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Työssä käydään läpi olemassa olevat lisäävän valmistuksen menetelmät. Lisäksi arvioidaan 
lisäävän valmistuksen kannattavuutta Tippa-Team ry:n pisaralla pisimmälle kilpa-auton 
eturipustuksen toteutuksessa. Työtä tehdessä hyödynnetään generatiivista suunnittelua 
lisäävän valmistuksen etujen maksimoimiseksi. Tämä tehtiin Autodesk Fusion 360 -
ohjelmalla. Alustavat mallit ja viimeistely tehtiin Dassault system:sin Solidworks-
ohjelmistolla. Molemmista ohjelmista käytössä olivat opiskelijaversiot. 
 
Hyödyntämällä lisäävää valmistusta tutkimuksen kohteena olleen eturipustuksen osan 
jäykkyyttä saatiin kasvatettua lisäämättä kappaleen massaa. Samaan lopputulokseen ei olisi 
päästy perinteisillä valmistusmenetelmillä kustannustehokkaasti ja siten osan valmistus 
lisäävillä valmistusmenetelmillä oli perusteltua.  
 
Osasta valmistettiin ensin muovinen (PLA) prototyyppi pursotusmenetelmällä (FDM) ja osa 
valmistettiin valikoivalla lasersulatuksella 316L teräksestä.  
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In this study additive manufacturing methods are presented. Benefits and reasons for using 
additive manufacturing in Tippa-Team ry’s eco-racing cars front suspension is also 
evaluated. Generative design methods were utilized while designing the part under the study 
to get the most out of the benefits of additive manufacturing. Autodesk Fusion 360 - software 
was used for generative design and Dassault systems Solidworks - software   was used for 
preliminary design and in finalizing the model for manufacturing. Both software were 
student versions. 
 
By using additive manufacturing methods stiffness, of the studied part, could be increased 
by designing structures that could not be done by using traditional manufacturing methods 
without increasing weight of the part. This justifies usage of additive manufacturing methods 
in case of the studied part. 
 
Prototype of the part was first manufactured from plastic (PLA) using fused deposition 
modelling (FDM) and final part was manufactured from 316L steel using selective laser 
melting (SLM). 
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1 JOHDANTO 

 

Työn taustalla ja innoittajana toimi tarve suunnitella Tippa-Team ry:n ekologisuus kilpa-

auto Myyn eturipustus uudestaan. Eturipustuksen uudelleen suunnittelulla tavoiteltiin 

tutkimuskohteena olleen osan jäykkyyden kasvattamista osan massaa kasvattamatta.  

 

Työssä tutkittiin ja selvitettiin eri lisäävien valmistusmenetelmien ominaispiirteet ja 

soveltuvuus erilaisille materiaaleille, metallisen kappaleen valmistettavuuden 

ennakoitavuutta muovisen prototyypin avulla ja lisäävillä valmistusmenetelmillä 

saavutettavia etuja tutkimuksen kohteena olleessa kappaleessa. 

 

Tutkittavana osana toimi Tippa-Team ry:n kilpa-auton eturipustuksen osa, jonka 

valmistuksessa lisäävän valmistuksen luomia mahdollisuuksia ja etuja arvioitiin ja arvioitiin 

lisäävän valmistuksen kannattavuutta kyseisen osan kohdalla. Työssä käydään 

pääpiirteittäin läpi yleisimmät lisäävän valmistuksen menetelmät ja näistä valitaan tähän 

sovelluskohteeseen parhaiten soveltuvat. 

 

Eturipustuksen suunnittelussa ja valmistuksessa otettiin huomioon lisäävän valmistuksen 

erityispiirteet ja suunnittelussa hyödynnettiin sovelluksia, jotka mahdollistavat analyysin 

kautta lisäävän valmistuksen etujen maksimaalisen hyödyntämisen. Näihin kuuluvat 

topologinen optimointi ja generatiivinen suunnittelu. 
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2 LISÄÄVÄT VALMISTUSMENTELMÄT 

 

Lisäävillä valmistusmenetelmillä on mahdollisuus mullistaa teollisuus ja esimerkiksi Barack 

Obama sanoi vuoden 2013 virkaanastujaispuheessaan menetelmillä olevan mahdollisuus 

mullistaa tapa, jolla valmistamme melkein mitä vain [1]. Lisäävä valmistus eli yleisemmin 

3d-tulostus on alun perin prototyyppien nopeaan valmistukseen kehitetty tekniikka. 

Kehityksen seurauksena lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistetun kappaleen laadun 

parantuessa, ovat nämä valmistusmenetelmät siirtyneet myös tuotantoon. Lisäävän 

valmistuksen teknologia syntyi 1980-luvulla Yhdysvalloissa ja sitä pidetään suurena 

saavutuksena valmistustekniikan saralla. Lisäävä valmistus on yleistermi, jolla kuvataan 

kaikkia menetelmiä, joilla voidaan valmistaa kolmiulotteinen fyysinen kappale lisäämällä 

materiaalia asteittain [2].  

 

2.1 Lisäävistä valmistusmenetelmistä yleisesti 

Lisäävän valmistuksen perusperiaate on, että malli luodaan kolmiulotteinen 

tietokoneavusteisen suunnittelun (3D CAD) avulla ja mallista voidaan valmistaa fyysinen 

kappale nopeasti. 

 

Lisäävillä valmistusmenetelmillä tuotettavat kappaleet valmistetaan lisäämällä materiaalia 

kerroksittain. Jokainen kerros on ohut poikkileikkaus CAD-mallista valmistettavasta 

kappaleesta. Koska fyysisessä maailmassa kerroksella on oltava äärellinen paksuus, on 

lopullinen kappale approksimaatio alkuperäisestä mallista. Mitä ohuempi yksittäinen kerros 

on, sitä lähempänä kappale on mallia. Kaikki kaupallistetut tulostimet käyttävät tätä kerros 

kerrokselta menetelmää tällä hetkellä ja eri menetelmät eroavat toisistaan käytettävien 

materiaalien, kerrosten luomisen ja kerrosten toisiinsa liittämisen suhteen. Näistä eroista 

johtuen eri menetelmillä valmistetut kappaleet eroavat toisistaan lopullisen kappaleen 

tarkkuuden ja tämän materiaalin ominaisuuksien ja tämän mekaanisen ominaisuuksien 

suhteen. Nämä määrittävät myös tekijät kuten kuinka nopeasti kappale voidaan valmistaa, 

kuinka paljon jälkityöstöä kappale vaatii, kuinka suuri tulostin tarvitaan ja tulostimen ja 

prosessin kustannukset.   [3] 
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Perinteisiin valmistusmenetelmiin, kuten materiaalia poistaviin - ja materiaalia liittäviin 

valmistustekniikoihin, verrattuna materiaalia lisäävillä tekniikoilla on huomattavia etuja, 

kuten suora valmistus ilman muotteja, ympäristöystävällisyys ja laajasti hyödynnettävissä 

olevat materiaalit. Lisäävillä valmistusmenetelmillä voidaan myös valmistaa esimerkiksi 

kappaleen sisälle todella monimutkaisia rakenteita, kuten jäähdytyskanavia, joita ei voida 

valmistaa perinteisillä menetelmillä. [2] 

 

Lisäävien valmistusmenetelmien heikkoutena perinteisiin valmistusmenetelmiin nähden on 

prosessin hitaus ja kappaleiden suuremmat valmistuskustannukset, joten ainakaan vielä 

”perinteisiä” kappaleita, kuten hammasrattaita tai pultteja, ei kannata valmistaa lisäävän 

valmistuksen menetelmillä. Kohteissa, joissa lisäävällä valmistuksella saadaan 

komponentille lisäarvoa parempien ominaisuuksien muodossa tai tuotetta tuotetaan vain 

pieniä eriä, lisäävät valmistusmenetelmät saattavat ja usein ovat kannattavia, mutta 

yksinkertaiset kappaleet ja suuret erät, jotka pystytään tuottamaan myös perinteisillä 

valmistusmenetelmillä, ovat kannattavia valmistaa muilla tavoin kuin lisäävillä 

valmistusmenetelmillä ainakin vielä tällä hetkellä. 

 

2.2 Eri lisäävät valmistusmenetelmät 

Eri menetelmät eroavat toisistaan niin käytettävien materiaalien, menetelmien tarkkuuden 

kuin kappaleiden ominaisuuksien kohdalla. Tässä kappaleessa esitellään eri 

valmistusmenetelmät jaoteltuna standardin SFS-EN ISO/ASTM 52900:2017 mukaan.  

Kappaleen lopussa on koottu yhteenveto esiteltyjen menetelmien ominaisuuksista (Taulukko 

1). 

 

2.2.1 Photopolymer VAT  

Photopolymer VAT eli valokovetus altaassa tekniikassa nestemäinen hartsi 

kovetetaan nimensä mukaisesti prosessissa nimeltä valokovetus. Kovettumisen 

aikana monomeerihiiliketjut, jotka ovat nestemäisessä hartsissa, aktivoituvat 

UV-valon vaikutuksesta ja kovettuvat luoden vahvan murtumattoman siteen 

toistensa välille. Valokovettuminen on peruuttamaton prosessi, eikä ole keinoja 

muuttaa tulosteita takaisin nestemäiseen muotoon. Kuumennettaessa tulosteet 

syttyvät palamaan ennen kuin muuttavat muotoaan. [3] 
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Stereolitografia (SLA) on yksi nesteen fotopolymerisointiin perustuvista 

valmistustekniikoista [3]. Stereolitografia oli ensimmäinen kehitetty lisäävän 

valmistuksen menetelmä. Charles Hull patentoi tekniikan vuonna 1986 

(Varotsis). 1980-luvun puolivälissä Charles Hull teki kokeita UV-valossa 

kovettuvilla materiaaleilla altistamalla nämä skannauslaserille, laser-

tulostamista löytyvää vastaavalla. Hän huomasi, että pystyi luomaan kiinteitä 

polymeerirakenteita kovettamalla ensin yhden kerroksen ja sen jälkeen toisen 

tämän päälle. Tästä SLA-menetelmä sai alkunsa. [3] 

 

SLA-menetelmässä kappale luodaan kovettamalla valikoivasti 

polymeerihartsia kerros kerrokselta. Menetelmässä käytettävät materiaalit ovat 

valoherkkiä kertomuoveja, jotka ovat nestemäisessä muodossa. Jos kappaleilta 

vaaditaan todella suurta tarkkuutta tai hyvää pinnanlaatua, on SLA 

kustannustehokkain menetelmä saatavilla. (Varotsis) Esimerkiksi Gillette on 

alkanut valmistaa personalisoituja partahöylänkahvoja kuluttajille SLA-

menetelmällä [5]. Kuvassa 1 on esitetty kappaleen rakentuminen SLA-

menetelmällä. 

 

Kuva 1. Kappaleen rakentuminen SLA-menetelmässä (Varotsis) 

 

SLA-menetelmässä tulostusalusta asetetaan aluksi tankkiin, jossa on 

valoherkkääpolymeeriä, yhden kerroksen etäisyydelle pohjasta. UV-laseri luo 

kerroksen kovettamalla valikoivasti fotopolymeerihartsin. Lasersäde 

kohdistetaan ennaltamäärätylle polulle peilien avulla. Koko kappaleen 

poikkileikkauspinta-ala skannataan, joten kappaleesta tulee kiinteä. Kun kerros 

on valmis, tulostusalusta liikkuu turvallisen matkan päähän ja lakaisijaterä 
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päällystää pohjan uudelleen. Prosessi toistuu, kunnes kappale on valmis. 

Tulostuksen jälkeen kappale ei ole täysin kovettunut ja vaatii jälkikäsittelyä 

UV-valon alla, jos kappaleelta vaaditaan mekaanisia tai lämpöominaisuuksia. 

(Varotsis) Kuvassa 2 on esitelty Bottom up-tyylisen SLA-laitteen rakenne. 

 

 

Kuva 2. Bottom-up-tyyppisen SLA-tulostimen rakenne (Varotsis) 

 

SLA-tulostimissa suurin osa tulostusparametreistä on määrätty tulostimen 

valmistajan toimesta, eikä niitä voi muuttaa. Ainoa syötettävät parametrit ovat 

kerrospaksuus ja kappaleen asemointi. Tyypillinen kerrospaksuus SLA-

menetelmässä on 25 ja 100 mikrometrin väliltä. Pienempi kerrospaksuus 

mahdollistaa kaarevien muotojen valmistuksen tarkemmin, mutta kasvattaa 

tulostusaikaa, valmistuskustannuksia ja virheen esiintymisen mahdollisuutta. 

100 mikrometrin kerrospaksuus toimii yleisimmissä applikaatioissa. (Varotsis) 

 

Toinen fotopolymerisointiin perustuva tekniikka on Digital Light Prosessing 

(DLP) ja se on lähellä SLA-menetelmää. Suurin ero SLA-menetelmän ja DLP-

menetelmän välillä on valonlähde. DLP-menetelmässä käytetään 

perinteisempää valonlähdettä, kuten kaarilamppua nestekidenäytön kanssa, ja 
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valo kohdistetaan koko valmistusalueelle samaan aikaan. Tämän takia DLP-

menetelmä on yleensä SLA-menetelmää nopeampi. Tyypillinen DLP-laitteen 

rakenne on nähtävissä kuvassa 3. [6] 

 

 

Kuva 3. DLP-laitteen rakenne [6] 

 

Kuitenkin hyödynnettäessä koko valmistustilavuutta suurella nopeudella DLP-

laitteella resoluutio ja pinnanlaatu kärsivät, kun tulostetaan suuria kappaleita tai 

monen pienemmän tarkoilla yksityiskohdilla varustetun kappaleen sarjoja. 

Esimerkiksi DLP-laitteella voidaan valmistaa yksi yksityiskohtainen kappale 

nopeammin kuin SLA-laitteella, mutta useamman yksityiskohtaisen kappaleen 

tulostamiseksi samaan aikaan tarvitaan SLA-laite. [7] 

 

DLP-laitteen resoluutio riippuu valonlähteestä. Valonlähde tulee kohdistaa 

tietylle alueelle, jotta saavutetaan haluttu resoluutio XY-tasossa. Kohdistamalla 

valonlähde pienemmälle alueelle saavutetaan parempi tarkkuus 

valmistettavassa kappaleessa. Tästä syystä tarkkoja kappaleita valmistettaessa 

voidaan hyödyntää vain osa DLP-laitteen maksimi valmistustilavuudesta ja 

tästä syystä suuria kappaleita valmistettaessa valmistustarkkuus kärsii.[7] 

 

2.2.2 Fused deposition modeling (FDM)  

Pursotusmenetelmä (Fused depostion modelling) on ehkä tunnetuin lisäävän 

valmistuksen menetelmä. Yleensä kun puhutaan 3d-tulostuksesta, 
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ensimmäisenä mieleen tulee FDM-menetelmään perustuvat laitteet. 

Menetelmässä pursotetaan materiaalia suuttimen läpi hallitusti. Tästä 

menetelmästä löytyy valtavasti erilaisia variaatioita patenttien raukeamisen 

myötä. FDM-laitteita valmistavia yrityksiä on satoja. [3] FDM on laajimmin 

käytetty lisäävän valmistuksen menetelmä. Se edustaa suurinta osaa käyttöön 

otettuja laitteita globaalisti ja on usein ensimmäinen menetelmä, johon ihmiset 

tutustuvat. [8] FDM-menetelmässä raaka-aineena käytetään amorfisia 

kestomuovipolymeerejä, jotka ovat kaupallisesti saatavilla 1.75mm tai 3mm 

halkaisijaltaan olevina nauhoina eli filamentteina. Filamentti syötetään 

vastuksella lämmitettyyn tulostuspäähän, jossa se sulaa, jonka jälkeen se 

pursotetaan. FDM-menetelmässä käytetään syöttörullia, jotka liikuttavat 

materiaalin järjestelmän läpi. [9] FDM-järjestelmän tulostuspää on esitetty 

kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4 Tulostuspään rakenne [9] 
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Syöttörullat koostuvat kahdesta rullasta, joiden tehtävä on muodostaa riittävästi 

kitkaa tarttuakseen filamenttiin ja työntääkseen tämän tulostuspäähän. Voima 

tähän tuotetaan joko yhteen tai molempiin rulliin liitetyllä askelmoottorilla. 

Jatkuvasti tulostuspäähän työnnettävä filamentti toimii männän lailla tuottaen 

paineen ja työntäen puolijuoksevan materiaalin ulos tulostuspään suuttimesta. 

Tulostuspää on kiinnitetty siten, että sillä on mahdollisuus liikkua XY-tasossa 

valmistettavaan kappaleeseen nähden. Puolijuokseva materiaali asetetaan 

ennalta määrätylle radalle ja jähmettyy osuessaan rakennusalustaan tai 

edelliseen kerrokseen. [9] Kuvassa 5 on esitetty FDM-laitteen rakenne. 

 

 

Kuva 5 FDM-laitteen rakenne (Varotsis) 

 

Useimmat FDM-laitteet antavat säätää useita prosessiparametrejä, kuten 

molempien suuttimien ja valmistusalustan lämpötilaa, valmistusnopeutta, 

kerrospaksuutta ja pursotettua materiaalia jäähdyttävän tuulettimen nopeutta. 
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Normaalisti pöytämallisten FDM-laitteiden valmistustilavuus on noin 200 x 

200 x 200 mm, kun teollisenkokoluokan laitteiden valmistustilavuus voi olla 

1000 x 1000 x 1000 mm kokoluokkaa. Tyypillinen kerrospaksuus vaihtelee 50 

ja 400 mikrometrin välillä. Pienempi kerrospaksuus tuottaa tasaisemman 

lopputuloksen ja toistaa kaarevat pinnat paremmin, kun taas paksumpi 

kerrospaksuus tuottaa kappaleet nopeammin ja halvemmalla. Yleisin käytetty 

kerrospaksuus on 200 mikrometriä. (Varotsis) 

 

Kappaleen vääntyminen on yksi yleisimmistä FDM-menetelmässä esiintyvistä 

vioista. Kun pursotettu materiaali jäähtyy jähmettyessään, sen dimensiot 

pienenevät. Kun kappaleen eri osat jäähtyvät eri tahtiin, myös niiden dimensiot 

muuttuvat eri tahtiin. Tämä synnyttää sisäisten jännitysten kasvua, jotka vetävät 

alempia kerroksia ylöspäin aiheuttaen muodonmuutoksia ja vääristymiä 

kappaleessa. Vääristymiä voidaan ehkäistä säätämällä valmistusalustan ja 

valmistuskammion lämpötilaa ja parantamalla valmistusalustan ja 

valmistettavan kappaleen välistä adheesiota. (Varotsis) Vääntymisen 

syntyminen ja esimerkki vääntymisestä on esitelty kuvissa 6 ja 7. 

 

 

Kuva 6 Kappaleen jäähtyessä saattaa syntyä vääristymiä kappaleen reunojen 

pyrkiessä ylöspäin (Varotsis) 
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Kuva 7 Muodonmuutoksen aiheuttama vääristymä ABS osassa (Varotsis) 

 

Jäähtymisestä aiheutuvia muodonmuutoksia voidaan myös ehkäistä kappaleen 

suunnittelussa. Suuret tasaiset alueet ovat alttiimpia muodonmuutoksille ja 

näitä tulisi välttää, kun mahdollista. Ohuet ulkonevat ominaisuudet, kuten 

esimerkiksi haarukan piikit, ovat myös alttiimpia vääristymille. Tässä 

tapauksessa voidaan lisätä materiaalia tulostuksen ajaksi ominaisuuksien 

ympärille kasvattaakseen pinta-alaa, joka on yhteydessä valmistusalustaan. 

Myös tietyt muodot ovat alttiimpia vääristymille, kuin toiset. Terävät kulmat 

tahtovat muuttaa muotoaan helpommin, kuin pyöreät muodot. Tämän lisäksi 

myös materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa muodonmuutoksien 

esiintymistodennäköisyyteen. Osa materiaaleista muuttaa muotoaan 

helpommin kuin toiset. (Varotsis) 

 

Kerrosten välinen kiinnittyminen on erittäin tärkeää FDM-kappaleessa. Kun 

sula kestomuovi pursotetaan suuttimen läpi, se painuu edellistä kerrosta vasten. 

Korkea lämpötila ja paine sulattaa edellisen kerroksen pinnan uudelleen ja 

mahdollistaa uuden kerroksen kiinnittymisen aikaisemmin tulostettuun 

kappaleeseen. Kerrosten välinen kiinnitysvoima on kuitenkin aina pienempi 

kuin materiaalin perusvoima. Tämän takia kappaleet ovat aina luontaisesti 

anisotrooppisia eli kappaleiden lujuus z-akselin suunnassa on heikompi kuin 
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kappaleiden lujuus xy-tasossa. Esimerkiksi 50% täyttöasteella horisontaalisesti 

tulostetuilla kappaleilla oli melkein 4 kertainen lujuus ja venyivät melkein 10 

kertaa enemmän ennen hajoamista vertikaalisesti tulostettuihin kappaleisiin 

verrattuna. (Varotsis) 

 

Sulanutta kestomuovia ei voi sijoittaa ilmaan, tästä syystä jotkut geometriat 

tarvitsevat tukirakenteita ulokkeita tulostaessa. Tukirakenteiden varaan 

tulostettujen pintojen pinnanlaatu on yleensä muuta kappaletta huonompi ja 

tästä syystä kappaleet ja näiden tulostus kannattaa suunnitella mahdollisimman 

huolellisesti, jotta pystytään minimoimaan tukirakenteiden käyttö. (Varotsis) 

 

FDM-kappaleita ei yleensä tulosteta kiinteiksi, jotta valmistusaika on lyhyempi 

ja säästetään materiaalia. Sen sijaan ulkokuori on umpinainen, kun kappaleen 

sisäosassa on tiheydeltään pienempi rakennelma. Ulkokuoren paksuus ja 

sisäosan parametrit vaikuttavat suuresti kappaleen lujuuteen. (Varotsis) 

 

2.2.3 Jauhepeti (SLS/SLM/EBM)  

Jauhepetiin perustuvia tekniikoita on kolme. Valikoiva lasersintraus, valikoiva 

lasersulatus ja elektroni suihkusulatus. Jauhepetitekniikka kehitettiin 1990-

luvun puolessa välissä ja sen kehitti Fraunhofer Institute of Laser Technology. 

Jauhepetitekniikka on yksi nopeimmin kasvavista lisäävän valmistuksen 

menetelmistä globaalisti. Raporttien mukaan vuonna 2015 myytiin globaalisti 

noin 800 metallien AM-laitetta, joista 90% perustui laseriin. Tämä merkitsee 

50% kasvua myynnissä verrattuna vuoteen 2014 ja verrattuna vuoteen 2013 

200% kasvua myynnissä. Tekniikkaa ei enää käytetä vain tutkimusmielessä, 

vaan se siirtyy tuotantoon ilma- ja avaruus-, lääke-, ase-, auto- ja monilla muilla 

teollisuudenaloilla sen etujen takia perinteisiin valmistusmenetelmiin 

verrattaessa. Molemmissa jauhepetitekniikoissa käytetään raaka-aineena 

jauhetta, joka koostuu 50-100 µm kokoisista partikkeleista. [10] 

 

Valikoiva lasersintraus (Selective Laser Sintering, SLS). SLS-menetelmässä 

sintrataan valikoivasti jauhepediksi rakennusalustalle levitettyjä partikkeleita 

toisiinsa määritellyltä alueelta laser-säteen avulla. Kun kerros on jähmettynyt, 
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rakennusalusta liikkuu alas noin 100 mikrometriä ja uusi kerros jauhetta 

levitetään ensimmäisen päälle. Laser-säde sintraa uuden kerroksen jauheesta ja 

luo näin uuden kerroksen edellisen päälle liittäen kerroksen samalla edelliseen. 

Valmistuskammion lämpötila pidetään hieman materiaalin sulamispistettä 

alempana, jotta kokoonpanossa (kappale ja sintraamaton jauhe) saavutetaan 

lämpötasapaino ja vähennetään näin kappaleen vääristymiä. Laserin 

sintraamatta jättämä jauhe tukee sintrattuja kerroksista koostuvaa kappaletta. 

Menetelmällä valmistetaan pääasiassa keraamisia ja metallisia kappaleita, 

mutta menetelmällä pystytään valmistamaan kappaleita myös polymeereistä. 

[11] Kuvassa 8 jauhepetitekniikkaan perustuvien laitteiden toimintaperiaate. 

 

Kuva 8 SLS-laitteen toimintaperiaate [12] 

 

Valmistuksen jälkeen kappaleet ovat täysin sintraamatta jääneen jauheen 

ympäröimiä ja kokonaisuuden on annettava jäähtyä ennen kuin kappaleet 

voidaan ottaa pois valmistuskammiosta. Kappaleet puhdistetaan paineilmalla 

tai muulla aineella puhaltamalla, jonka jälkeen kappaleet ovat valmiita käyttöä 

tai jälkikäsittelyä varten. Sintraamaton jauhe voidaan kerätä ja käyttää 

uudelleen. (Alkaios Bournias Varotsis) 

 

SLS-menetelmän etuna on, että sintraamaton jauhe tukee valmistettavaa 

kappaletta, josta syystä SLS-menetelmällä voidaan luoda geometrioita, joita ei 

muilla menetelmillä ole mahdollista valmistaa. Varsinkin pientuotannossa SLS-
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menetelmässä on tärkeää koko hyödynnettävissä oleva pinta-ala. Valmistusaika 

on suurin piirtein sama riippumatta kappaleiden lukumäärästä ja on 

riippuvainen kappaleiden korkeudesta. Tämä johtuu siitä että, uuden 

jauhekerroksen levittäminen määrittelee prosessiin kuluvan ajan. Laser sintraa 

kerroksen todella nopeasti ja koneen on levitettävä sama määrä kerroksia 

riippumatta kappaleiden lukumäärästä. SLS-menetelmällä tuotetulla 

kappaleella on melkein isotrooppiset mekaaniset ominaisuudet johtuen 

kerrosten välisten liitosten voimasta. (Alkaios Bournias Varotsis) Valikoiva 

lasersintraus eroaa valikoivasta lasersulatuksesta, siten että sintrauksessa 

metallipartikkeleita ei sulateta täysin, mutta lämpö riittää sulattamaan 

partikkelit toisiinsa kiinni molekyylitasolla. Tästä syystä sintratessa kappaleen 

huokoisuutta pystytään hallitsemaan ja SLS-menetelmällä pystytään 

valmistamaan kappaleita myös metalliseoksista. [14] 

  

SLM-tekniikka eli valikoiva lasersulatus (Selective Laser Melting) on toinen 

jauhepetitekniikkaan perustavista valmistusmenetelmistä. SLM-menetelmä 

toimii muuten samoin kuin SLS-menetelmä, mutta valikoivassa 

lasersulatuksessa metallipartikkelit eivät vain sula toisiinsa kiinni, vaan sulavat 

homogeeniseksi kappaleeksi. Tämän takia materiaalilla tulee olla vain yksi 

sulamispiste ja tämän takia metalliseoksisia kappaleita ei pystytä valmistamaan 

valikoivalla lasersulatuksella. [14] Kuvassa 9 poikkileikkaus sintraamalla ja 

sulattamalla valmistetuista kappaleista. 

 

 

Kuva 9. Sintratun ja sulatetun rakenteen ero [15] 
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SLM-menetelmällä valmistetut kappaleet ovat SLS-menetelmällä valmistettuja 

kappaleita vahvempia, koska SLM-menetelmällä valmistetuissa kappaleissa on 

vähemmän tai ei ollenkaan partikkeleiden väliin jäävää tyhjää tilaa. Alun perin 

kappaleet sintrattiin, koska ensimmäisissä laitteissa laserin teho riitti juuri ja 

juuri sintraamaan partikkelit toisiinsa kiinni. Teho ei riittänyt sulattamaan kuin 

partikkeleiden ulkokerroksen, kun taas nykyisten laitteiden teho riittää 

sulattamaan uudelleen pari kerrosta valmistettavan kerroksen alta. [15] 

 

Kolmas jauhepetitekniikka toimii samoin kuin SLM-menetelmä, mutta laserin 

sijaan metallipartikkelit sulatetaan keskitetyllä elektronisuihkulla (Electron 

Beam Melting, EBM). Tällä menetelmällä pystytään saavuttamaan SLM-

menetelmää korkeampia lämpötiloja. Prosessi tapahtuu alipaineisessa 

valmistuskammiossa, jolloin saavutetaan etua valmistettaessa kappaleita 

materiaaleista, kuten titaani, koboltti ja kromi. EBM-menetelmässä 

materiaalien tulee johtaa sähköä, mikä asettaa rajoitteita materiaalivalintojen 

suhteen. (Milewski)  

 

2.2.4  Laminated object manufacturing (LOM) 

LOM eli kerroslaminointi oli yksi ensimmäisistä kaupallisista lisäävän 

valmistuksen menetelmistä ja se julkaistiin 1991. Menetelmässä laminoitiin 

kerros kerrokselta CO2-laserilla leikattuja paperiarkkeja, joista jokainen kuvasi 

yhtä kappaleen CAD-mallin poikkileikkauksen kerrosta. Menetelmässä 

kappaleeseen käyttämätön arkit leikataan kuutioiksi, jotka tukevat 

valmistettavaa kappaletta. [3] Kuvassa 10 on LOM-laitteen tyypillinen rakenne. 
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Kuva 10. LOM-laitteen rakenne [3]  

 

Menetelmän pohjalta on kehitetty useita muita prosesseja liittyen joko 

valmistusmateriaaliin tai leikkausmenetelmiin. LOM-laitteen rakenteen takia 

vain kappaleen poikkileikkauksen ulkopinnat leikataan ja arkit voidaan joko 

leikata ja pinota sen jälkeen tai pinota ensin ja sen jälkeen leikata. Nämä 

prosessit voidaan vielä jakaa kerrosten toisiinsa liittävän mekanismin pohjalta 

liimaamiseen, puristamiseen ja ultraäänihitsaamiseen. Liimaaminen voidaan 

vielä jakaa useampaan kategoriaan käytetyn kemikaalin perusteella. [3] 

 

Menetelmällä on valmistettu kappaleita useista eri materiaaleista, kuten 

muoveista, metalleista, keramiikasta ja paperista. Ensimmäinen käytetty 

materiaali oli lihan käärimiseen käytetty paperi, joka on päällystetty toiselta 

puolelta kertomuovi polymeerillä. Tämä päällystys sulaa prosessissa ja 

kiinnittää kerroksen edelliseen. Koska paperi on hyvin paksua (tyypillisesti 5-

6mm), laitteesta pois otetut kappaleet viimeisteltiin samalla tavoin kuin puiset 

osat eli hiomalla, viilaamalla, värjäämällä ja lakkaamalla tai tiivistämällä. Mcor 

Technologies on myös kehittänyt LOM-laitteen, joka sitoo vesipohjaisella 

liimalla yhteen normaalia kopiopaperia. Metalleista yleisimmin käytetään 

alumiinia tai matalahiilistä terästä, jos kappaleilta ei vaadita toiminnallisuutta. 

Jos kappaleilta vaaditaan toiminnallisuutta, käytetään LOM-menetelmässä 

työkaluterästä. On myös demonstroitu kappaleiden valmistusta erilaisista 

alumiineista, titaanista, ruostumattomasta teräksestä, messingistä, 

superteräksistä ja kuparista. [3] 
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2.2.5 Binder Jetting 

Sideaineruiskutuksessa kappale luodaan ruiskuttamalla sideainetta raaka-

aineesta tehdylle pedille. Tulostetun kerroksen päälle levitetään uusi kerros 

jauhetta, joka kiinnitetään edelliseen kerrokseen suihkutetulla sidosaineella. 

Menetelmä soveltuu kaikille materiaaleille, jotka voidaan syntetisoida, asettaa 

ja sitoa ruiskutettavalla sidosaineella. Materiaaleja voivat olla laasti, hiekka, 

metalli ja keraamiset kappaleet. [17] 

 

 

Kuva 11. Kappaleen rakentuminen sideainaruiskutuksella [17] 

 

Sideaineruiskutus tarjoaa monia etuja ja ominaisuuksia metalleille pystymällä 

luomaan komposiittirakenteita, jotka ovat usein parempia kuin muista 

komposiittimateriaaleista lisäävillä valmistusmenetelmillä valmistetut 

kappaleet. Esimerkiksi ruostumatonta terästä, rautaa ja volframia voidaan liittää 

käyttämällä matalamman sulamispisteen omaavaa materiaalia, kuten pronssia. 

Pronssilla sidotun kappaleen ominaisuudet eivät pysty vastaamaan taottuja 

kappaleita, mutta kuumaisostaattisella puristuksella voi lujittaa monia 

seosmateriaaleja. (Milewski) 

 

2.2.6 Material Jetting 

Materiaaliruiskutuksessa tavallisen mustesuihkutulostimen tulostuspäätä 

vastaava tulostinpää asettelee fotosensitiivisiä materiaalipisaroita, jotka 

kovetetaan UV-valolla [18]. Menetelmällä voidaan valmistaa myös vahamaisia 

kappaleita viskoosisista  nesteistä (Alkaios Bournias Varotsis). Kuvassa 12 on 

esitetty tyypillisen materiaaliruiskutukseen perustuvan laitteen rakenne. 
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Kuva 12. Materiaaliruiskutukseen perustuva AM-laite (Material Jetting,) 

 

2.2.7 Direct Energy Deposition (DED) 

Suorakerrostusmenetelmä (DED) mahdollistaa kappaleiden luomisen 

sulattamalla materiaalia samalla kun se asetetaan. Vaikka tämä menetelmä 

soveltuu polymeereille, keramiikalle ja metallimatriisikomposiiteille, käytetään 

sitä lähinnä metallijauheiden kanssa. [3, p. 245] 

 

DED-menetelmä kohdistaa energian hyvin kapealle tarkalle alueelle ja samalla 

raaka-aine asetetaan alueelle, johon energian on kohdistettu. Toisin kuin 

jauhepetitekniikoissa, joissa materiaali asetetaan ensin ja sulatetaan tämän 

jälkeen, DED-menetelmässä materiaali sulatetaan ensin ja sula materiaali 

asetetaan vasta tämän jälkeen haluttuun paikkaan. [3]  

 

Menetelmässä käytetään hyvin keskitettyä lämmönlähdettä, yleensä laseri tai 

elektronisuihku, sulattamaan syötettävän raaka-aineen ja menetelmässä kappale 

valmistuu samaan tapaan kuin FDM-menetelmässä. Jokaisella kierroksella 
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tulostinpää jättää jälkeensä radan kiinteytynyttä materiaalia ja vierekkäiset 

viivat materiaalia muodostavat kerroksen. Vaativat kolmiulotteiset geometriat 

vaativat joko tukimateriaalia tai multiaksiaalisen tulostinpään. [3] Kuvassa 13 

DED-laitteen kaavapiirros, josta näkyy materiaalin syöttö ja laseri. 

 

 

Kuva 13 DED-laitteen toiminta [3] 

 
2.3 Yhteenveto eri lisäävän valmistuksen menetelmistä. 

 

Taulukkoon 1 on kerätty lyhyesti tiedot eri lisäävän valmistuksen menetelmistä. Taulukossa 

on menetelmässä mahdolliset materiaalit, kappaleen maksimimitat markkinoilta löytyvistä 

laitteista ja menetelmän erisoisominaisuudet, jotka erottavat menetelmät toisistaan. 

Taulukkoon on myös kerätty menetelmien tyypilliset sovelluskohteet, jotta menetelmän 

valinta olisi helpompaa. 

Taulukko 1 Yhteenveto eri lisäävän valmistuksen menetelmistä 

Menetelmä Mahdolliset 

materiaalit 

Maksimi 

kappalek

oot 

(markkin

oilta 

löytyvät 

laitteet) 

Erikoisomi-

naisuudet 

Tyypilliset sovelluskohteet 
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Valokovetus altaassa Fotopolymeerit 

(Varotsis) 

1500 x 

750 x 500 

mm 

(Varotsis) 

Todella suuri tarkkuus 

ja hyvä pinnanlaatu, 

vaatii aina 

tukimateriaalia ja 

jälkikäsittelyä 

(Varotsis) 

Prototyypit, muotit, 

lopputuotteet, joilta ei 

vaadita kovia mekaanisia 

ominaisuuksia 

Materiaalin pursotus Kestomuovit 

(Varotsis) 

1000 x 

1000 x 

1000 mm 

(Varotsis) 

Kustannustehokkain 

tapa valmistaa 

kestomuovista 

kappaleita ja 

prototyyppejä, muita 

tekniikoita heikompi 

tulostustarkkuus 

(Varotsis) 

Teollisuudessa prototyypit, 

kuluttajilla käyttö- ja koriste-

esineet 

Jauhepeti Kestomuovit, 

metallit, 

keramiikka ja 

komposiitit [3] 

400 x 400 

x 800 mm 

(Milewski

) 

Tulostustarkkuus 

riippuu käytettävän 

materiaalin 

partikkelikoosta 

Teollisuuden lopputuotteet, 

lääketiede ja koruteollisuus 

Kerroslaminointi Muovit, metallit, 

keramiikka ja 

paperi [3] 

184 x 168 

x 125 mm 

(Mcortech

nologies) 

Valmistettavat 

kappaleet ovat aina 

umpinaisia [3] 

Skaalatut mallit ja 

prototyypit 

Sideaineen suihkutus Polymeeri 

komposiitit, 

metallit ja 

keramiikka [3] 

4000 x 

2000 x 

1000 mm 

[3] 

Prosessi on 

skaalattavissa ja 

energiatehokas [3] 

Visuaaliset ja toiminnalliset 

prototyypit, valumuotit, 

työkalut 

Materiaalin suihkutus Fotopolymeerit, 

tutkitaan 

polymeerejä, 

metalleja ja 

keramiikkaa [3] 

1000 x 

800 x 500 

mm [3] 

Materiaalin tulee olla 

nestemäisessä 

muodossa suuttimesta 

tullessaan, mutta 

materiaalin tulee 

jähmettyä osuttuaan 

kappaleeseen 

Prototyypit, valumuotit 

Suorakerrostus Polymeerit, 

keramiikka, 

metallimatriisi 

komposiitit ja 

metallit [3] 

 Olemassa olevat 

CNC-koneet voidaan 

muokata 

hyödyntämään 

menetelmää [3] 

Metalliset toiminnalliset 

prototyypit 
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3 METODIT 

 

Tässä kappaleessa käydään ensin yleisesti läpi lisäävillä valmistusmenetelmillä tuotetun 

kappaleen valmistusprosessi ja tämän jälkeen esitellään tutkimuskohteena olevan kappaleen 

suunnitteluprosessi yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta. 

 

3.1 Yleisesti lisäävillä valmistusmenetelmillä tuotetun osan valmistusprosessista 

Yleinen suunnittelu ja valmistusprosessi lisäävillä valmistusmenetelmillä sisältää useampia 

vaiheita virtuaalisesta CAD-mallista fyysiseksi osaksi. Jokaisen osan valmistus alkaa 

mallista, joka kuvaa osan ulkoista geometriaa. Tämä voidaan tehdä melkein millä tahansa 

CAD-ohjelmalla, mutta lopputuloksen tulee 3D umpi- tai pintamalli. Malli voidaan myös 

luoda skannaamalla olemassa oleva kappale.  

 

Tämän jälkeen malli muutetaan STL-tiedostoformaattiin, josta on tullut tosiasiassa 

standardi. Melkein kaikki tulostimet hyväksyvät kyseisen tiedostoformaatin ja melkein 

kaikki CAD-ohjelmat pystyvät tuottamaan sellaisen tiedoston. STL-tiedosto kuvaa 

alkuperäisen CAD-mallin suljettuja ulkoisia pintoja ja muodostaa perustan kerrosten 

laskemiselle. 

 

Seuraavaksi STL-tiedosto viedään tulostimeen. Tässä kohtaa tiedostoa voidaan muokata 

ylimalkaisesti, niin että se on oikean kokoinen ja asemoitu oikein tulostusta varten. 

Vielä ennen tulostamista säädetään tulostimen asetukset valmistusprosessia varten. 

Asetukset liittyvät valmisparametreihin, kuten materiaalien tuomiin rajoitteisiin, 

energialähteisiin, kerrospaksuuteen, ajoituksiin ja niin edespäin. 

 

Nyt päästään itse tulostamiseen, joka on melkein täysin automatisoitu ja tulostin pystyy 

enimmäkseen suoriutumaan tästä ilman valvontaa. Tulostaminen vaatii ainoastaan 

pinnallista valvontaa ajoittain virheiden, kuten materiaalin loppumisen, sähkökatkojen, 

ohjelmointivirheiden tai muiden häiriöiden takia. 

 

Tulostamisen jälkeen kappaleet poistetaan tulostimesta ja puhdistetaan. Kappaleiden 

irrottamisen vaikeus riippuu käytetystä tekniikasta ja materiaalista. Myös mahdollisesti 

käytetyt tukimateriaalit ja -rakenteet poistetaan tässä vaiheessa. Tämän jälkeen kappaleet 
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ovat valmiita jälkikäsittelyyn. Kappaleiden jälkikäsittely riippuu kappaleiden 

käyttötarkoituksista ja valmistusmenetelmistä. Kappaleet voidaan esimerkiksi hioa, maalata 

tai koneistaa ennen käyttöä. Nyt kappaleet ovat valmiita käytettäviksi. [3] 

 

3.2 Tutkimuskohteena olevan eturipustuksen osan suunnittelu 

 

Tulostettavan osan alustettavat mallit suunniteltiin Solidworks-mallinnusohjelmalla, 

analyysit tehtiin käyttämällä Fusion 360 -mallinnusohjelman Generative Design 

ominaisuutta ja kappale viimeisteltiin Solidworksissä. Kiinnityspisteiden paikat saatiin 

vanhoja malleja hyödyntämällä sekä eri liitettävien komponenttien piirustuksista. 

Kappaleeseen kohdistuvat voimat saatiin Tippa-Team ry:ltä. 

 

3.2.1 Alustavan geometrian suunnittelu 

Alustavan geometrian suunnittelu alkoi mitattujen kiinnityspisteiden luonnostelulla 

3d-malliin. Kuva 14 näkyvät mitatut kiinnityspisteet ohjausvarsille ja jarrusatulalle. 

Pisteet on mitattu pyörän akselin keskipisteestä pyörän kiinnittymispisteen kohdalta. 

 

 

Kuva 14. Mitatut kiinnityspisteet 
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Kiinnityspisteiden ja käytettävän tilan perusteella luonnosteltiin alustava kappale 

generatiivisen analyysin pohjaksi. Kuva 15 näkyy alustava kappale, jonka 

perusteella analyysi tehtiin. 

 

 

Kuva 15. Alustava kappale 

 

 

3.2.2 Rakenteen optimointi 

Rakenteen optimointia varten alustavasta kappale jaettiin osiin, niin että 

toiminnalliset osat, kuten eri kiinnityspisteet, ja optimoitava osa olivat erillisiä 

kappaleita. Kuva 16 näkyvät lopulliseen rakenteeseen sisällytettävät toiminnalliset 

kappaleet. 
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Kuva 16. Lopulliseen rakenteeseen sisällytettävät kappaleet 

 

Tämän jälkeen kappale tallennettiin Solidworks part -formaatissa ja avattiin Fusion 

360 -ohjelmassa. Fusion 360:ssä siirryttiin Generative Design välilehdelle ja 

aloitettiin reunaehtojen määrittely. Aluksi määritettiin lopulliseen osaan 

sisällytettävät kappaleet. Kuva 17 näkyy alustava rakenne ja säilytettävät kappaleet. 

Säilytettävät kappaleet näkyvät kuvassa sinisenä. 
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Kuva 17. Sisällytettävät osiot ja alustava rakenne. 

 

Analyysiä varten rakenteelle määriteltiin tukipisteet ja niiden vastaanottamien 

voimien suunnat (kuva 18) ja rakenteeseen kohdistuvat voimat (kuvat 19 ja 20). 

Taulukossa 2 on esitetty Tippa-Team ry:ltä saadut kappaleeseen kohdistuvat voimat.  

 

Taulukko 2 Rakenteeseen vaikuttavat maksimivoimat 

Fx (Kappaleen etureunasta taakse) 2000 N 
Fy  -1200 N 
Fz 2000 N 
Ohjausvarren aiheuttama voima 1200 N 
Jarrulevyn aiheuttama voima 1000 N 
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Kuva 18. Kiinnityspisteet 

 

 
Kuva 19. Rakenteelle asetetut voimat 
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Kuva 20. Ohjausvarren aiheuttama voima 

Kuvassa 21 esitellään analyysin tavoitteet ja valmistusrajoitukset. Analyysin 

tavoitteeksi otettiiin kappeleen massan minimointi ja varmuuskertoimeksi 

määritettiin 2.5. Valmistussuunnaksi määritettiin positiivinen Z-akseli, joka 

tarkoittaa että kappale valmistetaan etureuna alaspäin. Valmistussuunta huomioitiin 

jo kappaleen alustavassa suunnittelussa ja analyysissä huomioitiin vain tämä suunta 

analyysin nopeuttamiseksi. Analyysissä on mahdollista huomioida myös kaikki 

mahdolliset valmistussuunnat ja valita analyysin tuloksista toimivin, mutta koska 

kappale oli suunniteltu valmistussuunta huomioiden, tästä ei olisi tässä tapauksessa 

ollut hyötyä.  

 

Samassa valikossa määritettiin suurimmaksi ylityskulmaksi 45 astetta ja 

minimipaksuudeksi 5 mm. Ylityskulmalla tarkoitetaan maksimaalista ulkonemaa, 

jonka yksi kerros ulkonee edellisestä. 45 asteen kulmalla tämä ulkonema on 50% 

kerrospaksuudesta. 45 astetta pidetään myös yleisenä rajana tulosteen onnistumisen 

kannalta. Minipaksuus on kappaleen eri rakenteiden minimipaksuus ja tämä 

määritettiin 5 millimetriin prototyypin tulostuksen helpotukseksi ja nopeuttamiseksi, 

koska pursotusmenetelmä, jolla prototyyppi valmistettiin, ei ole parhaimmillaan 

pieniä yksityiskohtia tehdessä.  
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Kuva 21. analyysin tavoitteet ja valmistusparametrit 
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Kappaleen materiaaleiksi analyysiin valittiin alumiini (AlSi10Mg), superseos 

(Inconel 718), teräs (316L) ja titaani (6Al-4V). Nämä valittiin materiaaleiksi 

yleisyytensä ja helpon saatavuutensa takia. 

 

Analyysi laskee jokaiselle valitulle materiaalille ja valmistussuunnalle oman 

mallinsa generoimalla n määrän iteraatioita kappaleesta, kunnes saavuttaa parhaan 

tuloksen määritettyjen tavoitteiden perusteella. Tässä analyysissä tavoitteena oli 

kappaleen massan minimointi, joten analyysi tavoittelee mahdollisimman kevyttä 

kappaletta syntyvät jännitykset, materiaaliominaisuudet, valmistusmenetelmä ja -

suunta sekä varmuuskerroin huomioon ottaen. Analyysi ottaa huomioon eri 

materiaalien tiheydet ja kappaleiden tilavuudet laskiessa kappaleiden massoja 

laskiessa, joten tulokset ovat suoraan vertailukelpoisia keskenään vaikka kappaleiden 

tilavuudet eroavat toisistaan. Analyysi ottaa myös huomioon eri materiaalien 

maksimijännitykset tuloksia laskiessa, joten näihin ei kannata kiinnittää turhan paljon 

huomiota tuloksia tarkastellessa. Lähinnä nämä ovat ilmoitettu tuloksien tarkastelua 

varten. Varmuuskertoimet ja maksimaalinen muodomuutos ovat laskettu eri 

materiaalit ja mallit huomioon ottaen, joten näitä voidaan myös käyttää suoraan eri 

analyysin tuottamien mallien vertailuun. 

 

Kuvassa 22 on esitetty analyysissa saadut tulokset kuvaajalla. Vaaka-akselilla on 

kappaleen massa ja pystyakselilla on varmuuskerroin. 
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Kuva 22. Massa-varmuuskerroin kuvaaja 

 
Taulukossa 3 on esitelty analyysin tulokset. Analyysin tuloksista nähdään myös 

arvioidut valmistuskustannukset yhdelle kappaleelle, kappaleen tilavuus, 

maksimijännitys (von Mises) ja maksimimuodonmuutos. Kappaleen 

valmistuskustannuksien laskenta vaatii tarpeeksi olemassa olevaa dataa ja on täten 

tuettu vain yleisimmille materiaaleille. Tässä esimerkissä käytetyt materiaalit ovat 
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yleisesti lisäävässä valmistuksessa käytettyjä, joten hinta-arvio on tuloksissa 

mukana. Raakakappaleen hinta sisältää itse kappaleen valmistuksen kustannukset ja 

valmiin kappaleen hinta sisältää kaikki kappaleen valmistukseen liittävät 

kustannukset, kuten ennakkovalmistelut ja kappaleen jälkikäsittelyn. 

 
Taulukko 3 Analyysin tulokset 

Materiaali 

Raakakap
paleen 
hinta 
(USD) 

Valmiin 
kappalee
n hinta 
(USD) 

Tilavuus 
(mm^3) 

Massa 
(kg) 

Maksimi 
von 
Mises 
jännitys 
(MPa) 

Varmu
uskerr
oin 

Maksimi 
vääristymä 
(mm) 

Titanium 
6Al‐4V  1299  1453  34928.9587  0.1547  351.198  2.5129  0.5166 

Stainless 
Steel 316L  724  927  36332.6548  0.2903  187.044  2.5128  0.4815 

Inconel 718  1206  1688  35426.5712  0.2865  305.949  2.5233  0.2953 

Aluminum 
AlSi10Mg  462  635  78564.4734  0.2098  95.661  2.5089  0.2958 

 

Analyysin perusteella paras materiaali kappaleen toteutukseen olisi tässä tapauksessa 

alumiini, kun otetaan huomioon kappaleen hinta, massa ja muodonmuutos. Analyysi 

ottaa huomioon eri materiaalien maksimijännitykset ja suhteuttaa jännitykset näihin 

varmuuskertoimen huomioon ottaen, joten tällä ei ole varsinaisesti väliä materiaalia 

ja tulosta valitessa. Vaikka analyysin tulosten perusteella alumiini olisi tässä 

tapauksessa paras vaihtoehto kappaleeseen, ulkopuolisista syistä johtuen 

materiaaliksi valitaan AISI 316 L teräs. Kaikkien analyysissä olleiden materiaalien 

ominaisuudet riittävät ongelmitta lopulliseen kappaleeseen, joten tämä ei aiheuta sen 

suurempia muutoksia kuin että valitaan teräkselle laskettu malli analyysin tuloksista 

valmisteltavaksi valmistusta varten. 
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3.2.3  Valmistettavuuden varmistaminen 

Kappaleen valmistettavuuden varmistamiseksi analyysin tuloksista valittiin 316L 

teräkselle laskettu malli ja tämä tallennettiin STEP-tiedostoformaatissa. Tallennettu 

tiedosto avattiin Solidworksissä ja tähän tehtiin pieniä muutoksia valmistettavuuden 

parantamiseksi. Kuvassa 23 on esitetty analyysin tuloksista saatu malli ilman 

muutoksia. 

 

 

 
Kuva 23. Analyysin tuottama malli vietynä takaisin Solidworksiin 

 

Kappale pyritään tulostamaan mahdollisimman vähillä tukirakenteilla, koska nämä 

lisäävät kappaleen jälkikäsittelyn tarvetta ja täten kappaleen valmistuksen 

kustannuksia. Tämän takia malli vaatii pieniä muutoksia valmistettavuuden 

parantamiseksi. Kappale tulostettiin asennossa, jossa se seisoo etureunallaan 

tulostettaessa. Tämä otettiin huomioon jo analyysissä, mutta tästä huolimatta malli 

vaatii pieniä muutoksia, kun ulkoiset tukirakenteet halutaan minimoida. Ensin 

kappaleen etureunaan lisättiin materiaalia ja tämä muotoiltiin niin että valmis kappale 

pystyy seisomaan tällä ilman tukia. Muotoiltu etureuna näkyy kuvassa 24. 
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Kuva 24. Mallin muokattu etureuna 

 

Myös ohjausvarsien kiinnityspiste vaati pieniä muutoksia valmistettavuuden 

parantamiseksi. Kiinnityspisteiden alapuolelle lisättiin kaksi pientä tukea, jotka 

kiinnittyvät toisesta päästä kiinnityspisteiden alapintaan ja toisesta päästä varteen, 

joka yhdistää kiinnityspisteet muuhun kappaleeseen. Tämä muutos tehtiin, jotta 

kiinnityspisteiden tulostus onnistuu ilman ylimääräisiä tukia. Näiden muutosten 

jälkeen malli oli valmis prototyypin valmistukseen. 

  

 

Kuva 25. Ohjausvarsien muokattu kiinnityspiste 

 



38 

 

3.2.4 Prototyypin valmistus 

Prototyyppi valmistettiin pursotusmenetelmällä polylaktidi-muovista Prusa Mk3 

MMU2s -tulostimella. Prototyypillä varmistettiin mallin tulostettavuus ja toimivuus 

ennen varsinaisen kappaleen valmistusta metallista. Muovisen prototyypin valmistus 

muovista on huomattavasti metalli tulostetta halvempaa ja tästä syystä mallin 

toimivuus varmistettiin ennen varsinaisen toiminnallisen kappaleen valmistusta.  

 

Prototyypin valmistusta varten malli tallennettiin 3D valmistusformaatissa (3D 

Manufacturing format, 3MF), joka on yleisesti tuettu 3D-formaatti. Tiedosto avattiin 

PrusaSlicer-ohjelmassa, jossa 3D-malli muutettiin G-koodiksi tulostinta varten. 

Koska muovista valmistetun prototyypin tarkoituksena oli tutkia mallin 

valmistettavuutta ja mallin dimensioiden toimivuutta, valittiin prototyypin 

valmistusmateriaaliksi polylaktidi (PLA) sen halvan hinnan ja helpon 

tulostettavuuden takia. Prototyypin valmistuksessa käytetty PLA oli Real PLA 

1,75mm -filamentti. Prototyypiltä ei vaadittu mekaanista kestoa, koska muovista 

valmistetun kappaleen mekaaniset ominaisuudet eivät vastaa metallista valmistetun 

kappaleen ominaisuuksia, joten niitä ei ole järkevää tarkastella prototyypin avulla. 

Muoviselle prototyypille tuli hintaa 1.86 €, jos ei oteta huomioon työ- ja 

laitteenhankintakustannuksia (3D Printing Price Calculator). Kuvassa 26 on esitelty 

prototyypin valmistuksessa käytetty tulostin ja valmis prototyyppi tulostimen 

tulostusalustalla. 
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Kuva 26. Valmis prototyyppi tulostimessa 

 

 

 

3.2.5  Prototyypin toimivuuden varmistaminen 

Prototyyppi tulostui ilman ylimääräisiä tukia ja valmistui ilman ongelmia, jos ei oteta 

pieniä ilmankosteudesta johtuvia kosmeettisia virheitä mallissa, joten kappaleen 

valmistettavuus on vähintäänkin kohtuullinen prototyypin perusteella. 

 

Prototyypin avulla varmistettiin myös mallin kiinnityspisteiden paikat ja mallin 

toimivuus suhteessa muihin ripustuksen komponentteihin. Malli sopi paikalleen ja 

kiinnityspisteet olivat oikeilla paikoilla. 

 

3.3 Eturipustuksen osan valmistus 

Kohdassa 3.2 suunniteltu osa valmistettiin jauhepetitekniikalla, joka soveltuu teollisuuden 

lopputuotteiden valmistukseen, joksi tässä työssä suunniteltu osa vertautuu. Menetelmällä 

voidaan valmistaa tarkkoja metallisia komponentteja, joten se soveltuu myös siten lopullisen 

osan valmistusmenetelmäksi. 
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Lopullinen osa valmistettiin 316L vähähiilisestä austeniittisesta ruostumattomasta 

teräksestä, jota käytetään täysin toiminnallisissa ja kestävissä komponenteissa. 316L on 

korroosiota kestävä monipuolinen materiaali, jonka tyypillisiä käyttökohteita ovat täysin 

toimivat lopputuotteet sekä varaosat. (Ruostumaton teräs - Materflow) 

 

Taulukossa 4 on esitetty 316L teräksen mekaaniset ominaisuudet. 

 

Taulukko 4 316L teräksen mekaaniset ominaisuudet (Ruostumaton teräs - Materflow) 

Myötölujuus (MPa) 470-590 

Vetolujuus (MPa) 485-690 

Elastinen kerroin (GPa) 117-151 

Venymä (%) 25-55 

Lämpölaajenemiskerroin (m/mK) 16 x 10-6 

 

Osa valmistettiin EOS M 290 -tulostimella, jonka tiedot ovat esillä taulukossa 5. 

 

Taulukko 5 Jauhepetitulostimen tekniset tiedot (EOS M 290) 

Rakennusala (mm) 250 x 250 x 325 

Laserin tyyppi Kuitu, 400 W 

Optiikka F-theta linssi, nopea skanneri 

Skannaus nopeus (m/s) 7 

Tarkkuus (µm) 100 

Virtalähde 32 A/400 V 

Energiankulutus (kW) maksimi 8,5/keskiarvo 2,4 

Suojakaasun lähteen vaatimukset  7000 hPa, 20 m3/h 
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4 TULOKSET JA TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Kuvassa 27 on esitelty valmis osa tulostuskammiossa siinä kunnossa, kuin se oli suoraan 

tulostuksen jäljiltä. Kuvassa näkyvät myös automaattisesti generoituneet tukirakenteet. 

 

Kuva 27. Valmis osa tulostuskammiossa 
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Kuvissa 28 a ja b on esitetty valmistettu muovinen prototyyppi ja valmis metallinen osa 

vierekkäin. 

 

 
Kuva 28. Muovituloste ja valmis osa (a=renkaan kiinnityksen puoli, b=rungon puoli) 
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Kuvassa 30 on esitetty valmiissa osassa olevia kosmeettisia ongelmia, jotka eivät 

ilmenneet prototyyppiä valmistaessa. Nämä ongelmat ovat kuitenkin täysin kosmeettisia 

eivätkä vaikuta valmiin kappaleen toiminnallisuuteen tai kestävyyteen. 

 

 
Kuva 29. Valmiissa osassa olevia kosmeettisia virheitä 
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Jotkut kosmeettiset virheet esiintyivät sekä prototyypissä että valmiissa osassa. Nämäkin 

ovat täysin kosmeettisia virheitä, jotka on mahdollista poistaa esimerkiksi hiomalla. 

Kuvassa 31 on esitetty kosmeettinen virhe, joka esiintyy sekä prototyypissä että valmiissa 

osassa. 

 

 
Kuva 30. Sekä valmiissa osassa että prototyypissä esiintyvä virhe 

 
Taulukossa 6 on esitelty valmiin osan lasketut ominaisuudet. Koronapandemiasta johtuen 
näitä ei pystytty varmistamaan. 
 
Taulukko 6 Valmiin osan ominaisuudet 

Kappaleen arvioitu hinta 615 € 
Massa 290,3 g 
Maksimi jännitys (Von Mises) 187,044 MPa 
Varmuuskerroin 2,5128 
Maksimi taipuma 0,4815 mm 
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5 POHDINTA 

 
Tutkimuksen tuloksena valmistunut osa täyttää sille asetetut tavoitteet suuremmasta 

jäykkyydestä osan painoa kasvattamatta verrattuna aikaisempaan osaan, joka oli levystä 

valmistettu osa. Hyödyntämällä lisäävää valmistusta osaan oli mahdollista suunnitella 

rakenteita, jotka eivät olisi olleet mahdollisia perinteisillä valmistusmenetelmillä. Näin 

saatiin kasvatettua kappaleen jäykkyyttä ja parantamaan täten osan ominaisuuksia 

kasvattamatta tämän massaa. Jäykkyyden lisääminen olisi ollut myös mahdollista 

hyödyntäen perinteisiä valmistusmenetelmiä, mutta tämä olisi kasvattanut lopullisen osan 

massaa. Täten lisäävän valmistuksen hyödyntämisen voidaan katsoa olleen kannattavaa 

suunnitellun osan kohdalla. 

 

Prototyypin valmistus ei vastannut täysin valmiin osan valmistusta eri lisäävän 

valmistusmenetelmien johdosta. Valmiissa osassa oli ongelmallisia kohtia, jotka eivät 

ilmenneet prototyypin valmistuksessa. Osa ongelmakohdista kuitenkin paljastui jo 

prototyyppivaiheessa ja muovista valmistettu prototyyppi mahdollisti myös suunnitellun 

osan sovittamisen ennen varsinaisen osan valmistusta. Tästä syystä prototyypin valmistus 

oli kannattava valinta, varsinkin kun ei ollut täyttä varmuutta eri kiinnityspisteiden ja 

pintojen mittojen paikkaansa pitävyydestä. Muovista valmistettu osa oli huomattavasti 

halvempi valmistaa kuin metallinen valmis osa, joten täten on kannattavaa hyödyntää 

muovista prototyyppiä ja varmistaa osan toimivuus ennen varsinaisen osan valmistusta. 

 

Tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti suosimaan tässä työssäkin käytettyä generatiivista 

suunnittelua osien suunnittelussa, kun halutaan minimoida paina samalla muut ominaisuudet 

maksimoiden. Lisäävä valmistus on mahdollistanut tämän tekniikan ja samalla 

generatiivisella suunnittelulla saadaan hyödynnettyä lisäävää valmistusta parhaalla 

mahdollisella tavalla. Toki on mahdollista suunnitella lisäävällä valmistuksella toteutettavia 

kappaleita myös mallintamalla käsin, mutta tämä on suhteessa hidasta ja vaivalloista 

verrattuna generatiiviseen suunnitteluun. Generatiivisella suunnittelulla toteutetut rakenteet 

ovat myös monimutkaisempia ja sisältävät ratkaisuja, joita en ainakaan itse olisi osannut 

ajatella, mutta jotka käyvät täysin järkeen. 
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Todennäköisesti ollaan vielä kaukana siitä, kun tässäkin työssä hyödynnetyillä tekniikoilla 

tuotettuja osia ja tuotteita aletaan käyttämään yleisesti. Näitä tekniikoita on kuitenkin 

hyödyntää jo nyt paikoissa ja osissa, joissa lisäävän valmistuksen suhteellisen korkea hinta 

verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin on oikeutettavissa. Esimerkiksi tässä työssä 

suunniteltu eturipustuksen osa olisi ollut mahdollista toteuttaa myös jyrsimällä, mutta osan 

valmistus jyrsimällä olisi ollut huomattavasti jauhepetitekniikalla valmistettua kappaletta 

kalliimpaa.  
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