin (KV), 

vähimmäisvaatimuksiin (VV) ja toivomuksiin (T). Kiinteät vaatimukset ovat pakollisia ja ne 

on täytettävä joka tilanteessa, kun vähimmäisvaatimukset on täytettävä vain 

vähimmäisarvoonsa asti. Toivomukset huomioidaan valmistusmahdollisuuksien ja 

kustannusten mukaan. (Tuomaala, 1995, s. 80.) 

 

Taulukko 3. Vaihteen pienoismallin vaatimuslista. 

 VAATIMUS 

 

KV 

KV 

VV 

KV 

 

T 

KV 

T 

1. GEOMETRIA 

 Yksittäinen tulostettava osa mahtuu tulostusalustalle (mitat 203 x 203 

x305 mm) 

 Pienennettyihin osiin tulee sopia oikeat laakerit 

 Seinämäpaksuus > 1 mm 

 Vaihteen kuoressa on läpileikkaus esittämässä vaihteen toimintaa 

vaihteiden pyöriessä 

2. VALMISTUS 

 Helposti koottava 

 Valmistus 3D tulostimella 

 Eri vaihteen osien valmistus erilaisilla väreillä 
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Taulukko 3 Jatkuu. Vaihteen pienoismallin vaatimuslista. 

 VAATIMUS 

 

KV 

T 

KV 

 

KV 

KV 

3. KÄYTTÖ 

 Vaihteen vaihteita voi pyörittää käsin 

 Vaihteen vaihteita voi pyörittää pienellä moottorilla 

4. KUNNOSSAPITO 

 Ei kunnossapitoa 

5. ULKOMUOTO 

 Havainnollistaa hyvin alkuperäisen vaihteen toiminnan 

 Pienoismallin tukijalka eroaa selvästi ulkopuoliseksi tueksi 

 KV = KIINTEÄ VAATIMUS VV = VÄHIMMÄISVAATIMUS T = TOIVE 

 

3.2 Pienoismallin geometria ja kokoonpano 

Pienoismallin skaalaussuhteeksi valittiin 1:10, mikä täytti vaatimuksen osien ulkomitoista 

tulostusalustalla, kaikkien paitsi yhden kotelon osan kohdella. Tämä johtui huomattavasti 

suuremmasta levyedestä verrattuna muihin osiin, johtuen kotelon osassa olevista 

kiinnitystuista, kuten huomataan kuvasta 11. Skaalaus säilytettiin silti 1:10, sillä 

pienoismallista olisi muutoin tullut turhan pieni. Skaalaus 1:10 valittiin myös siksi, sillä 

pienoismallin esittelyssä on paljon helpompi ymmärtää mallin oleva 1:10 alkuperäisestä 

kuin esimerkiksi 1: 8.32. Ylisuuresta kotelonosasta toinen kiinnitystuki poistuu koneistoa 

esittävässä leikkauksessa ja toinen liitetään pienoismalliin erillisenä osana. 

   

 

Kuva 11. Vaihteen kiinnitystuet. 
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3.2.1 Pienoismallin osien yksinkertaistaminen 

Skaalauksen jälkeen alkuperäisetä vaihdetta yksinkertaistetaan suuresti poistamalla 

vaihteesta kaikki kiinnitysruuvit ja aluslaatat, tarpeettomat olakkeet ja ruuvinreiät. 

Pienoismallista poistetaan myös alkuperäisen vaihteen tarvitsemat voitelukanavat. Osien 

pienentyessä alun perin yhteen liitettyjä osia voidaan tulostaa kerralla yhtenä kappaleena 

osien lukumäärän alentamiseksi ja pienoismallin yksinkertaistamiseksi. Vaihteen osia 

liitetään yhteen esimerkiksi kohdasta, jossa planeettavaihteiden aurinkopyörät liittyvät 

seuraavaan vaihteenosaan. Kuvassa 12 nähdään yksinkertaistus pienemmän 

planeettavaihteen aurinkopyörän liittymisestä lieriöhammaspyörään. Samanlainen liityntä 

tehdään myös ison planeettavaihteen aurinkopyörän ja pienen planeettavaihteen 

planeettapyörien kannattimen välillä. 

 

  

Kuva 12.  Alkuperäinen ja yksinkertaistettu koneenosa. 

 

Mallin pienen koon ansiosta myös molemmat kehäpyörät liitetään niiden välissä olevaan 

koteloon. Liitoksen ansiosta osien lukumäärä pienenee ja kehäpyörät saadaan helposti ja 

tukevasti paikoilleen ilman liimaa tai ruuveja leikattuun kotelon osaan. Kehäpyörät nähdään 

kuvassa 13. 
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Kuva 13. Koteloon liittyvät kehäpyörät. 

 

Osien suunnittelussa otetaan myös huomion tulostimen valmistustarkkuus 0.1 mm. Osien 

liitoskohdissa kokoonpanossa ja laakeripesissä käytettään sopivuuden takaamiseksi 0.1 mm 

toleranssia. 

 

3.3 Hammaspyörät 

Hammaspyörien halkaisijat ja akselivälit skaalataan suoraan muiden osien mukana, mutta 

hampaiden koko ja lukumäärä lasketaan uudestaan SFS 3389 (1975) standardin mukaisesti. 

3D-tulostuksen tulostustarkkuutta ajatellen on tärkeää, että hammasrattaiden välille jää 

riittävästi välystä. Sopivuus tarkistetaan SolidWorks:n avulla. Pienoismallin 

yksinkertaisuuden vuoksi hammastuksena käytetään suorahampaista lieriöhammaspyörän 

hammastusta. Hammaspyörien moduuleina käytetään ensimmäisessä planeettavaihteessa 2 

ja toisessa planeettavaihteessa ja lieriöhammaspyöräparissa 1,5. Lasketaan hammaspyörien 

hampaiden lukumäärä. 

 𝑧 =
𝑚

𝑑
 

(4) 

 

,jossa z on hampaiden lukumäärä, m hammaspyörän moduuli ja d jakohalkaisija. 

 

Jakohalkaisija lasketaan planeetta- ja aurinkopyörille päähalkaisijasta ja kehäpyörälle 

tyvihalkaisijasta. Hammaspyörien hampaiden laskeminen esitetään liitteessä 1. 

 

 

 

𝑑 = 𝑑𝑎 − 2 ∗ 𝑚 (5) 

 𝑑 = 𝑑𝑓 − 2 ∗ 𝑚 (6) 

,joissa da päähalkaisija ja df on tyvihalkaisija 
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3.4 Laakereiden valinta 

Pienoismalli valmistetaan muuten kokonaan 3D-tulostuksella, mutta vaihteen tuennassa 

käytettävät laakerit ovat oikeita. Oikeilla laakereilla varmistetaan planeettavaihteiden sujuva 

pyöriminen. Laakereiden valmistaminen 3D-tulostuksella olisi muutenkin hyvin haastavaa 

valmistustarkkuuden ja laakereiden toimivuuden kannalta. Vaihteen skaalauksessa 

laakerikoot valittiin mahdollisimman lähelle alkuperäistä skaalattua arvoa, jotta pienoismalli 

säilyisi alkuperäisen näköisenä. Laakereiksi valittiin SKF:n valmistamat urakuulalaakerit 

niiden yleisyyden ja helpon saatavuuden takia. Urakuulalaakerit valittiin myös niiden pienen 

leveyden takia.  Pienoismallin yksinkertaisuuden ja keveyden takia laakereiden valinnassa 

ei tarvinnut huomioida mitään kuormitusvaatimuksia. Vaihteeseen valitut laakerit esitetään 

liitteessä 2. 

 

3.5 Kokoaminen 

Pienoismalli kootaan liimaamalla osat yhteen. Materiaalin ollessa ABS-muovia osien 

hiominen on mahdollista sitä tarvittaessa. Kokoaminen ja mahdollinen osien hienosäätö 

tapahtuu käsin.  
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4 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Pienoismallin oli tarkoitus esitellä vaihteen toimintaa vaihteen pyöriessä. Pienoismalli 

täyttää sille asetetun tavoitteen kuten kuvasta 14 huomataan. Toive pienoismallin eri osien 

värityksestä saatiin myös täytettyä, joka nähdään myös kuvasta 14. Värien valinnassa 

pyrittiin käyttämään saamaa väripalettia kuin kuvassa 5 olevassa mallissa, jotta värit 

sopisivat mahdollisimman hyvin Moventas Gear Oy julkaisemiin mainoskuviin.   

 

Kuva 14. Valmis pienoismalli mallinnettuna SolidWorks:lla. 

 

4.1 Havaitut ongelmat 

Tulostukseen oli työn teettäjän puolesta alun perin arvioitu noin yksi viikko. Arvio oli 

vahvasti alakanttiin, sillä tulostus kesti noin kolme viikkoa. Tulostusaikaa ei kuitenkaan olisi 

voinut juurikaan lyhentää erilaisella osien suunnittelulla. Tulostuksen valmistuttua myös 

huomattiin osan tulostetuista kappaleista olevan osissa kuvan 15 hammaspyörien tavoin. 
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Kuva 15. Erilleen tulostuneet hammaspyörät. 

 

Hammaspyörän ja muiden eri kappaleina olevien osien kohdalla STL-tiedosto oli luultavasti 

tulkinnut osissa olevien päällekkäisyyksien olevan tyhjää tilaa ja osat tulostuivat erilleen. 

Päällekkäisyys osissa johtui hammaspyörien liittämisestä kyseisiin osiin. Asia korjattiin 

tulostamalla hammasrattaisiin uudet isommat keskiöt ja liimalla ne toisiinsa. Suurin 

yksittäinen ongelma havaittiin suurimmassa tulostetussa osassa eli kotelonosassa, jossa on 

molemmat kehäpyörät. Tulostuksessa tapahtuneen virheen vuoksi suurempi kehäpyörä 

tulostui umpinaisena mikä huomataan kuvasta 16. Kyseinen osa jouduttiin tulostamaan 

kokonaan uudestaan. 

 

 

Kuva 16. Umpeen tulostunut kehäpyörä. 
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Kasauksen yhteydessä huomattiin myös muutamien laakerien olevan väärän kokoisia. 

Ongelma saatiin korjattua tulostettujen osien hiomisella, joten uusia laakereita ei tarvinnut 

hankkia, eikä osia tulostaa uudelleen. Taulukossa 4 esitetään vielä kaikki havaitut ongelmat 

ja niiden ratkaisu. 

 

Taulukko 4. Havaitut ongelmat ja niiden ratkaisut. 

Havaitut ongelmat Tehdyt toimenpiteet Ongelmien ehkäisy 

jatkossa 

Ison planeettavaihteen 

hammaspyörät tulostuivat 

kahdessa osassa 

Hammaspyöriin tulostetiin 

uudet isommat keskiöt ja osat 

liimataan yhteen 

Ei päällekkäisyyksiä 

yhteen 

sulautettavissa 

osissa. Osa tehdään 

alun perin vain 

yhdestä osasta, eikä 

siihen liitetä 

erikseen esimerkiksi 

hammastusta. Ennen 

tulostusta osat 

tarkistetaan 

huolellisesti 

tulostuksen 

ennakkonäkymästä, 

jos mahdollista 

Pienen planeettavaihteen 

hammasratas tulostui erillisenä 

kannattimesta 

Hammasrattaalle tulostetiin 

isompi keskiö ja osa 

liimattiin yhteen 

Sininen lieriöhammaspyörä 

tulostui irrallisena keskiöstään 

Kappaleiden raon ollessa 

pieni osat vain liimattiin 

yhteen  

Toinen kehäpyörä tulostui 

umpinaisena 

Koko kehäpyörät sisältävä 

kotelon osa tulostettiin 

uudelleen 

Suunnittelu/tilausvirheen takia 

planeettapyörien laakerit ovat 

hieman väärän kokoisia 

Laakerit sovitettiin 

paikoilleen pienellä 

laakeripesien hiomisella ja 

akseleiden sorvaamisella 

Tarkistetaan 

laakerikoot 

huolellisesti ja 

useamman kerran. 

 

4.2 Valmis malli 

Pienoismalli tuli maksamaan lopullisesti 4613 euroa, mistä laakerit maksoivat 613 euroa ja 

tulostuksen materiaalit ja tulostukseen käytetty aika loput. Lopullisen pienoismallin mitoiksi 

tuli pituutta 277.8 mm ja halkaisijaksi 231.9 mm toisen kiinnitystuen kanssa, mallin mittojen 
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ollessa vain muutamia millejä pitempiä kuin suoraan skaalattu malli. Pidennys johtuu 

valittujen laakereiden kasvaneesta leveydestä verrattuna suoraan skaalattuun malliin. 

Pienoismallin välityssuhteeksi laskettiin 98.5 yhtälöiden 1 ja 3 mukaisesti, tuloakselin 

ollessa planeettapyörien kannattimella. Kuvasta 6 huomataan välityssuhteen osuvan oikean 

vaihteen välityssuhteiden välille.  

 

𝑖 =

𝑧𝑐
𝑧𝑎
+ 1

1
∗

𝑧𝑐
𝑧𝑎
+ 1

1
∗
𝑧𝑐
𝑧𝑎

 

(7) 

 

Yksinkertaistuksien ja osien yhteen liittämisen jälkeen tulostettavia osia oli yhteensä 28. 

Yksinkertaistuksien ansiosta osien lukumäärä väheni, koska eri sovitinkappaleita ja 

ruuviliitoksia ei enää tarvittu. Pienoismallin kokoaminen liimaamalla poisti loputkin 

ruuviliitokset. Tulostettavat osat esitetään taulukossa 5. 

Taulukko 5. Tulostetut vaihteen osat. 

Kahdeksan 

hammaspyörää ja 

niiden akselit 

 

Kaksi planeetta-

kannatinta 
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Taulukko 5 Jatkuu . Tulostetut vaihteen osat. 

Lieriöhammas -

pyöräpari 

 

Seitsemän 

kotelon osaa 

 

Vaihteelle 

ylimääräinen tuki 

pitämään mallia 

pystyssä  

 

Vaikka hammaspyörien laakereissa sattui pientä sekaannusta, loput laakerit sopivat 

paikoilleen oikein hyvin. Kasattaessa myös huomattiin laakeripesien olevan sopivan 

tiukkoja laakereille, mutta akselien olevan hieman väljempiä, vaikka molemmissa käytettiin 

samaa toleranssia. Valmis vaihde pyöri kuitenkin sujuvasti ja kevyesti. Lopullinen tulostettu 

ja koottu malli nähdään kuvissa 17 ja 18. 
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Kuva 17. Valmis pienoismalli. 

 

Kuva 18. Valmis pienoismalli.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Kandidaatintyön tuloksena saatiin lopulta toimiva pienoismalli tuuliturbiinin vaihteesta. 3D-

tulostus sopii hyvin monimutkaisten kappaleiden tulostamiseen ja tulostuksen työn jälki oli 

mielestäni hyvää. Työ myöhästyi alkuperäisestä suunnitelmasta aika paljon tulostusajan 

ollessa yllättävän pitkä. Mikä johtui tulostustiedostoissa olevien virheiden ja uudestaan 

tulostettavien osien takia. Tulostimen rikkoontuminen myös hidasti työtä entisestään. 

Tulostusaikaa itsessään ei olisi voinut lyhentää, mutta aikaa olisi säästynyt paljon, jos 

tulostukseen menevät mallit olisi tarkastettu huolellisesti juuri ennen tulostusta. Tulostimen 

suunnitteluohjelma, joka laskee tukimateriaalin määrän, näyttää tulostuksen lopputuloksen 

ja siitä olisi voitu suoraan huomata esimerkiksi hammasrattaiden olevan erillään ja 

kehäpyörän tulostuvan umpeen. Tällöin virheet olisi voinut korjata heti eikä 

uusintatulostusta olisi tarvittu. Työn alkuperäinen aikataulu oli muutenkin varsin tiukka ja 

hieman pidemmällä ajalla osa virheistä olisi voinut karsiintua pois.  

 

Vaikka 3D-tulostuksesta saatiinkin mielestäni hyvännäköinen pienoismalli, 3D-tulostuksen 

mielekkyyttä kannattaa kuitenkin harkita valmistuksen korkean hinnan takia. Yritykselle 

hanke on varmasti kokeilun arvoinen sijoitus, jos sillä saadaan myytyä heidän vaihteitaan ja 

se on apuna esittelytilaisuuksissa, mutta yksityishenkilölle en hanketta suosittelisi, ellei 

halua sijoittaa projektiin esimerkiksi harrastuksen kannalta. Pienoismallin tulostuksen voi 

mahdollisesti suorittaa halvemmallakin, käyttäen uusia kuluttajalle tarkoitettuja tulostimia 

tai etsimällä halvempia tulostuspalveluja. Pienoismallihan tulostettiin jo 7 vuotta vanhalla 

yrityskäyttöön tarkoitetulla tulostimella, mikä voi nostaa osaltaan tulostuksen hintaa. 

Tulostuksen laadun vaihdellessa eri tulostimilla, halvemmilla tulostimilla ei välttämättä saisi 

kuitenkaan yhtä hyvää tulosta. Varsinkin hammaspyörien kohdalla oli hyvin tärkeää että 

tulostus sujui tarkasti ja ongelmitta. Kuluttajahintaisien tulostimien vertailu kalliimpiin 

tulostimiin vaatisi kuitenkin jatkotutkimuksia, jossa voitaisiin vertailla esimerkiksi 

tulostusten pinnalaatua, tarkkuutta ja tulostuksen onnistumista. 



33 

 

LÄHTEET 

 

 

3Djampat. 3D-tulostimien joukkorahoitus. 2015.[3Djampat www-sivuilla] Päivitetty 

30.1.2015. [Viitattu 27.5.2015]. Saatavissa: http://3djampat.fi/2015/01/3d-tulostinten-

joukkorahoitus/ 

 

3D Printing. 2015. What is 3D printing [verkkodokumentti]. [Viitattu 20.3.2015]. 

Saatavissa: http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/ 

 

Airila, M., Karjalainen J., Mantovaara, U., Nurmi, L., Ranta, A. & Verho, A. 1985. 

Koneenosien suunnittelu 3. Tehonsiirto. Porvoo: WSOY. 512 s. 

 

Ederer, N.2015. The right size matters investigating the offshore wind turbine market 

equilibrium. [verkkodokumentti]. [Viitattu 27.4.2015]. Saatavissa: 

http://www.ewea.org/offshore2015/conference/allposters/PO001.pdf 

 

Horvarth, J. 2014. Mastering 3D printing. New York: Apress, cop. 196 s. 

 

Indiegogo. SIntratec- World’s first desktop laser sinterer. 2015 [Indiegogo www-sivuilla] 

Uptaided 2015. [Viitattu 27.5.2015]. Saatavissa: https://www.indiegogo.com/projects 

/sintratec-world-s-first-desktop-laser-sinterer#/story 

 

Jelaska, D. 2012. Gears and gear drivers. Chichester: Wiley. 444 s. 

 

Kickstarter. iBox Nano, Worlds Smallest, Least Expensive 3D Printer. 2015a. [Kickstarter 

www-sivuilla] Päivitetty 2015. [Viitattu 27.5.2015] Saatavissa: https://www.kickstarter.com 

/projects/826799607/ibox-nano-worlds-smallest-least -expensive-3d-print/description 

 

Kickstarter. 3DPandoras: The next generation in 3D Full Color Printing. 2015b. [Kickstarter 

www-sivuilla] Päivitetty 2015. [Viitattu 27.5.2015]. Saatavissa: 

https://www.kickstarter.com/projects/1258124732/3dpandoras-the-first-full-color-3d-

printer-of-powd/description 



34 

 

 

Kohara Gear Industry co., LTD. Practical Information on Gears. [verkkodokumentti]. 

[Viitattu 27.4.2015]. Saatavissa: http://www.khkgears.co.jp/de/gear_technology/pdf/ 

gear_guide2.pdf 

 

Leapforg. Leapfrog Creatr.2015 [Leapfrog www-sivuilla]. Päivitetty 2015. [Viitattu 

27.5.2015]. Saatavissa: http://www.lpfrg.com/creatr-hs 

 

Moventas Gears Oy. Exceed Series 3+ [Moventas Gears Oy www-sivuilta]. [Viitattu 

25.3.2015]. Saatavissa: http://www.moventas.com/products/exceed/ 

 

Riihimäki, P. 2015. Tietoa Moventaksen tuotteista [yksityinen sähköpostiviesti]. 

Vastaanottaja: Mikko Kiema. Lähetetty 30.3.2015 klo 14:45 (GTM +0200). Liitetiedosto: 

”Gearbox_ratio_torque_weight.pdf” 

 

Saulescu, R., Jaliu, C., Ciobanu, D. & Diaconescu, D. 2012. Differential Planetary Gear 

Transmissions Usable in Renewable Energy Systems. S. 273-280. Teoksessa: Lovasz, E-C. 

& Corves, B. (editors). Mechanisms, Transmissions and Applications. Dordrecht: Springer 

Netherlands. 

 

Stratasys. Dimension Elite. 2015. [Stratasys www-sivuilla]. Päivitetty 2015. [Viitattu 

25.3.2015]. Saatavissa: http://www.stratasys.com/3d-printers/design-series/dimension-elite 

 

SFS 3389. 1975. Hammaspyörät. Suorahampaiset lieriöhammaspyörät. Geometristen 

arvojen laskenta. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 22 s. 

 

SKF. Deep groove ball bearings, single row [SKF www-sivuilla]. [Viitattu 10.3.2015]. 

Saatavissa: http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/ball-

bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-deep-groove-ball-bearings/single-

row/index.html 

 

Tuomaala, J. 1995. Luova koneensuunnittelu. Tampere: Tammertekniikka. 287 s. 

 



 

 

 Liite I 

Hammaspyörein mitat (SFS 3389, 1975). 

  Iso planeettavaihde 

Aurinkopyörän päähalkaisija AD 
 
Planeettapyörän päähalkaisija PD 
 
Kehäpyörän tyvihalkaisija HD 

   

  
 

 

Lasketaan hampaiden lukumäärä z 

 valitaan 22 

 

 

 

 

Pieni planeettavaihde 

  Aurinkopyörän päähalkaisija AD 
 
Planeettapyörän päähalkaisija PD 
 
Kehäpyörän tyvihalkaisija HD 

 

  

 

 

Lasketaan hampaiden lukumäärä z 

 valitaan 15 

valitaan 32 
 

 valitaan 81 

 

 

AD 49 moduuli m 2

hampaankorkeus h m 2.25 4.5
PD 58.09

HD 160

Az
49 m 2

m
22.5

Pz
58 m 2

m
27

Hz
160 m 2

m
78

Akseliväli

24.92
28.5

2


22.2

2
 50.27

moduuli m 1.5
AD 26

hampaankorkeus h m 2.25 3.375

PD 50.5

HD 125

Az
AD m 2

m
15.333

Pz
PD m 2

m
31.667

Hz
HD m 2

m
81.333

Akseliväli

13.93
26

2


19.2

2
 36.53



 

 

Liite I, 2 

 

 

Hammasrataspari generaattorille 

Ison hammaspyörän päähalkaisija 
 
Pienen hassapyörän päähalkaisija 

 
  

   

Lasketaan hampaiden lukumäärä z 

 

 valitaan 18 

Pienoismallin välityssuhde i 

 

 
D1 94.5

moduuli m 1.5

D2 30.23 hampaankorkeus h m 2.25 3.375

D1z
D1 m 2

m
61

D2z
D2 m 2

m
18.153

1
78

22










1
81

15











61

18
 98.586



 

 

Liite II 

Vaihteeseen valitut laakerit (SKF). 

laakeri d D B SKF tunnus 

plan.vaihde iso 1 75 95 10 61815 

plan.vaihde iso 2 75 95 10 61815 

plan._iso_hammasratas 20 32 7 61804 

plan.vaihde pieni 1 65 85 10 61813 

plan.vaihde pieni 2 45  58 7 61809 

plan._pieni_hammasratas 17 30 7 61903 

vaihde_ham_i gen. 1 35 47 7 61807 

vaihde_ham_i gen. 2 30  42 7 61806 

vaihde_ham_p gen. 1 17 30 7 61903 

vaihde_ham_p gen. 2 17 30 7 61903 

 

 


