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1 JODANTO

Kiinnostus laserpohjaisia ainetta lisääviä työstömenetelmiä kohtaan on lisääntynyt suuresti
viimevuosina ja on edelleen vahvassa kasvussa. Ainetta lisääviä menetelmiä kaivataan
monilla

aloilla

pääasiassa

sen

erikoisominaisuuksien,

kuten

helpon

yksittäiskappalevalmistuksen tai erittäin vaikeiden muotojen valmistuksen, vuoksi.
Laserpohjaiset ainetta lisäävät menetelmät ovat kuitenkin vielä monin paikoin kehityksen
alla ja monet prosessia koskevat rajoitukset sekä prosessille ominaiset haasteet ovat vielä
selvittämättä.

Tässä

työssä

kykenevyyttä
Tarkasteltavan

tarkastellaankin
hyvin

ohuiden

laitteiston

laserpohjaisen,
muotojen

kykenevyys

sekä

ainetta

lisäävän

terävien

selvitetään

työstömenetelmän

kulmien

valmistamalla

valmistamiseen.
yksinkertaisia

testikappaleita, jotka mahdollisimman hyvin kuvastavat juuri tarkastelun alaisia muotoja ja
ominaisuuksia. Työssä selvitetään myös laitteen rakennussuuntaan tuotetun pinnan laatu.
Edellä

mainittujen

asioiden

selvittäminen

auttaa

asettamaan

käytännön

rajoja

suunniteltaessa tuotetta ainetta lisääville menetelmille.

Työn alussa käsitellään laserpohjaisten ainetta lisäävien menetelmien ominaisuuksia
yleisellä tasolla ja perehdytään näistä johdettuihin hypoteeseihin valmiiden kappaleiden
mahdollisista ongelmista. Työn yhteydessä tehdään myös vertailua valmistajan
taulukoimien,

valmiin

kappaleen

ominaisuuksien,

sekä

koekappaleista

saatujen

mittaustulosten välillä.

1.1 Työn tavoite ja rajaus

Työn pääasiallisena tavoitteena on kartoittaa ainetta lisäävälle menetelmälle ominaisia
rajoja, sekä mahdollisia valmiissa kappaleissa esiintyviä – rakennusalustalle sijoittelusta
johtuvia – laadunvaihteluita. Tutkimuksessa keskitytään pääasiallisesti pinnanlaatuun,
mahdollisiin valmistusvirheisiin, sekä kappaleiden onnistumiseen kokonaisuutena.
Kappaleiden sisäiset ominaisuudet, kuten mikrorakenteet, lujuudet, tai huokoisuus – pintaa
lukuun ottamatta – eivät kuulu työn alueeseen.

2 AINETTA LISÄÄVÄ VALMISTUS

Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät ovat vahvasti kasvussa oleva valmistustekniikka,
joka juontaa juurensa nopeasta prototyyppien valmistuksesta. Prototyypit ovat suunnitteluja valmistus-prosesseille elintärkeitä apuvälineitä ja siksi kiinnostava tutkimuksen kohde,
mutta pääasiallinen mielenkiinto tutkimuksissa painottuu kuitenkin ainetta lisääviin
menetelmiin, joilla valmistetut kappaleet ovat hyväksyttävissä valmiiksi tuotteiksi
jälkikäsittelyn jälkeen. (Stucker, 2010, s. 1-14.)

Nykyisellä SLM-tekniikalla tuotetut metallikappaleet ovat jo joissakin tapauksissa
funktionaalisia, eivätkä pelkkiä prototyyppejä. SLM:llä valmistettujen osien käyttöä
rajoittaa kuitenkin kaksi ko. prosessilla valmistetuille osille ominaista tekijää: 1 – 2 %
huokoisuus, sekä riittämätön pinnanlaatu. (Yasa, 2011, s. 326.)

2.1 Terminologia, laitteisto ja mekanismit
Prototyyppien valmistukseen on aikojen saatossa kehitetty mitä erilaisimpia prosesseja,
joista suuri osa kuitenkin keskittyy jollakin tavalla laserin ympärille. Tekniikkojen
kehittyessä prosessien aikaansaamat lopputulokset ovat kuitenkin myös kehittyneet
valtavasti ja näin ollen on tärkeää erottaa toisistaan prototyypit ja täysin toimivat osat,
joista jälkimmäiseen tämä työ keskittyy. Ainetta lisäävistä laserpohjaisista menetelmistä
(LAM) käytetään monia eri nimityksiä, jotka usein eroavat toisistaan vain vähän, mutta
joissakin tapauksissa samankaltaisten termien joukossa saattaa piillä jopa täysin eri
prosessit. (Stucker, 2010, s. 1.)

Ensimmäiset kaupalliset ainetta lisäävän valmistuksen laitteet, sekä laite jolla koekappaleet
valmistettiin, ovat helposti luokiteltavissa nk. PBF-laitteisiin. PBF on lyhenne sanoista
Powder Bed Fusion, jotka kertovat laitteiston perustuvan keroksittaiseen valmistukseen,
toteutettuna jauhepedillä. PBF-tekniikka on havainnollistettuna kuvassa 1. Kuvassa
esitetty kokoonpano voi vaihdella esim. jauheenlevitysperiaatteen tai laserlähteen tyypin
osalta, mutta PBF-menetelmille olennainen jauhepeti, eli rakennustaso on useimmisssa
laitteistoissa hyvin samalla tavalla toteutettu. Laitteiston rakennussuuntainen tarkkuus
perustuu levitettyjen jauhkerrosten paksuuteen, jolloin levityksen täytyy olla hyvin tarkkaa
ja kyetä hyvin ohuisiin kerroksiin. PBF-prosessissa rakennusalustaa lasketaan halutun

materiaalikerroksen verran ja taso jolla rakennusjauhe sijaitsee, nousee vastaavasti
ylöspäin. Tämän jälkeen jauhe levitetään tasaisesti koko rakennusalalle levitin-rullan tai veitsen avulla. Näin saadaan aikaiseksi riittävä mitta- ja toistotarkkuus. Kuvassa ei näy
laitteen kotelointi, joka vaaditaan sula-prosessin ympärille. PBF-laitteistojen varsinainen
työstöalue on kaasutiiviisti koteloitu, jolloin prosessissa voidaan käyttää suojakaasua
minimoimaan materiaalin hapettuminen tai hajoaminen hapen vaikutuksesta. (Stucker et
al., 2010, s. 103-105.)

Kuva1. Havainnollistava kuva PBF-laitteistosta (Stucker et al., 2010, s. 104)

Laserpohjaiselle PBF-prosessille on monia eri nimityksiä, joista useimmat ovat
valmistajalähtöisiä ja keskenään kilpailevia menetelmiä. Useissa valmistajalähtöisissä
nimissä esiintyy joko sana "sintering" tai "melting", jonka ympärille nimi muodostuu.
Yleistyneistä prosessinimistä kirjainyhdistelmä "sls" on peräisin Texasin yliopistosta,
yhdysvalloista, jossa kehitettiin ensimmäinen kaupallinen PBF-prosessi. Lyhennelmä SLS
muodostuu sanoista selective laser sintering,

Vaikka kaikki PBF-prosessit ovat perusperiaatteeltaan hyvin samankaltaisia, on silti
puhekielessä ilmenevä yleistermi "sintraus" kokonaisuutena epätarkka, sillä partikkeleiden

fuusio voidaan PBF-menetelmässä toteuttaa kaikkiaan neljällä eri mekanismilla.
Mekanismien englanninkieliset nimet ovat: Solid-state Sintering, Chemically-induced
sintering, Liquid-phase Sintering & Partial Melting ja Full Melting. Näistä mekanismeista
Solid-state sintering vastaa alkuperäistä termiä "sintrata", mutta kolmessa muussa
tapauksessa on kyse jostakin muusta.

Eri prosessinimikkeiden kanssa on tärkeää huomata, että useimmat kaupalliset järjestelmät
soveltavat joko liquid-phase sintering- tai full melting- menetelmää, mutta myös monen
mekanismin samanaikainen esiintyminen on mahdollista. Käyttökelpoisten kappaleiden
ainetta lisäävä valmistus tähtää kuitenkin mahdollisimman tiiviisiin kappaleisiin, jolloin
mekanismiksi valikoituu useimmiten full-melting. Full melting prosessia käytetään
erityisesti metallien ja metalliseosten työstämiseen ja laitteisto, jolla koekappaleet
valmistetaan, hyödyntää myös tätä mekanismia. (Kruth et al., 2005, s. 27-34.)

2.2 Lopputulokseen vaikuttavat parametrit

Valmiin kappaleen laatuun vaikuttavia tekijöitä laserpohjaisessa PBF-prosessissa on useita
ja ne voidaan jaotella neljään ryhmään: 1. Laser-parametrit 2. skannasuparametrit 3.
jauheen parametrit 4. lämpötilaan liittyvät parametrit. Kuvassa 2 on eri parametrit
ryhmiteltynä. Suurin osa näistä parametreistä on kuitenkin toisistaan riippuvaisia, eikä
siten koskaan täysin toisistaan erotettavissa. (Stucker et al., 2010, s. 133.)

Taulukko 1. Laserpohjaisen PBF-prosessin eroteltavissa olevat parametriryhmät
Laser

Skannausparametrit Tehoparametrit

Lämpötilaparametrit

Laserteho

Skannausnopeus

Partikkelien muoto

Jauhepedin lämpötila

Polttopisteen

Skannaustiheys

Partikkelien koko

Jauheensyötön

parametrit

koko
Pulssin pituus
Pulssitaajuus

lämpötila
Skannauskuvio

Partikkelien levitys
Jauhepedin tiheys
Kerrospaksuus
Materiaaliominaisuudet

Lämpötilan tasaisuus

Testikappaleet valmistettiin EOS:n omalla PH1-materiaalille tarkoitetulla PH1 Surface 2.0parametrisetillä, joka kuuluu EOS:n IQMS-konseptiin (EOS, 2010(2), s. 1-13.). Surface
2.0-ohjelman sisältämä prosessiparametrijoukko on optimoitu mahdollistamaan tarkat ja
pienet geometriat, sekä maksimoimaan pinnanlaatu. (EOS, 2010(1), s. 7.)

Sidotusta

parametrijoukosta

johtuen

ainoa

muuttuja

valmistuksen

aikana

on

samankaltaisten kappaleiden asettelu valmistusalustalle sekä kiertymä valmistussuunnan
eli z-akselin ympäri. Voidaan siis sanoa, että mahdolliset keskinäiset laadunvaihtelut
testikappaleissa ovat riippuvaisia joko skannausparametrien ja valmistettavien kappaleiden
nestauksen yhteisvaikutuksesta, tai prosessin yleisestä toistotarkkuudesta.

2.3 Kappaleasettelun sekä säteen liikkeen vaikutus työstön laatuun.

Kun prosessiparametrijoukkoa supistetaan sulkemalla pois muut, kuin skannausparametrit,
sekä valmistettavien kappaleiden asettelu työstöalustalle, saadaan testisarjan avulla selville,
onko esimerkiksi työstösuunta kriittinen muuttuja lopullisen pinnanlaadun kannalta.
Jokaisen skannausparametrin voidaan olettaa vaikuttavan lopulliseen pinnan laatuun,
johtuen kyseisten parametrien voimakkaasta kytköksestä kokonaisenergiantuontiin.
(Stucker et al., 2010, s. 133.)

Skannausnopeuden vaikutus työstön energiatiheyteen on ilmeinen ja näin ollen myös
partikkelien välinen sitoutuminen sekä skannaus-uran muoto muuttuvat skannausnopeuden
funktiona. Kuten kuvasta 3 nähdään, liian hidas tai nopea skannaus aiheuttaa voimakkaan
muutoksen saavutettavassa työstön laadussa, joka vaikuttaa myös valmiin pinnan laatuun.
(Dahotre et al., 2008, s. 383.)

Kuva 2. Skannausnopeuden vaikutus saavutettavaan laatuun. (Dahotre 2008: 383)

Ymmärrettävästi myös skannaustiheys vaikuttaa oleellisesti syntyvään pinnanlaatuun.
Skannausten suuri tiheys ja päällekkäisyys tuottavat tiheämpiä ja pinnanlaadultaan
parempia kappaleita, kuin harvaan aseteltu skannauspolku. Suurempi skannaustiheys
tarkoittaa myös kuitenkin suurempaa lämmöntuontia, joka puolestaan johtaa vaikeammin
arvioitavaan kutistumaan sekä jäännösjännitykseen. (Kruth et al., 2010, s. 2., 9-10.)

Kuvasta 4 nähdään, millaisia alueita valmistettavan kappaleen poikkileikkaukseen syntyy
työstön aikana. Erityisesti huomiota on syytä kiinnittää säteen vaikutusalueen, sekä
aiempien

työstöratojen

limitykseen,

valmistussuuntaisten pintojenkin laatuun.

joka

vaikuttaa

niin

valmistustason

kuin

Kuva 3. Valmistettavan kappaleen poikkileikkauseen työstön aikana syntyvät alueet.
(Kruth et al., 2010, s. 2.)

Työstössä käytettävä skannaus-strategia, sekä kappaleiden asettelu valmistusalustalle
vaikuttavat

niin

yhdessä

kuin

erikseenkin

saavutettavaan

pinnanlaatuun.

Skannausstrategialla tarkoitetaan säteen kulkemaa työstörataa ja sen sisältämää
työjärjestystä.

Muuttamalla

näiden

ratojen

keskinäistä

järjestystä,

suuntaa

tai

skannauskertojen määrää, voidaan vaikuttaa syntyvän kappaleen tiheyteen. Myös
muutoksen ratoihin eri kerrosten välillä vaikuttavat lopputulokseen. Kuvassa 5 nähdään
periaatteeltaan erilaisia skannausjärjestyksiä sekä suuntia, joilla on kuvan 6 mukainen
vaikutus kappaleen tiheyteen. Ymmärrettävästi kappaleen tiheys ja erityisesti kappaleeseen
jäävät huokoset vaikuttavat olennaisesti myös pinnalaatuun. (Kruth et al., 2010, s. 3.)

Kuva 4: Erilaisia skannaustrategioita kerroksittain. (Kruth et al., 2010, s. 3.)

Kuva 5. Eri skannausstrategioiden vaikutus valmistettavan kappaleen tiheyteen. (Kruth et
al., 2010, s. 3.)

Kappaleen

asettelu

laitteen

valmistusalustalle

vaikuttaa

kappaleen

mekaanisiin

ominaisuuksiin testien perusteella hyvin vähän, mutta teoriassa säteen polttopisteen
muodon muuttuminen, sekä absorption muutos, säteen tulokulman muuttuessa voi
vaikuttaa syntyvän pinnan ominaisuuksiin. (EOS, 2011, s. 8.)

Skannaus-strategia yhdessä kappaleiden asettelun kanssa luo vielä yhden mahdollisuuden
kappaleen pinnanlaadun vaihtelulle. Vaikka strategia olisikin sama jokaiselle kappaleelle,
voi kappaleen kiertymä rakennussuunnan ympäri vaikuttaa pinnanlaatuun, sillä useissa
tapauksissa strategia sisältää sulatettavien alueiden reunojen sulatuksen, sekä reunojen
sisäpuolisen alueen sulattamisen pienemmiksi jaetuissa osissa, kuvan 7 mukaisesti.

Tällaista strategiaa käytetään esimerkiksi jäännösjännitysten pienentämiseksi. (Kruth et al.,
2010, s. 10.)

Kuva 6. Esimerkki suorakulmaisen alueen skannaus-strategiasta. (Kruth et al., 2010, s. 10)

Pinnanlaadun lisäksi edellä mainittujen tekijöiden voidaan todeta vaikuttavan merkittävästi
myös kappaleen mittatarkkuuteen, kun työstettävän muodon koko pienenee. Erityisesti
rakennussuuntaisten muotojen paksuuden alittaessa arvon 0.8mm syntynyt virhe riippuu
voimakkaasti skannaustrategiasta. (EOS, 2008a, s. 12-13.)

2.3.1 Kappaleiden asettelun ja suojakaasun virtauksen yhteisvaikutus

Tutkimuksissa on havaittu, että suojakaasun virtauksella voi olla kappaleiden mekaanisiin
ominaisuuksiin merkittävä vaikutus. Virtaava suojakaasu jäähdyttää valmistusalustaa ja
työkappaleita, mutta kaasun jäähdyttävä vaikutus vaihtelee voimakkaasti eri kohdissa
valmistualustaa. Kuten kuvasta 8 nähdään, suojakaasun virtaus voi aiheuttaa merkittäviä
lämpötilaeroja

valmistusalustalla.

Suuret

lämpötilaerot

puolestaan

vaikuttavat

jäännösjännitysten syntyyn ja ennustettavuuteen. (Dadbakhsh et al., 2012, s. 242.)

Kuva 7. Suojakaasun virtauksen aiheuttama lämpötilaero valmistusalustalla. (Dadbakhsh
et al., 2012, s. 244.)

Aiemassa tutkimuksessa on havaittu myös, että kappaleiden asettelun vaikutus
valmistettujen kappaleiden tiheyteen ei ole merkittävä, toisin kuin sen vaikutukset muihin
mekaanisiin ominaisuuksiin. Lämpötilaeroista johtuvia mekaanisia vikoja, kuten
muodonmuutoksia ja jopa valmistuskerrosten irtoamista toisistaan on havaittu useissa
tutkimuksissa. Näin ollen kappaleiden asettelulla valmistusalustalle voidaan todeata olevan
hyvin suuri vaikutus valmiiden kappaleiden laatuun. (Dadbakhsh et al., 2012, s. 244.)

2.3.2 Valmistettavien muotojen sekä valmistusasennon vaikutus työstön laatuun

Vaikka SLM on valmistusmenelmänä kokonaisuudessaan hyvin kykenevä tuottamaan
vaikeitakin muotoja, liittyy siihen myös useita rajoitteita sekä suosituksia valmistettavista
muodoista. Tämän työn kannalta olennaisin suositus ottaa kantaa valmistettavien
kappaleiden asemointiin suhteessa jauheenlevittimen liikerataan. Yleisesti kaikki suoria
reunoja sisältävät kappaleet tulisi kiertää valmistussuuntaisen akselin ympäri, siten että
jauheenlevittimen ja valmistettavan kappaleen suorien sivujen välinen kulma on
pienimmillään n. 15 º. Tästä poiketen ohuet ja evämäiset rakenteet tulee sijoittaa
samansuuntaisesti

jauheenlevittimen

kanssa,

tai

vaihtoehtoisesti

tarkoitukseen sopivalla rakenteella. (Aumund-Kopp et al., 2008, s. 10,12.)

tukea

sivuilta

Kyseiset suositukset eivät ota kantaa siihe, voiko asettelulla olla törmäystä lievempiä
vaikutuksia prosessiin, mutta koska levitetyn jauhekerroksen yhdenmukaisuudella on suora
vaikutus kappaleen kokonaislaatuun, tulee testikappaleiden analysoinnissa kiinnittää
huomiota jauheenlevittimen liikessuuntaa vasten kohtisuorassa valmistettuihin muotoihin.
Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu myös yksittäisten jauhepartikkeleiden vaikuttaneen
mitattuihin pinnanlaadun arvoihin. Partikkeleiden tarttuminen sulatettujen jauhekerrosten
kulmakohtiin vaikuttaa siis kaltevien tasojen pinnanlaadun mittaamiseen kuvassa 9
esitetyllä tavalla, jolloin tässä työssä tulee myös tarkkailla koekappaleiden pintaan
tarttuneita roiskeita sekä jauhepartikkeleita. (Strano et al., 2013, s. 597.)

Kuva 8. Jauhepartikkeleiden tarttuminen sulattettujen kerrosten kulmauksiin vaikuttaa
mitattuun pinnanlaatuun (Strano et al., 2013, s. 596.)

3 TESTIASETELMA SEKÄ TESTIKAPPALEET

Kappaleen asettelun vaikutus lopulliseen valmistuksen laatuun päätettiin mitata
valmistamalla yhteensä neljä testikappaletta. Kappaleet suunniteltiin vain valmistuslaadun
vaihteluiden

selvitystä

varten,

jolloin

pinnanlaadun

ja

valmistustarkkuuden

järjestelmällinen mittaaminen onnistuu helposti.

3.1 Testikappaleet
Testikappaleet 1 ja 2 – joiden yhtäläinen valmistuspiirustus on nähtävillä kuvassa 10 –
sisältävät erikokoisia kulmia 5°:een välein, jolloin kappaleiden keskinäisistä eroista
voidaan päätellä valmistusasennon vaikutus tarkkuutta vaativien muotojen, kuten
kapeiden- ja terävien kulmien kärkiosien lopulliseen laatuun. Kaikkien testikappaleiden
kuvat valmistuksen jälkeisessä tilassa ovat liitteessä I. Testikappaleet 3 ja 4 pyöreitä, joista
toisessa on valmistussuuntaiset – yhden millimetrin levyiset – urat, ja toisessa
samansuuntaiset sekä saman levyiset seinämät. Nämä pinnanlaadun testaamista varten
valmistetut kappaleet ovat esillä kuvissa 11 ja 12.

Kuva 9. Testikappaleiden 1 ja 2 valmistuspiirrustus.

Testikappaleita valmistusalustalle aseteltaessa testikappale nro. 2 kierrettiin z-akselin
ympäri 45°:een kulmaan testikappaleeseen nro. 1 verrattuna, jolloin kappaleiden välille
syntyvä

asettelun,

skannausstrategian

ja

esim.

jauheenlevitysterän

liikkeen

yhteisvaikutuksesta johtuva laadunvaihtelu saataisiin ilmenemään mahdollisimman
suurena.

Testikappaleiden 3 ja 4 sisältämät testattavat muodot ovat sijoitettuna ympyrän kaarelle,
22,5°:een välein, jolloin erityistä asettelua laadunvaihtelun havaitsemiseksi ei tarvita. Koko
kierros

z-akselin

ympäri

tulee

katettua

näin

meneteltäessä

tarkasteluvälillä valmistuksesta johtuvien poikkeamien havaitsemiseksi.

Kuva10. Testikappaleen nro 3 valmistuspiirrustus

Kuva 11. Testikappaleen 4 valmistuspiirrustus.

riittävän

pienellä

Kuva nro. 13 havainnolistaa testikappaleiden asettelua valmistusalustalle. Kyseisellä
asettelulla kappaleisiin voi muodostua keskinäisiä eroja jo koekappaleiden fyysisestä
sijainnista x-y-tasossa. Nämä paikoituksesta johtuvat erot voidaan kuitenkin olettaa hyvin
pieniksi verrattuna valmistusasennon varioinnista aiheutuviin eroihin. Kuvassa 13 on
esitettynä testikappaleiden asettelu valmistusalustalle. Kuvassa jauheenlevitin liikkuu
oikealta vasemmalle.

Kuva 12. Kappaleiden nestaus valmistusalustalle.

3.2 Raaka-aine

SLM-prosessi sopii lähes kaikille materiaaleille, joita on saatavilla jauhemaisessa
muodossa. Ehtona laser-pohjaisen ainetta lisäävän valmistuksen käyttämiselle on
käytettävän aineen taipumus sintrautua, tai sulaa yhteen lämmitettäessä. Tämäkin ehto on

kuitenkin periaatteessa kierrettävissä käyttämällä jotakin sidosainetta, joka poistetaan
jälkikäteen tehtävällä lämpökäsittelyllä. (Kruth et al., 2003, s. 357-358.)

Käytännössä SLM-laitteistot eivät kuitenkaan voi hyödyntää mitä tahansa materiaalia, vaan
prosessin onnistumiseksi EOS:lla on oma valikoimansa materiaaleja, joille on valmiiksi
haettu myös sopivat parametrit. Tässä työssä testikappaleisiin käytetty materiaali on
EOS:in Martensiittinen ruostumaton teräs – PH1. Ko. materiaalille suositeltu ohuin
käytettävä jauhekerros on 20 µm, saavutettava mittatarkkuus pienille kappaleille ± 20 – 50
μm, pienin seinämäpaksuus 0.3 – 0.4 mm ja paras pinnanlaadun aritmeettinen keskiarvo
kuulapuhalletulle kappaleelle on välillä 2.5 – 4.5 µm. Valmistajan antaman pinnanlaadun
suora vertaaminen valmistettuihin koekappaleisiin ei ole mielekästä, sillä kokappaleista
haluttiin tutkia valmistuksen jälkeisen – koskemattoman – pinnan laatua. EOS
StainlessSteel PH1 on erittäin lujaa ja kovaa materiaalia, joka on tarkoitettu toiminnallisten
prototyyppien valmistamiseen, eivätkä sen materiaaliominaisuudet ole juurikaan
riippuvaisia suunnasta. Näin ollen se soveltuu erinomaisesti selvitykseen valmistussuuntien
vaikutuksesta valmistettujen kappaleiden pinnanlaatuun ja tarkkuuteen. (EOS 2008b, s. 2.)

3.3 Mittalaitteet sekä mittausmenettelyt

Ennen muita toimenpiteitä kaikista kappaleista otettiin makroskooppikuvat silmämääräistä
arviointia varten. Silmämääräisessä tarkastelussa kappaleista etsittiin suurempia puutteita
sekä kappaleen ulkonäköön vaikuttavia virheitä.

Testikappaleiden 1 ja 2 mittaukset toteutettiin mikroskooppikuvien perusteella. Tämän
jälkeen kappaleiden päällimmäiset pinnat hiottiin ja kiillotettiin, jotta kiinteä reuna saatiin
esille mahdollisten jauhejäänteiden ja pinnan epätasaisuuksien alta. Mittauksia varten
kehitetty ohjelma

kehitettiin

tekniseen

laskentaan

tarkoitetulla

Matlab

R2012a

ohjelmistolla.

Kiillotettujen näytteiden kulmat tarkistettiin mikroskooppikuvista kuvankäsittelyä sekä
automaattista muodontunnistusta hyödyntäen. Mikroskooppikuvat otettiin voimakkaalla
valotuksella, jolloin reunojen matemaattinen etsintä mustavalkoisiksi muunnetuista kuvista
onnistui helposti. Ohjelmallisesti etsittäessä kunkin kappaleen reunat saatiin esille kahtena

pistejoukkona, joille tehtiin lineaarinen sovitus. Lopullinen kulmamittauksen tulos saatiin
laskemalla lineaarisesti sovitettujen pistejoukkojen välinen kulma.

Testikappaleet 3 ja 4 purettiin mitattavaan muotoon sorvilla lastuamalla, mitattavia pintoja
vahingoittamatta. Kappaleiden avaamisen jälkeen mittaukset suoritettiin Mitutoyo Surftest
SJ-201 pinnanlaatumittarilla Kappaleista 3 ja 4 mitattava ominaisuus oli valmistus- eli zsuuntaisten pintojen aritmeettinen pinnanlaatu eli Ra-arvo.

Kappaleiden 3 ja 4 pinnanlaatumittaukset suoritettiin laitevalmistajan antamilla
suositusparametreilla, jotka ovat esitettynä taulukossa 4. Kappaleiden silmin nähden
suuren karheuden vuoksi Cut-Off-arvoksi valittiin 2,5 millimetriä. Kappaleiden muodosta
sekä ulkomitoista johtuen mittauspituutta jouduttiin kuitenkin lyhentämään 12,5
millimetrin suosituspituudesta 8 millimetriin kappaleella 3 ja 4 millimetriin kappaleella 4.

Ohjelmallisella kulmien laskennalla vältettiin kappaleen muodon ja pienen koon
aiheuttamista mittausvaikeuksista mahdollisesti aiheutuvat mittavirheet. Automatisoidulla
mittauksella suoritettuna tulokset ovat myös käsin tehtyjä objektiivisempia ja mittauksen
toistotarkkuus riippuvainen ainoastaan mikroskooppikuvauksesta, jolloin virheen kasvua
pienemmilläkään mitoilla ei synny, kun mikroskooppikuvauksen suurennosta muutetaan
muotojen pienetessä.

Taulukko 4. Pinnanlaatumittauksessa käytetyt parametrit kappaleille 3 ja 4. (Mitutoyo
2009, s. 5)
Asetukset kappaleen nro. 3 mittaamiseen
Standardi

ISO 1997

Profiili

R

Arvoalue

Automaattinen

Mittauspituus

8,0 mm / 4,0 mm *

Cut-Off

2,5 mm

Suodatus

2CR75

*testikappale 3 / testikappale 4

4 MITTAUSTULOKSET

Koska

valmistajan

materiaalitietolomakkeessa

ei

erotella

tarkkuudelle

annettuja

parametreja valmistussuunnan suhteen, ei testikappaleiden välillekään oletettu syntyvän
suuria laadullisia eroavaisuuksia. Kappaleiden reunoille sen sijaan oletettiin syntyvän
joitakin

visuaalisia

eroavaisuuksia

kappaleenasettelun

sekä

skannausstrategioiden

yhteisvaikutuksesta.

4.1 Testikappaleet 1 ja 2

Valmistusprosessin aikana ei esiintynyt virheitä tai katkoksia ja testikappaleet 1 ja 2
onnistuivat silmämääräisesti arvioiden hyvin. Valmistetut kappaleet kuitenkin todettiin
mikroskooppikuvassa erittäin karkeiksi reunoiltaan, kuten kuvassa 13 esitetystä 10 asteen
kulmasta voidaan nähdä.

Kuva 13. Mikroskooppikuva testikappaleen nro. 1 10-asteen kulmasta.

Testikappaleiden

mikrokooppikuvauksessa

huomattiin

kappaleiden

ulkopinnoille

tarttuneen jauhepartikkeleita. Pinnoille kiinnittyneet partikkelit peittivät alleen kappaleiden
ulkomuodot, mistä johtuen kaikki tarkasteltavat pinnat jouduttiin hiomaan ja kiillottamaan,
jotta alla olevasta yhtenäisestä materiaalimuodosta saatiin luotettava mittaustulos. Hionnan
ja kiillotuksen vaikutus kappaleiden ulkonäköön on nähtävillä liitteessä II.

Valmistetuissa testikappaleissa esiintyi teräväksi jätettyjen kärkien kohdalla materiaalin
palloutumista, jonka vaikutus kylkien välisen kulman mittauksessa suodatettiin poistamalla
virheellinen pistejoukko ennen lineaarisen sovituksen tekemistä. Mikroskoopilla havaittiin
myös, että kummankin kappaleen 5 asteen kulman kärki n. 2 mm etäisyydellä kärjestä oli
epäjatkuva sekä harsomainen. Kyseinen valmistusvirhe vastaa kuitenkin valmistajan
antamia ohjearvoja, sillä PH1-materiaalille annettu ohjeellinen minimiseinämäpaksuus
täyttyy 5 asteen kulmalla vasta n. 3,4 millimetrin päässä kärjestä (EOS 2008b, s. 2.).
Esimerkki valmistusvirheellisestä kärjestä on esitetty kuvassa 14. Valmistusvirheen osuus
jätettiin huomiotta kulmia mitatessa.

Kuva 14. Mikroskooppikuva testikappaleen nro. 1 10 ° kulman valmistusvirheestä.
Valmistusvirhe on korostettuna punaisella värillä.

Testikappaleiden mittaustulokset ovat taulukoissa 2 ja 3. Tulokset ovat esitettynä myös
graafisesti kuvassa 15. Kuvan 15 kuvaajasta nähdään, kuinka molempien testikappaleiden
virheen määrä on riippuvainen valmistettavasta kulmasta sekä viitteitä siitä, että kappaleen
asettelullakin on vaikutus saavutettavaan lopputulokseen. Kummankin testikappaleen
virheen lokaalit minimi- ja maksimiarvot vaihtelevat n. 15 asteen välein välillä 5 – 45
astetta, minkä jälkeen tulokset muuttuvat vähemmän johdonmukaisiksi. Keskinäisiä eroja
kappaleiden välillä ovat testikappaleen nro. 2 keskiarvollisesti suurempi virhe sekä vaiheero laadun lokaalien minimi- ja maksimiarvojen sijainnissa. Huomionarvoista on myös se,

että keskiarvollisesti huonommasta laadusta huolimatta testikappale nro. 2 on kuitenkin
kilpailukykyinen tiettyjä kulmia valmistettaessa.

Taulukko 2. Testikappaleen nro. 1 mittaustulokset.
Tavoiteltu kulma [°]

Mitattu kulma [°]

Virhe [°]

Suhteellinen virhe [%]

5

5,18

0,18

3,56

10

9,91

0,09

0,87

15

13,75

1,25

8,35

20

19,07

0,93

4,67

25

24,63

0,37

1,49

30

28

2

6,67

35

36,55

1,55

4,44

40

41,6

1,6

4,01

45

47,67

2,67

5,94

50

50,29

0,29

0,58

55

53,85

1,15

2,09

60

59,6

0,4

0,67

65

65,49

0,49

0,75

70

69,48

0,52

0,74

0,96

3,20

Virheen keskiarvo

Taulukko 3. Testikappaleen nro. 2 mittaustulokset
Tavoiteltu kulma [°]

Virheen keskiarvo

Mitattu kulma [°]

Virhe[°]

Suhteellinen virhe [%]

5

4,42

0,58

11,65

10

11,48

1,48

14,79

15

13,14

1,86

12,42

20

18,50

1,50

7,51

25

21,99

3,01

12,03

30

30,57

0,57

1,89

35

35,45

0,45

1,28

40

42,21

2,21

5,53

45

44,36

0,64

1,42

50

53,54

3,54

7,07

55

55,27

0,27

0,50

60

58,59

1,41

2,35

65

69,02

4,02

6,18

70

69,93

0,07

0,11

1,54

6,05

Kuva 15. Testikappaleiden 1 ja 2 suhteelliset virheet graafisesti esitettyinä.

Lähemmässä silmämääräisessä tarkastelussa huomattiin myös, että testikappaleen nro. 2
pystysuuntaisten pintojen tekstuuri oli erilainen ja karheampi kuin kappaleen numero 1
vastaavien pintojen tekstuuri. Pinnanlaadun silminnähtävä tekstuuriero on esitettynä
kuvassa 16. Kappaleiden 1 ja 2 mikroskooppikuvia rinnakkain verrattaessa on myös helppo
huomata, että ero kappaleiden välillä ei ole pelkästään visuaalinen, vaikka kappaleiden
mittaustuloksien perusteella erot olisivatkin melko pieniä.

Kuten liitteessä III olevassa kuvasta nähdään, testikappaleen nro. 2 muotojen reunaviivat
ovat huomattavasti karkeammat kuin testikappaleen nro. 1. Toisin sanoen testikappaleiden
1 ja 2 onnistumista täytyy tarkastella niin mittaustulosten kuin mikrokuvienkin pohjalta.
Näin toimittaessa voidaan havaita, että kappaleen asettelun vaikutus valmistettavaan
muotoon kokonaisuutena ei ole kovin suuri, mutta vaikutus valmistussuuntaisten pintojen
laatuun kannustaa tarkkailemaan asettelua.

Kuva 16. Testikappaleiden 1 (vasemmalla) ja 2 pystysuuntaisten pintojen tekstuuriero.

4.2 Testikappaleet 3 ja 4

Molemmista testikappaleista mitattiin pinnankarheus kaikilta valmistussuuntaisilta,
säteittäisiltä pinnoilta, jolloin mitattavia pintoja on yhteensä 16 kappaletta kummassakin
testikappaleessa.

Taulukossa

5

esitetyissä

mittaustuloksissa

valmistussuuntaisten

seinämien ja urien numerointi on järjestetty siten, että nro. 1 on ura tai seinämä, joka on
jauheenlevittimen liikesuuntaan kohtisuorassa ja lähempänä valmistusalustan alareunaa
ylhäältäpäin katsottaessa. Numerointi on havainnollisemmin esitettynä kuvan 17
testikappaleen 3 pinnankarheuskuvaajassa, jossa uran numero on sijoitettu kunkin uran
oikealle puolelle. Kunkin uran ja seinämän oikea- sekä vasen pinta määräytyy katsottaessa
kyseen omaista uraa testikappaleen ulkokehältä kohti keskustaa.

Testikappaleiden 3 ja 4 pinnanlaatujen mittaustulokset numeroarvoina ovat taulukossa 5.
Havainnollisempi esitys pinnanlaadun vaihtelusta pinnan asennon suhteen kappaleen 3
osalta on esitettynä kuvassa 17 ja kappaleen 4 osalta kuvassa 18. Kuvissa 17 ja 18
mittapisteen etäisyys kuvaajan origosta ilmaisee kunkin mittapinnan Ra-arvon. Mitä
kauempana piste sijaitsee origosta, sitä karkeampi kyseinen pinta on. Urien ja seinämien
oikeanpuoleiset pinnat on merkitty kuvaan sinisillä ja vasemmat punaisilla pisteillä. Vihreä
ympyrä kuvaa pintojen pinnanlaatujen keskiarvoa.

Taulukko 5. Kappaleiden 3 ja 4 valmistussuuntaisten pintojen Ra-arvot.

nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Testikappaleet 3 ja 4 - Ra-arvot
Urat
Seinämät
Vasen
Oikea
nro.
Vasen
Oikea
18,51
22,77
1
26,46
16,96
23,6
24,66
2
23,73
20,17
20,95
21
3
25,03
27,9
26,97
25,74
4
29,12
20,45
21,06
17,49
5
17,15
17,12
25,57
24,87
6
22,39
22,79
22,14
24,4
7
27,66
23,43
28,47
25,74
8
18,94
21,64
18,36
21,08
9
20,08
17,42
30,35
24,67
10
25,76
26,57
21,44
17,79
11
26,58
27,08
20,37
21,8
12
16,72
21,27
15,17
16,73
13
17,37
19
24,82
26,39
14
23,08
20,94
26,82
25,06
15
24,07
24,89
27,57
26,25
16
26,72
20,07

Kuva 17. Testikappaleen nro. 3 valmistussuuntaisten pintojen laatu graafisesti esitettynä.
Jauheenlevittimen liikesuunta on merkittynä punaisella nuolella.

Kuva 18. Testikappaleen nro. 4 valmistussuuntaisten pintojen laatu graafisesti esitettynä.
Jauheenlevittimen liikesuunta on merkittynä punaisella nuolella.

Testikappaleen 3 mittaustulokset ovat yhdenmukaisia testikappaleista 1 ja 2 otettujen
mikroskooppikuvien kanssa ja osoittavat käsittelemättömien pintojen olevan erittäin
karheita. Pinnankarheuden keskiarvon kokoluokka huomioiden pintojen väliset erot eivät
ole kovin suuria, mutta huomionarvoista on se, että kaikki jauheenlevityslaitteen
kulkusuuntaiset ja sitä kohtisuoraan olevat pinnat alittavat pinnanlaadun keskiarvon. Myös
testikappaleen nro. 4 pinnanlaatu on erittäin karhea. Pinnanlaadun vaihtelu noudattaa
samaa kaavaa kuin testikappaleella numero 3. Parhaat mitatut pinnanlaadun arvot ovat
pinnoilla, jotka ovat jauheenlevittimen kulkusuuntaisesti tai sitä kohtisuoraan. Seinämän
nro. 1 mittaustulokset eroavat kuitenkin toisistaan huomattavasti ja pintojen välillä on
myös silminnähtävä tekstuuriero, joka on nähtävissä kuvassa 19.

Kuva 19. Testikappaleen 4 seinämän nro. 1 vasemman (vasemmalla) ja oikean seinämän
tekstuuriero.

Kappaleita 3 ja 4 vertailtaessa oleellista on myös urien ja seinämien pintojen vastakkainen
aukeamissuunta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vertailtavat tasot ovat kuvissa 17 ja
18 vastakkaisilla väreillä. Tällöin toisiaan vastaavat seinämät ovat myös yhden millimetrin
siirtymällä

kunkin

uran

tai

seinämän

symmetriatason

suhteen.

Kappaleiden

mittaustuloksien keskinäiseen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa myös kappaleiden 3 ja 4
mittauspituuksien

ero,

joka

johtui

kappaleiden

muodoista.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tarkoituksena oli selvittää laserpohjaisella ainetta lisäävällä valmistuksella
valmistettujen kappaleiden pinnanlaadullisia ominaisuuksia valmistussuuntaisilta pinnoilta,
sekä kartoittaa millaiseen muototarkkuuteen ja yleiseen laatuun menetelmä kykenee teräviä
muotoja valmistettaessa. Samalla kartoitettiin kappaleen valmistusalustalle asettelun
merkitystä saavutettavaan tarkkuuteen sekä pinnanlaatuun.

5.1 Testikappaleet 1 ja 2

Terävimman mahdollisen kulman valmistettavuutta tarkasteltiin valmistamalla ja
analysoimalla joukko erikokoisia kulmia. Pinnanlaadullisten ominaisuuksien osalta kulmia
tutkittaessa havaittiin, että valmistuksenjälkeinen pinnanlaatu ilman hiontaa tai muuta
käsittelyä on erittäin karhea. Karheus ilmenee mikroskooppikuvissa pintaan kiinnittyneinä
jauhepartikkeleina, jotka haittasivat kappaleiden nettomuodon hahmottamista ja näin ollen
kappaleet

hiottiin

ja

kiillotettiin

kunnollisen

mittaustuloksen

aikaansaamiseksi.

Mittaustulokset terävimmän kulman testaamiseen tarkoitetuista kappaleista osoittivat, että
kappaleen kierto valmistussuuntaisen akselin ympäri vaikuttaa kappaleiden laatuun.
Molemmissa kappaleissa todettiin yhtäläinen valmistusvirhe 5 ° kulman kärjessä, joka näin
ollen todettiin valmistussuunnasta riippumattomaksi. Valmistusvirheen sijainti terävän
muodon kärjessä asettui myös seinämävahvuudeltaan valmistajan suositusten ulkopuolelle,
joten sitä ei voida pitää muodosta tai asettelusta johtuvana virheenä.

Kulman suuruuden onnistuminen havaittiin jaksottaiseksi kummankin valmistetun
kappaleen kohdalla ja kulman suhteellisen virheen lokaalien maksimi- ja minimiarvojen
jaksollisen vaihtelun vaihe puolestaan havaittiin riippuvaiseksi siitä missä asennossa

kappale on valmistettu. Kokonaisuudessaan valmistettujen kulmien suhteellisten virheiden
hajonta on suuri ja näin ollen kulmakohtaista ohjetta valmistusasennosta ei voi antaa.
Keskiarvollisesti arvioituna voidaan mittaustulosten pohjalta kuitenkin todeta, että mikäli
kappale sisältää useita erikokoisia tai eri asennossa olevia kulmia, kannattaa kulma
suunnata siten, että kulmanpuolittaja on kohtisuorassa jauheenlevittimen kulkusuuntaan.
Kulmien onnistuneisuutta silmämääräisesti mikroskooppikuvista arvioitaessa havaittiin
myös, että valmistussuuntaisen akselin ympäri 45 ° kierretyn kappaleen kulmien
reunaviivat olivat huomattavasti epätasaisemmat kuin kiertämättömän kappaleen –
keskiarvoisten mittaustulosten suhteellisten pienistä eroista huolimatta. Molemmat
havainnot siis puoltavat edellä ehdotettua sijoittelua kulmikkaita muotoja valmistettaessa.

5.2 Testikappaleet 3 ja 4

Valmistussuuntaisten pintojen laatuvaihtelujen tutkimiseen tarkoitettujen kappaleiden
arviointi tehtiin Mitutoyo Surftest SJ-201-pinnakarheus mittarilla saatujen Ra-arvojen sekä
visuaalisten havaintojen perusteella. Pinnakarheusmittarilla saatujen mittaustulosten
pohjalta ei voitu muodostaa yhtenäistä kuvaa pinnanlaadun vaihtelusta seinämän tai uran
kiertymän funktiona, sillä testikappaleiden väliltä löytyi konvergenssia ainoastaan
jauheenlevittimen suuntaisesti – ja kohtisuorasti sitä vastaan asemoitujen seinämien sekä
urien väliltä. Erityisesti vältettäviä asentoja valmistussuuntaisia tasoja sisältävän kappaleen
valmistukseen

ei

voida

siis

nimetä.

Yhteneväiset

löydökset

jauheenlevittimen

kulkusuunnan ja kohti suorasti sitä vastaan asemoitujen urien ja seinämien kohdalla ovat
kuitenkin yhtä poikkeusta luukun ottamatta keskiarvoa parempia. Näin ollen on perusteltua
ja todennäköisesti kannattavaa sijoitella hyvää pinnanlaatua vaativien seinämien tai urien
reunat yhdensuuntaisesti tai kohtisuorasti jauheenlevittimen kulkusuunnan kanssa.
Kohtisuoraa asettelua tukee myös aiemmin tehty tutkimus ohuiden ja evämäisten muotojen
sijoittelusta valmistusalustalle (Aumund-Kopp et al., 2008, s. 10,12.).

5.3 Valmistettavan kappaleen laatuun positiivisesti vaikuttavia menetelmiä

Koekappaleiden valmistuslaitteen laitevalmistaja ilmoittaa käytetylle

materiaalille

pinnanlaadun vain raekuulapuhalluksen tai kiillotuksen jälkeen, mistä voi päätellä tämän
olevan käytäntö ko. laitteella valmistetuille kappaleille. Raekuulapuhalluksen jälkeinen

pinnanlaatu asettuu laitevalmistajan mukaan yleensä välille Ra 2,5-2,4 µm, joten hyvää
pinnanlaatua vaativissa kohteissa tulee varmistua siitä, että valmistettavat kappaleet ovat
raekuulapuhallettavissa tai kiillotettavissa.
Kosketuksetonta ja välittömästi valmistuksen ja jauheenpoiston jälkeen suoritettavaa laser
uudelleensulatusta on myös kokeiltu positiivisin tuloksin. Uudelleensulatuksella niin
kappaleiden tiheys, kuin pinnanlaatukin saatiin kohoamaan – työstöajan kustannuksella.
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LIITE I
Valmistettujen testikappaleiden kuvat valmistuksen jälkeen, ennen valmistusalustasta
irrottamista.

Testikappaleet nro. 1 ja 2

Testikappaleet nro. 3 ja 4

LIITE II
Testikappaleet 1 – 4 valmistusalustasta irrottamisen ja mittauksiin valmistelun jälkeen

Testikappaleet nro. 1 ja 2 alustasta irrottamisen ja kiillottamisen jälkeen.

Testikappale nro. 4 alustasta irrottamisen ja reunan avaamisen jälkeen.

Esimerkki testikappaleesta nro. 3 alustasta irrottamisen ja kappaleen avaamisen jälkeen.

LIITE III

