
 

 

LUT-yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

BK10A0402 Kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANKAPOHJAISET SUORAKERROSTUSMENETELMÄT JA NIIDEN 

KAUPALLISET SOVELLUKSET 

 

WIRE-BASED DIRECTED ENERGY DEPOSITION METHODS AND COMMERCIAL 

APPLICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lappeenrannassa 09.06.2021 

Onni Pitkänen 

Tarkastaja  TkT Ilkka Poutiainen 

Ohjaajat  Professori Heidi Piili, TkT Tuomas Skriko, TkT Anna Unt   

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 

LUT-yliopisto 

LUT Energiajärjestelmät 

LUT Kone 

 

Onni Pitkänen 

 

Lankapohjaiset suorakerrostusmenetelmät ja niiden kaupalliset sovellukset 

 

Kandidaatintyö 

 

2021 

 

28 sivua, 13 kuvaa ja 1 taulukko 

 

Tarkastaja: TkT Ilkka Poutiainen 

 

Ohjaajat: Professori Heidi Piili, TkT Tuomas Skriko, TkT Anna Unt 

 

Hakusanat:  AM, lisäävä valmistus, DED, suorakerrostus, WAAM  

 

Tämän kandidaatintyön aiheena ovat lankapohjaiset suorakerrostusmenetelmät ja etenkin 

niihin perustuvien kaupallistettujen laitesovellusten tutkimus ja vertailu. Työn tavoitteena 

on toimia tulevaisuudessa referenssinä ja pohjustuksena LUT-Yliopiston Lasertyöstön ja 

Hitsaustekniikan laboratorioiden mahdollisessa yhteisessä laitehankintainvestointi-

projektissa. 

 

Työn kirjallisuuskatsauksen sisältävässä osiossa on tutkittu suorakerrostusta yleisesti, sekä 

siihen liittyviä eri teknologioita. Laitesovellustutkimus on aloitettu selvittämällä, mitkä 

yritykset valmistavat etenkin valokaarta prosessin lämpöenergian lähteenä hyödyntäviä 

laitteistokokonaisuuksia. Materiaalin käytön suhteen laitekriteerinä on koko tutkimuksen 

ajan ollut, että metallinen materiaali tuodaan prosessiin lankamuotoisena. Kriteereihin 

soveltuvia yrityksiä on kontaktoitu aluksi sähköpostitse, jonka jälkeen laitteisiin liittyvää 

tietoa on saatu yritysten omista markkinointi- ja teknologiamateriaaleista, 

sähköpostikeskusteluista sekä Microsoft Teams-alustalla pidetyistä videopalavereista, joissa 

on ollut mukana tutkimuksessa mainittujen yritysten edustajia. 

 

Kandidaatintyössä suoritettu laitesovellusten ominaisuuksien tutkimus ja vertailu vastaa 

tutkimusongelmaan ja -tavoitteeseen. Tutkimuksen merkittävimpinä johtopäätöksinä 

ilmenevät asiat ovat yritysten toimintamallien laaja-alainen jakautuminen 

standardituotannon ja asiakaskohtaisen räätälöinnin välillä, laitteistojen toimintojen 

eroavaisuudet, yhteneväiset materiaalinkäyttöominaisuudet, suhtautuminen laitteiden 

kehitykseen ja päivitykseen, sekä markkinoiden kehityksen aiempi ja tämänhetkinen kasvu.   
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The topics of this Bachelor’s thesis are wire-based directed energy deposition processes 

and especially a research and comparison between commercialized equipment based on the 

wire-ded process technologies. The aim in this study is to bring a reference and base 

information of the subject into a possible machine investment project involving LUT 

University’s Laser Processing and Welding Technology laboratories.     

 

A research of the general features and different technologies of directed energy deposition 

has been implemented as a literature review. The actual research of the machinery available 

on the market has started with sorting out the companies providing products mainly using 

arc as a thermal source. The criteria of the material usage is that the metallic material should 

be brought into the process in a wire form. The first step in contacting the companies has 

been done by an email approach. After getting a contact, all the information has been 

gathered from the manufacturer’s marketing and technology brochures, email conversations 

and Microsoft Teams -meetings with representatives from the companies mentioned in the 

research. 

 

The comparison and research of the properties between different machines answers the 

research questions and fulfills the objective of the thesis. The most important conclusions in 

the thesis work are the extensive dividing of the companies’ procedures in the area of 

standardized production and customer oriented tailoring of the products, the differences 

between the properties of the machines, common material usage options, the attitudes 

towards the development and upgrading of technologies and the development and growth of 

the market in the past and at present.
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LYHENNELUETTELO  

 

AM  Additive Manufacturing, lisäävä valmistus 

CNC  Computer Numerical Control, numeerinen tietokoneohjaus 

DED  Directed Energy Deposition, suorakerrostus 

GMAW Gas Metal Arc Welding, kaasulla suojattu 

valokaarihitsausprosessi, jossa valokaari syntyy työstettävän 

kappaleen ja sulavan hitsauslangan välille 

GTAW Gas Tungsten Arc Welding, kaasulla suojattu 

valokaarihitsausprosessi, jossa valokaari syntyy työstettävän 

kappaleen ja sulamattoman volframielektrodin välille 

LMD Laser Metal Deposition, lasersäteen avulla tapahtuva metallin 

suorakerrostus 

WAAM Wire Arc Additive Manufacturing, lankaan ja valokaareen 

perustuva lisäävä valmistus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1 JOHDANTO 

 

Lisäävän valmistuksen menetelmät arkipäiväistyvät valmistavassa teollisuudessa, sillä 

kehityksen kautta niistä saatavat hyödyt voivat saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna muihin 

tuotantomenetelmiin. Osavalmistuksessa lisäävän valmistuksen menetelmillä pyritään usein 

vastaamaan taloudellisuuskysymyksiin, valmistusaikojen, materiaalinkäytön, tai 

energiankulutuksen minimointiin eli yhtenä kokonaisuutena tuotannon optimointiin. 

Aiheeseen liittyviä nykyajan trendejä ovat taloudellisuus- ja ympäristökysymykset. 

Lisäävän valmistuksen menetelmissä valmistettavat kappaleet syntyvät lisäämällä 

materiaalia kerroksittain. (Gibson et al. 2021, s. 2.) 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Tämä kandidaatintyö pohjustaa lankapohjaista suorakerrostusmenetelmää hyödyntävän 

laitteiston hankintaa LUT-Yliopiston Lasertyöstön ja Hitsaustekniikan laboratorioiden 

yhteiseen tutkimuskäyttöön. Työn tavoitteena on selvittää millaisia kaari– & laser–DED-

laitteistosovelluksia markkinoilta löytyy, sekä vertailla tarjolla olevia laitekokonaisuuksia 

valittujen kriteerien mukaisesti. Pyrkimyksenä on edesauttaa LUT-Yliopiston Lasertyöstön 

ja Hitsaustekniikan laboratorioiden yhteistä tutkimustyötä lisäävän valmistuksen alalla siten, 

että mahdollinen tuleva laitehankinta tulee olemaan itsessään perusteltu ja sujuva.  

 

1.2 Tutkimusmetodit 

Kandidaatintyön toteutustapana toimii kirjallisuuskatsaus. Työssä tutkitaan eri 

suorakerrostusmenetelmien ominaispiirteitä ja teoriaa valitun lähdekirjallisuuden pohjalta. 

Kaupallisten sovellusten esittely ja vertailu pohjautuu suoraan laitevalmistajilta saatuihin 

materiaaleihin ja tietoihin. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Suorakerrostusmenetelmä 

Materiaalin suorakerrostus, englanniksi Directed Energy Deposition (DED), on 

valmistusmenetelmä, jossa sulaa materiaalia kerrostetaan kerroksittain toinen toisensa 

päälle. Työstettävän materiaalin lisäksi tarvitaan lämpöenergianlähde, jolla materiaali 

saadaan helpommin käsiteltäväksi sulaksi. (Gibson et al. 2021, s. 285.) Vaadittavan 

lämpöenergian aikaansaamiseksi suorakerrostuksessa käytetään joko hitsauslaitteen 

virtalähteen ja hitsauslangan tai -elektrodin yhdessä työstettävän kappaleen kanssa 

aikaansaamaa valokaarta, valokaaren synnyttämää plasmaa, erillistä lasersädettä tai vain 

tyhjiössä toimivaa elektronisädettä. Suorakerrostusmenetelmällä voidaan valmistaa täysin 

uusia osia, prototyyppejä, valmistustekniikan näkökulmasta geometrisiltä ominaisuuksiltaan 

haastavia kappaleita, tai tehdä olemassa olevien osien korjausta ja pinnoitusta. (Davila et al. 

2020, s. 3378.) Kuvassa 1 laitevalmistaja Gefertec GmbH:n esimerkki turbiinipyörästä, joka 

on valmistettu lisäävän valmistuksen suorakerrostusmenetelmällä. Kappaletta ei ole 

viimeistelty täysin lopulliseen muotoonsa, valmistusmenetelmän perusperiaatteiden 

havainnollistamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Kuva 1. Suorakerrostamalla valmistettu turbiinipyörä  

                      (Gefertec, Presentation, s.14) 
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Suorakerrostuksessa käytetään raaka-aineena lähes kaikissa tapauksissa metallisia 

materiaaleja, vaikka muiden materiaalien käyttö ei ole poissuljettua. Metallinen materiaali 

voidaan tuoda prosessiin jauheena tai vaihtoehtoisesti lankana MIG/MAG-hitsauksen 

tapaan.  (Gibson et al. 2021, s. 285; Jin et al. 2020, s. 2.) Suorakerrostusmenetelmillä 

valmistettuja osia käytetään yleisimmin erilaisissa prototyyppiprojekteissa, ilmailu- 

lääkintä-, merenkulku- ja ydinvoimalateknologioiden osa-alueilla. Valmistusteknillisestä 

näkökulmasta suorakerrostusmenetelmällä saavutettavia etuja ovat vähäisempi 

materiaalihukka, käytettävien materiaalien edullisuus, valmistustavan mekaaninen ja 

periaatteellinen yksinkertaisuus, sekä valmistusnopeus. Työstettävät kappaleet voivat 

vaihdella pienistäkin komponenteista aina suurimpiin merenkulkuteollisuuden 

runkorakenteisiin, eli niiden koko voi olla teoriassa rajaton. (Gibson et al. 2021, s. 285; 

Popov Jr. & Fleisher. 2021, s. 3.) Kuvassa 2 laitevalmistaja Gefertec GmbH:n esimerkki 

valmistusteknisestä vertailusta. Ylempänä kuvassa esiteltynä perinteinen 

valmistusmenetelmä, ja alempana vertailukohteena yhtiön omalla 3DMP-teknologialla on 

valmistettu sama kappale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Kuva 2. Valmistusmenetelmien taloudellisuusvertailua 

                                        (Gefertec, Presentation, s. 19)  
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Lankapohjaisessa suorakerrostuksessa käytettävät lämpötilat ovat yleisesti niin korkeita, että 

työstössä kappaleeseen syntyy jäännösjännityksiä ja muodonmuutoksia. 

Väsymiskestävyyden, sekä vetolujuuden rajoittumisesta johtuen valmistettavien 

kappaleiden käyttöikä lyhenee. Vaikka prosessi vaatii lämpöenergiaa, on silti tarpeen pohtia 

vaihtoehtoisia strategioita lämmön tuontiin, sen aiheuttamien muutosten välttämiseksi. (Li 

et al. 2018, s.  350.) 

Metallilangan käytön etuja suorakerrostusprosessissa ovat materiaalin valmistuksen 

yksinkertaisuus, materiaalin saatavuus ja varastointi, sekä sen tehokas käyttö itse 

prosessissa. Hukkamateriaalia syntyy käytännössä ainoastaan kappaleen viimeistelyssä, 

jossa sen pinnasta poistetaan ylimääräinen materiaali, lopullisen muodon saavuttamiseksi. 

Jauhemateriaaleilla saatavat edut liittyvät haastavampien geometrioiden luomiseen, kun 

työstössä syntyvän sulan dynaamiset muutokset ovat mahdollisia jauhevirtauksen tarkan 

kohdentamisen ansiosta. Jauhemateriaaleja voidaan myös yhdistellä, 

materiaaliominaisuuksien optimoimiseksi. (Davila et al. 2020, s. 3379.) 

 

 

2.2 Laser–DED-teknologia 

Laserpohjaisessa suorakerrostusmenetelmässä lämpöenergian lähteenä toimivan lasersäteen 

avulla kerrostetaan joko jauhe- tai lankamuodossa prosessiin tuotavaa metallimateriaalia. 

Suojakaasu suojaa prosessia happikaasulta, jotta toivotut materiaaliominaisuudet säilyisivät. 

Kerrostetussa osassa yksi kerros on paksuudeltaan n. 0,3–1 millimetriä. (Davila et al. 2020, 

s. 3379.) 

Nykypäivän lasersädettä hyödyntävien laitteistojen lasertyypit ovat tyypiltään kuitu-, diodi- 

tai neodyymirikastettuja YAG-lasereita, joiden aallonpituudet soveltuvat paremmin 

yleisimpien materiaalien työstämiseen kuin hiilidioksidilasereiden. Korkean tehon 

lasersäteellä metallimateriaalia voidaan kerrostaa nopeasti, mutta kerrostusgeometriat 

muodostuvat tällöin epätarkemmiksi ja lämpöenergian vaikutuksesta aiheutuvat muutokset 

ovat suurempia kuin esimerkiksi elektronisäteen avulla kerrostettaessa. (Gibson et al. 2021, 

s. 294–295.) Kuvassa 3 on havainnollistava esimerkki tyypillisestä lasersäteeseen 

pohjautuvasta suorakerrostuslaitteistosta. 
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                                    Kuva 3. Laserpohjainen suorakerrostuslaitteisto 

                                                  (Gibson et al. 2021, s.286) 

 

 

 

2.3 Kaari–DED-teknologia 

Valokaarta lämpöenergian lähteenä hyödyntävät suorakerrostusmenetelmät ovat 

yleistymässä, sillä ne toimivat kustannustehokkaampana vaihtoehtona laser- tai 

elektronisädelaitteistoille. Keskisuurten ja suurten osakokonaisuuksien valmistaminen on 

mahdollista, korkean kerrostusmäärän avulla.  Aiemmin valokaaren käytön haasteiksi on 

osoittautunut lämpöenergian laaja-alainen vaikutus työstettävässä kappaleessa, sekä 

prosessin kontrollointihaasteet. Tutkimus- ja kehitystyön myötä nämä ongelmat on saatu 

selvitettyä sellaiselle tasolle, jossa tämän teknologian kaupallistaminen on ollut mahdollista. 

(Gibson et al. 2021. s.301; Davila et al. 2020, s. 3379.) 

Valokaaripohjainen suorakerrostus perustuu yleisesti tunnettuun ja käytettyyn 

valokaarihitsausprosessiin. Lankamateriaalia syöttävä laite on kiinnitetty liikkuvaan 

moniaksiaaliseen systeemiin, ja lanka tuodaan yleensä prosessiin kerrostussuunnan 

vastaiselta puolelta, tai sivulta. Kerrostussuunnan vastaiselta puolelta, eli sulan etupuolelta 

syötettäessä saavutetaan valmistettavassa kappaleessa paras mahdollinen pinnanlaatu, 

materiaaliominaisuus ja mittatarkkuus, verrattuna muihin materiaalinsyöttösuuntiin. (Davila 

et al. 2020, s. 3379; Ding et al. 2015. s.469.)   

Lämpöenergian lähteenä tässä prosessissa toimii valokaari, jonka synnyttämiseen voidaan 

käyttää erilaisia tapoja. TIG-hitsauksen tavoin, valokaari voidaan synnyttää ns. 

kulumattoman elektrodin ja työstettävän kappaleen väliin, suojakaasun ympäröimänä. 
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Tällöin valokaareen tuotava lankamateriaali vaatii erillisen langansyöttölaitteiston, 

laserpohjaisen lankasuorakerrostuksen tavoin. MIG/MAG-hitsausta mukaileva tekniikka, 

jossa prosessiin syötettävä, kappaleen kerroksiksi kuluva hitsauslanka toimii suojakaasun 

ympäröimänä elektrodina synnyttäen valokaaren, on yleisin tapa lankapohjaisessa 

suorakerrostuksessa. Myös erillinen plasmakaasun synnyttämä valokaari on mahdollinen, 

jolla saavutetaan pienempi lämmönjakautuminen työstettävässä kappaleessa, verrattuna 

muihin tapoihin. Tämä mahdollistaa pienempien kappaleiden tarkan valmistuksen 

suorakerrostamalla. (Davila et al. 2020, s. 3379; Li et al. 2018, s.347–348.) Kuvassa 4 on 

havainnollistava esimerkki valokaareen perustuvasta suorakerrostuksesta. Tällä tavoin 

kappaleeseen saadaan kerrostettua moniaksiaalisia geometrioita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

            Kuva 4. Havainnekuva valokaareen perustuvasta suorakerrostuksesta 

                           (Brueckner, Kaplan & Näsström 2019, s. 2) 
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2.4 Elektronisäde 

Elektronisäteeseen perustuva suorakerrostusprosessi on haasteellinen siihen soveltuvan 

laitteiston monimutkaisuuden ja koon takia, sillä prosessi vaatii aina tyhjiöolosuhteet. Tyhjiö 

synnytetään elektronisädesuorakerrostuslaitteistoon, joka on ulkomitoiltaan huomattavasti 

tilaa vievä kokonaisuus. Lämpöenergian lähteenä prosessissa toimii elektromagneettisesti 

ohjattu, keskitetty elektronisäde, joka mahdollistaa suurtenkin kappaleiden valmistamisen 

nopeammalla kerrostusnopeudella. Elektronisäteen avulla syntyvän sulan kontrollointi on 

nopeampaa ja tarkempaa kuin muilla suorakerrostusmenetelmillä. (Davila et al. 2020, s. 

3380.) 

Käytettäessä lankamuotoista materiaalia elektronisäteeseen perustuvassa 

suorakerrostuksessa, voidaan ylläpitää nopeaa kerrostusnopeutta korkeilla sähkövirran 

arvoilla tai saavuttaa äärimmäinen tarkkuus hitaammilla kerrostustahdeilla. Materiaalin 

käytössä voidaan päästä jopa 100-prosenttiseen taloudellisuuteen, jolloin materiaalia ei 

mene lainkaan hukkaan, ja 95-prosenttiseen energiankäytön tehokkuuteen. (Gibson et al. 

2021, s. 298–299.) Kuvassa 5 on havainnekuva tyypillisestä tyhjiössä toimivasta 

elektronisäteeseen perustuvasta suorakerrostuslaitteistosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Kuva 5. Elektronisäteeseen perustuva suorakerrostuslaitteisto 

                              (Gibson et al. 2021, s.300) 
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2.5 Kitkahitsaus 

Kitkahitsausta ei varsinaisesti lasketa lisäävän valmistuksen suorakerrostusmenetelmäksi, 

vaikka sen pääperiaatteet liittyvät aiheeseen käytännön tasolla. Kitkahitsauksessa vaadittava 

lämpöenergia syntyy pyörivän työkalun aiheuttaman kitkan avulla. Lämpöenergia aiheuttaa 

työstettävään kappaleeseen sulan, johon kerrostettava materiaali syötetään lankamuotoisena.  

Kitkahitsausprosessi voidaan toteuttaa avoimessa ympäristössä ja prosessin vaatima 

työstölämpötila on huomattavasti matalampi kuin suorakerrostusmenetelmillä yleisesti. 

(Gibson et al. 2021, s. 304.) Kuvassa 6 on havainnollistava esimerkki kitkahitsauslaitteiston 

suorakerrostustyyppisestä valmistustekniikasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                   

                                    Kuva 6. Kitkahitsauslaitteiston havainnekuva 

                                                  (Gibson et al. 2021, s. 304) 
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3 KAUPALLISET SOVELLUKSET 

 

Lankapohjaisen suorakerrostuslaitteiston voi luoda siten, että ohjelmisto, robottikäsi, 

langansyöttö-, virtalähde- ja lasersädelaitteistot sekä tukirakenteet tulevat kaikki eri 

toimittajilta, oman suunnitelman toteuttamisen tai toimittavien yritysten yhteistyön kautta. 

Tällä tavoin luotu hitsausrobottiin perustuva järjestelmä on usein paras valinta kooltaan 

suurten osien valmistukseen, korjaamiseen ja pinnoittamiseen. Valmistajia on kuitenkin 

useita, jolloin mahdollisia kokonaisuuksiakin on lukemattomia. Tästä syystä tässä 

tutkimuksessa huomioitavia laitevalmistajia ovat sellaiset yritykset, joissa koko 

laitekokonaisuus valmistetaan itse omista ja yhteistyökumppaneiden komponenteista, 

asiakkaalle valmiiksi kokonaisuudeksi, joko räätälöitynä tai standardiratkaisuna. Tällaisia 

tuotteensa kaupallistaneita yrityksiä ei ole vielä lankapohjaisen suorakerrostuksen 

markkinoilla kovin useita, vaikka lankapohjaista suorakerrostusta hyödyntäviä ja siihen 

liittyvään osavalmistukseen sekä tutkimustyöhön keskittyviä toimijoita onkin tarjolla ja 

helposti löydettävissä. 

 

3.1 Laitteistolle asetetut vaatimukset 

LUT-Yliopiston Lasertyöstön ja Hitsaustekniikan laboratorioiden ennalta asettamat kriteerit, 

jotka vaikuttavat mahdollisen laitehankinnan etenemiseen ovat kokonaisuus, joka edellä 

laitevalmistajia on kontaktoitu. Yhtenä merkittävimmistä kriteereistä valinnassa pidetään 

laitteiston hintaa, jonka suora ilmoittaminen kandidaatintyön tekijälle voi olla valmistajille 

liiketoiminnallisesta näkökulmasta haastavaa. Laitteiston tärkein toimintaperiaatteisiin 

liittyvä kriteeri on se, että työstettävä materiaali on tuotava prosessiin lankamuotoisena. 

Pääasiallisena lämpöenergian lähteenä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan valokaari. 

Näiden kriteerien toteutuessa seuraava etu laitteistolle olisi mahdollisuus käyttää 

lasersädettä yhdessä valokaaren kanssa, hybridihitsauksen tavoin. Materiaalit, joita 

laitteistossa voidaan käyttää, sekä valmistettavien kappaleiden maksimikoot ovat myös 

merkittäviä valmistusteknillisiä seikkoja, jotka on otettava huomioon. Selvitettävänä on 

myös se, onko laitteistoihin mahdollista saada muita työstölaitteistoja, esi- ja jälkikäsittelyä 

varten. Erilaiset lämpökäsittelyt ja koneistukset, esimerkiksi CNC-työstöominaisuus, 

voisivat olla hyödyllisiä puhuttaessa ns. ”near net shape -valmistuksesta”, eli tekniikasta, 

jossa kappale pyritään valmistamaan siten, että sen koko ja muoto vastaavat 

suorakerrostuksen jälkeen mahdollisimman paljon lopputuotteen kokoa ja muotoa. 
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Kiinnostava asia valmistajien tuoteportfoliossa on se, ovatko tuotteet aina standardoituja, vai 

voidaanko asiakkaalle luoda modulaarinen, räätälöityjä ratkaisuja sisältävä optimoitu 

kokonaisuus.     

 

Tutkimuksessa huomioon otettavat tuotteet omistavat yritykset ovat espanjalainen Addilan 

Fabricación Aditiva S.L, yhdysvaltalaisen Additec:n omistama espanjalainen Meltio, 

australialainen AML3D Limited, saksalainen Gefertec GmbH, japanilainen Yamazaki 

Mazak Corporation, sekä yhdysvaltalainen Plus-MFG. 

Muista kontaktoiduista yrityksistä Mitsubishi Electric Europen edustaja ilmoitti yhtiön 

lisäävän valmistuksen laitteistojen olevan vasta kehitys- ja testausvaiheessa. Norjalainen 

Norsk Titanium taas pyrkii hyödyntämään patentoimaansa plasma-valokaariteknologiaa 

omaan osavalmistukseen yhteistyökumppaneille, eikä heidän päällimmäisiin intresseihinsä 

kuulu omien laitteidensa kaupallistaminen. Kuvassa 7 on Norsk Titaniumin tuotantotila New 

Yorkissa, ja etualalla kuvassa näkyy yhtiön patentoimaa Rapid Plasma Deposition-

teknologiaa hyödyntävä suorakerrostuslaite.  Kiinalaisen Nanjing Enigma Automationin 

tuotetarjonta jää arvoitukseksi, sillä kontaktiin yrityksen kanssa ei tutkimusvaiheessa päästy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Kuva 7. Norsk Titaniumin tuotantotila New Yorkissa  

                                      (Norsk Titanium, www.norsktitanium.com/media) 
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3.2 Markkinoilla olevat kaupalliset sovellukset 

Espanjalainen Addilan valmistaa laitteistonsa lähes aina tapauskohtaisesti, asiakkaalle 

räätälöitynä. Laitteiston suunnittelu aloitetaan selvittämällä asiakkaan vaatimukset 

laitteistolla valmistettavien kappaleiden materiaaleihin ja kokoihin liittyen, joten tarkkoja 

kokorajoituksia ei tässä vaiheessa aseteta. Lämpöenergian lähteeksi on valittavissa MIG- tai 

plasmavalokaari. Materiaaleista laitteistoissa voidaan käyttää mitä tahansa kaupallista 

hitsauslankaa, vaikka yhtiön suosimia materiaaleja ovat titaani, teräkset, alumiini ja Inconel-

seokset. Laitteiston prosessi on kontrolloitu, jolloin kaikki data jää talteen, jotta voidaan 

palata takaisin halutun työstövaiheen tapahtumiin. Myös kaasun käyttö ja seuranta on yhtiön 

edustajan mukaan edistyksellistä. Laitteeseen voi valita yhtiön patentoiman kammion, joka 

estää työstettävän kappaleen hapettumisen esimerkiksi titaania kerrostettaessa. Kuvassa 8 on 

esimerkki yrityksen valmistamasta laitteesta.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kuva 8. Addilan Fabricación Aditiva S.L:n valmistama laitesovellus 

                                 (Addilan, www.addilan.com/en/addilan-machine) 
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Yhdysvaltalaisen Additec:n omistaman espanjalaisen laitevalmistaja Meltion tuoteperheestä 

löytyy kaksi eri vaihtoehtoa metallin suorakerrostukseen lasersäteen avulla. Vaikka tässä 

tutkimuksessa keskitytäänkin suorakerrostukseen valokaaren avulla, ovat Meltion kompaktit 

laserteknologiapohjaiset laitteet hyvä verrokki ja vaihtoehto valokaarilaitteille. Ensisijaisena 

perusteluna tälle ovat laitteiden hankintakustannukset. Ensimmäinen vaihtoehto on Meltio 

Engine, toiseen työstölaitteeseen liitettävä Laser Metal Deposition-moduuli, joka 

mahdollistaa useita eri hybridivalmistuksen menetelmiä. Se voidaan liittää esimerkiksi 

CNC-jyrsimeen tai erilaisiin robottisovelluksiin. Saavutettava kerrostettavien kappaleiden 

maksimikoko määräytyy täysin laitteesta, johon Meltio Engine on integroitu. Laitemoduulin 

lämpöenergian lähteenä toimii tällä hetkellä yhteisteholtaan 1.2 kilowatin diodilaserit, mutta 

tulevaisuudessa tarjolle on tulossa hieman suurempia tehovaihtoehtoja. Perusmallissa 

materiaali tuodaan prosessiin lankamuotoisena, mutta myös jauheensyöttöoptio on olemassa 

lisävarusteena siten, että lankaa ja jauhetta voidaan käyttää jopa vuorotellen vaihtamatta 

suutinta. Langansyötössä voidaan käyttää mitä tahansa 0.8–1.2 millimetriä halkaisijaltaan 

olevaa kaupallista hitsauslankaa, ja perusmalliin kuuluvan langansyötön ohelle voidaan 

lisätä toinen langansyöttölaite.  

Yhtiön tuoteperheessä on tarjolla myös kokonainen suorakerrostuslaite, Meltio M450. 

Vaikka yhtiön edustajan mukaan Meltio Engine-moduuliratkaisu on heidän kokemustensa 

mukaan kiinnostavampi vaihtoehto, päätyvät tutkimusta tekevät yhteisöt useimmin 

valitsemaan M450-laitteen, perusteluinaan aiemmin mainitut koko- ja kustannustekijät. 

Meltio M450 on suunniteltu ydinvoimalateollisuuteen, jonka johdosta se toimii 

mahdollisimman automaattisesti. Teknisiltä ominaisuuksiltaan M450 vastaa lähes täysin 

Meltio Engine-moduuliratkaisua, mutta selkeimpiä eroja laitteiden välillä ovat M450 

rakenne sekä valmistettavan kappaleen rajoitettu maksimikoko. Yhtiö on keskittynyt 

tuotekehitystyössään kuparin käyttöön suorakerrostuksessa, sillä heidän mukaansa se on 

erityisen kysytty materiaali lisäävän valmistuksen alalla. Kuvassa 9 on Meltio M450, 

kompaktin kokoinen suorakerrostuslaite, jota on helppo siirrellä tuotantotilassa paikasta 

toiseen.  
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                              Kuva 9. Meltio M450, laserpohjainen suorakerrostuslaite 

                                           (Meltio, www. meltio3d.com/products/meltio-m450) 

 

 

Australialainen Adelaidessa toimiva AML3D tarjoaa kaupallisille markkinoille oman 

moduuliratkaisunsa ARCEMY:n, joita voidaan yhdistää ja räätälöidä prosessin vaatimusten 

mukaan, esimerkiksi orbitaalihitsauksen mahdollistamiseksi. Laitteessa lämpöenergian 

lähteenä toimii virtalähteen avulla syntyvä valokaari ja materiaali tuodaan prosessiin aina 

lankamuotoisena. Yleisimpiä vaihtoehtoja moduuleista yhdistetyille tuotekokonaisuuksille 

on kolme, mutta moduulien konfiguraatiomahdollisuuksia on useita. Perusvaihtoehdot ovat 

on ARCEMY Small, joka sisältää 6-aksiaalisen työstölaitteiston, ARECMY Standard, joka 

sisältää 8-aksiaalisen työstölaitteiston sekä ARCEMY Large, joka on valittavissa yhdellä tai 

kahdella hitsausrobotilla varustettuna, 8-aksiaalisena. Moduulissa hitsausrobotti sijoitetaan 

kiskoille, joita pitkin se voi liikkua vaakasuorassa aksiaalisuunnassa. Laitteissa voidaan 

käyttää useimpia markkinoilla olevia kaupallisia hitsauslankoja. Moduuliin on aina 

integroitu tietokoneperustainen kontrollointilaitteisto, virtalähde, sekä suojakaasujen ja 

hitsauslankojen oma käyttö- ja varastointitila. Kuvassa 10 on AML3D:n ARCEMY-

moduuli, jonka suljettavan liukuoven takana on itse suorakerrostusprosessin tila. Oikealla 

sijaitseva työtuoli havainnollistaa moduulin kontrollointipaneelin sijainnin eli paikan, josta 

prosessia voidaan valvoa ja kontrolloida. 
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     Kuva 10. AML 3D:n ARCEMY-suorakerrostuslaitemoduuli 

                                           (AML3D, aml3d.com/technology) 

 

Saksalaisen Gefertec GmbH:n pääkonttori sijaitsee Berliinissä, jossa yrityksellä on 

tuotekehitys- ja myyntiosastot sekä sovelluskeskus. Yhtiö on keskittynyt pääasiassa 

ainoastaan lisäävän valmistuksen teknologioiden ja laitteistojen kehittämiseen, ja heidän 

tuoteportfoliossaan on tarjolla neljä eri lankapohjaisen suorakerrostuksen kaupallista 

sovellusta, joiden valmistuksesta vastaa saksalainen EMAG Group. Laitteet kuuluvat yhtiön 

Arc-sarjaan ja ovat nimeltään arc403, arc405, arc603 ja arc605. Kaikissa näissä laitteissa 

toimintaperiaate on täysin identtinen: metallisen langan ja työstettävän kappaleen väliin 

syntyvän valokaaren avulla sulava lanka kerrostetaan kappaleeksi. Yhtiö on nimennyt oman 

GMAW-teknologiaprosessinsa nimellä 3DMP. Arc-mallisarjassa laitteiden eroavaisuudet 

ovat itse laitteen koko, sekä työstölaitteiston akselien määrä. Mallikoodin ensimmäinen 

numero kertoo laitteen kokoluokan, ja viimeinen numero kertoo, onko laitteen 

työstölaitteisto toiminnoiltaan 3- vai 5-aksiaalinen. Työstöpöydissä on integroitu 

jäähdytysjärjestelmä ja laitteissa on yhtiön jatkuvasti kehittämä lämpötilan seuranta. 5-

aksiaalisen työstön etuna on aina langansyötön oikea kulma ja koko kerrostusprosessin 

optimaalisuus materiaaliominaisuuksien kannalta, kun taas 3-aksiaalisissa vaihtoehdoissa 

työstettävien kappaleiden mahdolliset maksimikoot ovat huomattavasti suurempia. 

Laitteistossa ei ole muita työstömahdollisuuksia, mutta Gefertec:n oma Automation tool 

katkaisee ylimääräisen hitsauslangan tarvittaessa ja poistaa suuttimen päähän syntyvän 

kuonan. Materiaalina voidaan käyttää mitä tahansa markkinoilla olevaa hitsauslankaa, mutta 

ohjelmistossa on olemassa muutamille tietyille materiaaleille omat optimaaliset 

työstöparametrit. Sovelluskokonaisuuksien räätälöinti on yhtiön edustajan mukaan toki 

mahdollista, mutta haastavaa, sillä Gefertec on pyrkinyt myymään standardoituja tuotteita 

kustannustehokkuuden nimissä. Kuvassa 11 on Gefertec:n arc-sarjaan kuuluva 

suorakerrostuslaitteisto.  
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                             Kuva 11. Gefertec GmbH:n arc-sarjan suorakerrostuslaite 

                                             (Gefertec, www.vossi.fi/valmistajat/gefertec) 

 

 

Japanilainen Yamazaki Mazak Corporation suunnittelee ja valmistaa monenlaisia tuotteita. 

Siitä johtuen yhtiön tarjolla olevat lisäävän valmistuksen laitteistot ovat ns. 

hybridivalmistuslaitteistoja eli niissä on mukana jokin toinen valmistusmenetelmäsovellus, 

joka on tämän tutkimuksen tapauksessa CNC-jyrsin. Tuotteiden maahantuojana Suomessa 

toimii Wihuri-konsernin Tekninen Kauppa -liiketoimintaosasto. Lisäävän valmistuksen 

tuotesegmentissä tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: Integrex I AM -mallisarja, jonka malleissa 

käytetään lämpöenergian lähteenä lasersädettä ja materiaalina jauhetta hyödyntävää LMD-

teknologiaa, ja Variaxis j-600/5X AM, jossa valittavissa on joko edellä mainittu LMD-

teknologia, tai tämän tutkimuksen kriteereihin paremmin istuva lankapohjaiseen 

suorakerrostukseen ja valokaareen perustuva teknologia.  

Variaxis j-600/5X AM-laitteen lämpöenergian lähteenä toimii metallilangan ja työstettävän 

kappaleen väliin syntyvä valokaari. Laitteessa voidaan käyttää yleisiä kaupallisia 

hitsauslankoja, jotka ovat halkaisijaltaan 0.8–1.6 millimetriä. Lisäävän valmistuksen 

teknologian lisäksi laitteessa on edellä mainittu lastuavan työstön CNC-

koneistusominaisuus, joka voidaan toteuttaa joko jatkuvana 5-aksiaalisena tai 
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yksinkertaistettuna 3-aksiaalisena prosessina, yhtiön mukaan yhdellä markkinoiden 

nopeimmista ja nykyaikaisimmista CNC-ohjausjärjestelmistä. Laserpohjaisen 

jauhesuorakerrostuksen ja valokaaripohjaisen lankasuorakerrostuksen yhdistäminen on 

myös mahdollista Variaxis j-600/5X AM-laitteessa, räätälöitynä erikoisoptiona. Kuvassa 12 

on Mazakin Variaxis j-600/5X AM-hybridivalmistuslaitesovellus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          Kuva 12. Mazak Variaxis j-600/5X AM 

                                                          (Mazak, www.mazakeu.com/AM) 

 

 

 

Yhdysvaltalainen Plus-MFG on tuonut lisäävän valmistuksen 

suorakerrostuslaitteistomarkkinoille oman laitevaihtoehtonsa, AMD +1000K:n. Laite on 

yhtiön mukaan viimeisessä testaus- ja kehitysvaiheessa, ja siitä onkin pyritty tekemään 

kustannustehokkaampi vaihtoehto kilpailijoiden tuotteille. Lämpöenergian lähteenä 

laitteessa toimii valokaari, ja materiaali tuodaan prosessiin aina lankamuotoisena. Kerrostus 

tapahtuu prosessissa suoraan yhtiön mainitsemalle tarttumattomalle alustalle, jolloin 

prosessi ei vaadi mitään erillisiä tukirakenteita, joiden päälle kerrostaa. Jatkuva prosessin 
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lämpötilan seuranta sisältyy laitteeseen, ja myös kappaleen lämpökäsittely tai karkaisu on 

mahdollista suorittaa laitteessa prosessin aikana. Valmiit materiaaliparametrit löytyvät 

laitteesta tutkimushetkellä neljälle eri metallimateriaalille, mutta uusia materiaaleja testataan 

ja lisätään käyttövalikoimaan jatkuvasti. Kuvassa 13 on Plus-MFG:n AMD +1000K -

suorakerrostuslaitekokonaisuus ilman laitteeseen kuuluvia pinnan verhoavia katteita.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Kuva 13. Plus-MFG:n AMD +1000K Suorakerrostuslaite 

                                             (Plus-MFG, www.facebook.com/PlusMfg) 
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4 TULOKSET JA ANALYYSI 

 

Suurimmat erot laitteita valmistavien yritysten välillä ovat toimintatavat 

laitekokonaisuuksien standardisoinnin ja asiakaskohtaisen räätälöinnin tapauksissa. Addilan 

ja AML3D ovat yrityksistä ne, jotka haluavat selvittää asiakkaan tarpeet ja räätälöidä 

laitteensa juuri asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, ja AML3D:n tapauksessa myös 

huolimatta siitä, että heidän ARCEMY-moduulinsa on perusrakenteiltaan standardi. Siksi 

heidän laitteidensa hinta-arviot voivat muuttua suhteessa enemmän kuin muiden laitteiden 

kohdalla. Myös Meltion Engine-hitsausmoduulin tapauksessa räätälöintiä voidaan tehdä 

aina sen mukaan, mihin laitteeseen se integroidaan, ja Meltio M450-laitteen 

ominaisuuksissakin on tarvittaessa hieman valinnan varaa, esimerkiksi ylimääräisen 

langansyöttölaitteiston tai laitteen konfiguraation muodossa. Plus-MFG:n laite on 

perusrakenteeltaan standardi, mutta myös heidän intresseihinsä kuuluu palvella asiakasta 

tarpeen mukaan, esimerkiksi kehittämällä uusien materiaalien käyttömahdollisuuksia. 

Mazak:n CNC-jyrsimen sisältävä hybridilaitteisto, sekä Gefertec:n laitteet ovat pisimmälle 

standardisoituja. Molempien valmistajien laitteisiin on kuitenkin tarjolla joitakin optioita, 

esimerkiksi Mazak:n laitteeseen voi yhdistää kaksi eri lämpöenergian lähdettä ja Gefertec:n 

laitteissa on työstöpöydän valintamahdollisuuksia.  

 

Materiaalin käytön suhteen laitteistot ovat hyvinkin samankaltaisia. Yleisimmät kaupallisilla 

markkinoilla olevat hitsauslangat soveltuvat kaikkiin tutkimuksessa käsiteltäviin laitteisiin. 

Osassa laitteistoista on mahdollisuus valita lankamateriaalin lisäksi jauhemateriaalin 

käyttömahdollisuus. Valmistajien edustajat ovat myös avoimia materiaalinkäyttö-

mahdollisuuksien kehittämistä kohtaan, eli he ovat valmiita reagoimaan ja auttamaan, jos 

asiakas haluaa käyttää prosessissa uutta materiaalia tai materiaaliseosta. Yleisimpiä 

käytettäviä materiaaleja laitteissa ovat erilaiset teräkset, ruostumattomat teräkset, titaani, 

alumiini, Inconel-seokset ja piipronssi. Osa yrityksistä kehittää ja testaa myös kuparin 

käyttöä suorakerrostuksessa.  

 

Laitteistoilla valmistettavien kappaleiden maksimikoot jakautuvat siten, että muutamalla 

laitteella voidaan valmistaa lähes kokorajoittamattomia kappaleita. Suurin osa laitteista on 

tarkoitettu maksimissaan noin 1–4 kuutiometrin suorakerrostustilavuuksille. Laitteista 

kahden työstöalueet ovat pienemmässä, noin 0.01–0.2 kuutiometrin kokoluokassa. 
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Laitteiden hinta-arviot ovat suhteellisen hyvin linjassa niihin liittyvien kokonaisuuksien, 

kuten vaikka valmistettavien kappaleiden kokorajoitteiden kanssa. Hintatiedot on esitetty 

taulukossa 1, laitekohtaisesti satunnaisessa järjestyksessä. Australian ja Yhdysvaltain 

Dollareissa ilmoitetut hinnat on muutettu Euroiksi 1.6.2021 valuuttakurssien mukaisesti. 

 

Taulukko 1. Laitteissa työstettävien kappaleiden maksimikoot ja valmistajilta saadut 

laitteiden hinta-arviot satunnaisessa järjestyksessä.  

Sovellus Työstettävän kappaleen maksimikoko Laitteen hinta-

arvio 

Laite 1  ⌀ 900 x 700 983 000 € 

Laite 2  10000 x 3900 x 1900 570 000 € 

Laite 3  150 x 170 x 425 120 000 € 

Laite 4  2500 x 1600 x 1800 440 000 € 

Laite 5  1000 x 1000 x 1000 

tai 

2000 x 1000 x 1000 

600 000 € 

Laite 6  1500 x 1500 x 1800 306 000 € 

Laite 7  Ei rajattu 150 000 € 

Laite 8  ⌀ 400 x 600 

tai 

⌀ 720 x 450 

636 000 € 

Laite 9  4000 x 1600 x 1800 570 000 € 

Laite 10  1630 x 760 x 813 308 000 € 

Laite 11  ⌀ 730 x 450 450 000 € 

Laite 12  1100 x 1400 x 1550 818 000 € 

Laite 13  800 x 1200 x 1500 526 000 € 

 

Koska yksi merkittävimmistä laitehankintaan liittyvistä ennalta asetetuista kriteereistä on 

laitteen hinta, on edellä esitetyllä taulukolla perusteltu rooli tulevaan laitehankintaprosessiin 

lähdettäessä. Osa kontaktoitujen yritysten edustajista ilmaisi jo tässä vaiheessa 

kiinnostuksensa akateemiseen yhteistyöhön mm. erityisten hinta-alennusten muodossa. 
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5 YHTEENVETO 

 

Lankapohjaiseen suorakerrostusteknologiaan pohjautuvien laitteiden markkinakenttä on 

iältään ja kokemukseltaan suhteellisen tuore, joten laitteiden kehitystyötä tehdään jatkuvasti 

kovalla tahdilla. Tämänhetkinen tarjonta sisältää kuitenkin laadukkaita ja useisiin eri 

käyttötarkoituksiin soveltuvia laitteistoja. Valmistajat ovat yleisesti avoimia palvelemaan ja 

täyttämään asiakkaidensa tarpeet ja tekemään yhteistyötä.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia eri suorakerrostusmenetelmien perusperiaatteita ja 

selvittää millaisia lankapohjaiseen suorakerrostukseen liittyviä kaupallisia laitesovelluksia 

kaupallisilta markkinoilta löytyy, pohjustukseksi tulevaa mahdollista laitehankintaa varten, 

joka suunnataan LUT-Yliopiston Lasertyöstön ja Hitsaustekniikan tutkimusyksiköiden 

käyttöön. Tutkimuksessa huomioitiin yhteensä yhdeksän eri yritystä, joista kuuden yrityksen 

laitteita oli mahdollista ottaa huomioon. Tutkittavia laitteita oli yhteensä 12. Työssä saatiin 

vastauksia ennalta asetettuihin kriteereihin kaikkien laitteiden osalta, joten työhön ja siihen 

liittyvään materiaaliin voi tukeutua laitehankintaprosessin aikana. Osa valmistajilta saadusta 

tiedosta ja materiaalista on arkaluontoista ja kilpailuteknisistä syistä salattavaa, joten työssä 

on keskitytty laitteistojen perusominaisuuksiin liittyviin julkisiin tietoihin. Tähän 

perusteluna on kandidaatintyön ja sen tekijän oikeusturva. Kaikki työssä kerätty materiaali 

tullaan kuitenkin toimittamaan laitehankintaprosessista vastaaville tahoille niin, että tietoa 

on mahdollista käyttää hankinnan tukena.  

Lähdettäessä valmistelemaan laitehankintaa, on määriteltävä suhteellisen tarkasti, mitä 

ominaisuuksia laitteelta vaaditaan. Kun valittujen kriteerien kanssa lähestyy eri 

laitevalmistajia, voi olla varma siitä, että suunniteltuun käyttötarkoitukseen sopiva 

laitekokonaisuus löytyy. Alan tuoreuden aiheuttaman kehitystyön mukana markkinoille 

syntyy uusia tuotteita, joten hankintaprosessissa on myös oltava malttia odottaa, jos 

suunnittelussa oleva myöhemmin kaupallistettava laitesovellus onkin kokonaisuutena 

parempi vaihtoehto verrokkituotteelle. Alan tuoreudesta ja kehityksestä kertoo erityisesti 

huomio siitä, että suurin osa yrityksistä ilmaisee erittäin avoimesti halunsa toimia 

yhteistyössä akateemisten instanssien kanssa. Laitteen hankintaprosessin edetessä 

vaiheeseen, jossa laitevalinta tehdään ovat suurimmat valintaan vaikuttavat tekijät 

ehdottomasti hinta, työstettävän kappaleen maksimikoko, laitteen ulkomitat, käytettävät 

materiaalit, lisävarustelut sekä huolto- ja takuukokonaisuudet. 
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