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ALKUSANAT

-tulostus eli lisäävä valmistus on viimeisten vuosien aikana
tullut laajasti hyödynnettäväksi teknologiaksi erilaisissa
teollisuuden ratkaisuissa. Samalla tietoisuus sen mahdollisuuksista on levinnyt laajasti myös PK-sektorille, joka on ottamassa
teknologiaa lisääntyvästi käyttöön.
3D-tulostusta ei käytetä enää vain prototyyppien valmistamiseen
vaan yhä enemmän suorassa tuotantokäytössä. Tämä on nostanut esiin
uusia tarpeita ja kysymyksiä teknologioiden käytölle ja valmistettujen
tuotteiden laadulle sekä standardisoidulle varmistukselle.
DIMECCin MANU-ohjelman eräänä osa-alueena on ollut 3D-tulostuksen kehityksen tutkiminen ja sen mahdollisuuksien konkretisoiminen
suomalaisen teollisuuden tarpeita vasten. Tämä opas on muodostunut
MANUn tuloksena ja se tarjoaa käytännönläheisen käsikirjan 3D-tulostuksen hyödyntämiseksi teollisuudessa.
Toivomme käsikirjan tukevan mahdollisimman monia 3D-tulostuksen hyödyntäjiä, aina vasta-alkajista kokeneisiin 3D-ammattilaisiin.

3D

Dr. Kalle Kantola
EVP, strategy
DIMECC Ltd.
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LUKIJALLE

ämän julkaisun alkusysäys tapahtui DIMECC MANU -ohjelmamme johtoryhmässä. Materiaalia lisäävä valmistus, 3D-printing tai
rapid prototyping, additive manufacturing (AM), miksi sitä kutsutaankin, on nyt metallien osalta murrosvaiheessa.
Kehityskaari on ollut pitkä. Suomeen hankittiin 1990-luvun alussa
useita laitteita. Esimerkiksi Nokia Mobile Phones Salon yksikkö otti käyttöön muoviosien 3D-tulostuksen stereolithografia-menetelmällä vuonna 1994 matkapuhelimien kehitysprojektien läpimenoaikojen lyhentämiseksi.
Muovien tulostus on jo useita vuosia ollut yleisessä käytössä. Metallien tulostuksessa sen sijaan haasteita ovat olleet materiaaliominaisuudet, laitteiden hinta ja metallikappaleiden huokoisuus.
Muutaman viime vuoden aikana metallien AM-tekniikka on kuitenkin
kehittynyt sille tasolle, että sitä on taloudellisesti järkevää hyödyntää
koneenrakennuksessa. Muottivalmistus Saksassa on edelläkävijä. AMmenetelmien käyttö edellyttää digitalisaatioon panostamista. Kaikista
osista tulee olla kelvolliset kolmiulotteiset mallit ja tiedonsiirto kunnossa.
DIMECC MANU -ohjelma on kuluneet vuodet menestyksekkäästi
tuonut digitaalista valmistusta yrityksiin. Julkaisun lopussa on esitetty
ohjelmassamme tuotettuja AM-kappaleita. Nyt on aika ottaa hyödyt irti
AM-tekniikasta suomalaisessa teollisuudessa. ”Going to AM-technology
is not a sprint, it is a marathon!”

T

Lämmin kiitos VTT:n, Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston mukana olleille tutkijoille.
Tämä julkaisu on todisteena siitä,
että Suomessa on toimiva yhteistyö
tutkimuslaitosten välillä ja sitä pitää
jatkossa hyödyntää.

Dr. Kai Syrjälä
DIMECC MANU ohjelmapäällikkö
Senior Consultant, Kaidoc Oy
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JOHDANTO

ateriaalia lisäävä valmistus on ollut käytössä Suomessakin jo
1980-luvulta asti, mutta viime vuosien kehitys on herättänyt
mielenkiintoa asiaa kohtaan uudella tavalla. 3D-tulostus on saanut paljon nostetta viime vuosina, koska halpoja laitteita on tullut markkinoille. Tämän on mahdollistanut merkittävimpien patenttien vanheneminen. Esimerkiksi Stratasysin sideaineen suihkutusta koskevat patentit
ovat tällaisia.

M

Käytännön tiedon löytäminen aiheesta on paikoin haastavaa, koska
tieto on hajallaan ja se on osittain ristiriitaista. Lisäksi tiedon hankkimisen tekee haastavaksi teollisen tason ja harrastelijatason lisäävän valmistuksen sekoittuminen. Uutisissa nähdään usein tietoja alan harrastelijoille tarkoitetuista laitteista, jotka saattavat antaa tiedon etsijälle väärän kuvan alasta. Uutiset ovat usein sensaationhakuisia ja lupaavat asioita, joiden toteutuminen lyhyellä aikavälillä on hyvin epätodennäköistä.
Materiaalia lisäävä valmistus teollisiin tarpeisiin on jo hyvin kehittynyttä ja tiedon saaminen siitä voi auttaa monta yritystä. Menetelmällä
voi tehdä erinomaisia muoviosia, keraamisia osia sekä metallikappaleita.
On ymmärrettävä, että jokaiseen sovellukseen pitää löytää sille parhaiten soveltuva menetelmä. Myös materiaalin valinta on tärkeä. Teollisuudessa voidaan tehdä protolaitteita, varaosia ja enenevässä määrin myös
jo tuotantokappaleita menestyksekkäästi.
Suomen kielessä materiaalia lisäävä valmistus ja 3D-tulostus ovat
lähes synonyymejä ja niitä käytetään tässä raportissa samassa merkityksessä. Julkaisun tarkoitus on koota yhteen yleistä tietoa teollisesta
materiaalia lisäävästä valmistuksesta suomalaisesta näkökulmasta sekä antaa viitteitä lisätietoon. Raportti on tehty DIMECCin MANU-ohjelman
(Future Digital Manufacturing Technologies and Systems) projektissa
“Next Generation Manufacturing”. Julkaisussa esitellään myös ao. projektissa tehtyjä teollisia kappaleita.
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MATERIAALIA LISÄÄVÄN VALMISTUKSEN
TEKNOLOGIAT

ateriaalia lisäävä valmistus koostuu eri teknologioista, jotka
eroavat toisistaan materiaaleiltaan ja toteutuksiltaan. Standardin ISO/ASTM 52900:2015 mukaisesti lisäävä valmistus jaotellaan seitsemään eri ryhmään. Näistä ryhmistä kahta, jauhepetitekniikkaa ja suorakerrostusta, käytetään metallien lisäävässä valmistuksessa
eniten. Tässä luvussa on esitelty kaikki seitsemän teknologiaa, joista metalleille sopivat teknologiat on käsitelty muita tarkemmin.

M

2.1 Sideaineen suihkutus (Binder Jetting)
Sideaineen suihkutus on prosessi, jossa nestemäinen sideaine levitetään
jauheen päälle kappaleen poikkileikkauksen mukaisesti. Jauheena on
yleisimmin kipsikomposiitti, mutta myös hiekkaa ja metallijauheita käytetään erikoistarkoituksiin. Kipsikomposiittia käytettäessä kappaleen ulkoreunoille voidaan levittää väriainetta, jolloin kappaleesta saadaan jo tulostusvaiheessa värillinen. Kun materiaalina on metalli, kappaleet sintrataan ja infiltroidaan toisella materiaalilla kestävyyden parantamiseksi.

2.2 Pursotus (Material Extrusion)
Pursotuksessa kiinteä materiaali sulatetaan ja levitetään suuttimen läpi
x-y-tasossa kappaleen poikkileikkauksen mukaisesti kerros kerrokselta.
Mikäli laitteessa on useampi suutin, sillä voi pursottaa varsinaista rakennusmateriaalia ja tukimateriaalia samaan aikaan.
Pursotusta käytetään eniten visuaaliseen prototypointiin, mutta sillä saadaan tehtyä myös kappaleita teollisuustarkoituksiin vahvoista
muoveista.

2.3 Materiaalin suihkutus (Material Jetting)
Materiaalin suihkutuksessa UV-kovetteisia materiaaleja suihkutetaan
tasolle pisaroina ja kovetetaan UV-valolla. Menetelmällä on mahdollista
tehdä tarkkoja kappaleita fotopolymeereistä ja vahamaisista materiaaleista. Materiaalin suihkutuksella voi myös sekoittaa kahta kovuudeltaan
eroavaa materiaalia niin, että samaan kappaleeseen saadaan pehmeitä
ja kovia kohtia. Menetelmää käytetään usein prototyyppien tekemiseen
ja tarkkuusvalumallien valmistamiseen.
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2.4 Jauhepetisulatus (Powder Bed Fusion)
Jauhepetisulatuksessa muovi- tai metallijauhetta sintrataan tai sulatetaan yhteen kappaleen poikkileikkauksen mukaisesti kerros kerrokselta.
Eräs huomattava etu jauhepetisulatuksessa muihin tekniikoihin verrattuna on, että muovijauhetta käytettäessä siinä ei tarvitse käyttää tukirakenteita, koska kappaleita ympäröivä jauhe tukee niitä riittävästi rakentamisen aikana. Kun kappaleiden suunnittelussa ei tarvitse pitää tukirakenteita mielessä, voidaan kappaleista tehdä funktionaalisia ja muodoltaan monimutkaisempia. Metallijauheita käytettäessä tukirakenteita tarvitaan, sillä metallijauhe ei tue tarpeeksi rakennettavia kappaleita.
Jauhepetisulatuksessa jauhetta levitetään rakennusalustalle, minkä jälkeen lasersäde skannaa ja sulattaa kappaleen poikkileikkauksen
geometrian. Tämän jälkeen rakennusalusta laskeutuu kerrospaksuuden
(metallien jauhepetisulatuksessa tavallisesti 0,02–0,05 mm) verran alaspäin. Rakennusalustan laskun jälkeen levitetään jälleen uusi kerros jauhetta ja sulatetaan kappaleen poikkileikkaus lasersäteellä tai elektronisuihkulla.
Tätä työkiertoa jatketaan, kunnes kappale on rakennettu kerros kerrokselta valmiiksi. Jauhepetisulatusta käytetään kaikissa ainetta lisäävän valmistuksen käyttökohteissa aina visuaalisesta prototypoinnista
varsinaisten kappaleiden valmistukseen. Kappaleiden käyttökohteita
ovat olleet mm. lääketieteen sovellukset, kuten implantit. Valmistavassa
teollisuudessa tulostettuja osia on hyödynnetty esimerkiksi ruiskuvalumuottien keernoissa paremman jäähdytyksen aikaansaamiseksi, sekä
lentokone- ja avaruusteollisuuden osissa ja varaosissa. Kuvassa 1 on
esitetty jauhepetisulatuksen prosessi.

Kuva 1. Jauhepetisulatuksen prosessi. Vasemmalla ylhäällä CAD-geometria halutusta lopputuotteessa. Keskellä tarjotin, jonka päällä lopputuote kasvatetaan
laserin avulla. Oikealla on tulostamalla saatu lopputuote.
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2.5 Kerroslaminointi (Sheet Lamination)
Kerroslaminoinnissa kappaleet rakennetaan latomalla levyjä toistensa
päälle ja laminoimalla toisiinsa kiinni. Muodot tehdään joko ensin leikkaamalla poikkileikkauksia ja sitten latomalla ne päällekkäin tai ensin
latomalla arkkeja päällekkäin ja leikkaamalla niistä poikkileikkauksia.
Tällä hetkellä laminoinnissa käytetään materiaalina lähinnä paperia.

2.6 Valokovetus altaassa (Vat Photopolymerization)
Allasvalokovetuksessa nestemäistä valopolymeeriä kovetetaan altaassa. Valolähteenä allasvalokovetuksessa käytetään joko laseria tai projektoria. Valokovetus altaassa on ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä tarkin, mutta tarvitsee tukirakenteita. Yksi allasvalopolymerisaation huomattavista eduista on sen erittäin kattava materiaalivalikoima,
josta löytyy niin pehmeitä ja joustavia kuin hyvin lujiakin materiaaleja.

2.7 Suorakerrostus (Direct Energy Deposition)
Suorakerrostuksessa laser, elektronisuihku tai valokaari sulattaa pienen määrän alla olevaa perusainetta sekä sulaan johdetun lisäaineen,
kuva 2. Prosessin edetessä lämmöntuonnin vaikutusalueen ulkopuolelle rakennettu materiaali jähmettyy muodostaen palon, kuva 3. Kun
palkoja rakennetaan päällekkäin/vierekkäin, saadaan aikaan haluttu
loppukappaleen muoto. Suorakerrostuksessa käytetään lisäaineena
joko jauhetta tai lankaa.

Kuva 2. Suorakerrostuksen periaate
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Kuva 3. Suorakerrostusmenetelmä käytössä (Trumpf)

Suorakerrostuksen yksi suurimmista eduista on, että teknologialla on
mahdollista luoda muotoja ja piirteitä jo olemassa olevien 3D-pintojen
päälle, kuten koneistamalla valmistetun kappaleen pintaan. Rakennusalustan pinnan muodolla ei ole merkittäviä vaatimuksia. Tällöin on mahdollista tehdä 3D-tulostamalla vain ne muodot, jotka parhaiten soveltuvat 3D- tulostettavaksi, ja muut vaiheet valmistetaan perinteisiä työstömenetelmiä käyttäen. Suorakerrostuksella voidaan esimerkiksi sorvatun kappaleen pintaan rakentaa olakkeet, jolloin tarvittavan alkuperäisen
aihion koko on pienempi ja täten koneistuksen vaatimaa aikaa saadaan
lyhennettyä.
Toinen merkittävä etu on, että suorakerrostuksella on mahdollista
vaihtaa rakennusmateriaali valmistuksen aikana. Tällöin kappaleeseen
on mahdollista muodostaa eri materiaaleista muodostuvia vyöhykkeitä
tai osioita ja rakentaa esimerkiksi toiminnallisia pintoja, kuten kulutusta
tai korroosiota kestäviä alueita sinne, missä niitä tarvitaan. Ääritapauksissa on mahdollista jopa rakentaa muistimetallisia rakenteita.
Kolmas suorakerrostuksen merkittävistä mahdollisuuksista koskee kunnossapitoa. Koska suorakerrostusta on mahdollista suorittaa
3D-pintojen päälle, niin suorakerrostamalla on mahdollista korjata esimerkiksi kuluneita tai syöpyneitä osia. Tällöin kulunut tai syöpynyt pinta
koneistetaan puhtaaksi ja päälle 3D-tulostetaan tarvittava muoto, joka
on tyypillisesti hieman lopullista pintaa suurempi mitoiltaan. Tämän jäl-
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keen tulostettu pinta koneistetaan mittaansa. Menetelmä soveltuu hyvin
vaativiin kohteisiin ja sillä saadaan korjattua kappaleet jopa uudenveroisiksi. Tätä menetelmää käytetään mm. korroosion syövyttämien turbiinin
siipien kärkien korjaamiseen, kuva 4.

Kuva 4. Turbiinin korjausta suorakerrostuksella

Neljäntenä etuna suorakerrostuksella muihin metallien 3D-tulostusmenetelmiin on prosessin suurempi tuotto ja valmistettavan kappaleen
isompi koko, taulukko 1. Suorakerrostuksella on mahdollista saavuttaa
huomattavasti suurempia lisäaineen tuottoja kuin esimerkiksi jauhepetimenetelmällä. Tämä johtuu pääasiassa dynaamisesta jauheensyötön
ja suuremman lasertehon käytöstä. Kuitenkin kasvaneella tuottavuudella on varjopuolena rakennettavan kappaleen piirteiden tarkkuuden heikkeneminen. Suorakerrostuksella on mahdollista tehdä myös tarkkoja
pieniä piirteitä, mutta tällöin prosessin tuottavuus laskee merkittävästi
ja on samaa tasoa kuin jauhepetimenetelmän tuottavuus. Suorakerrostuksessa kappaleen kokoa rajoittaa vain käytettävän robottijärjestelmän
ulottuvuus, taulukko 1. Alankomaissa on mm. testattu kävelysillan tukirakenteen tulostamista suorakerrostuksella.
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Taulukko 1. Metallitulostustekniikkojen vertailu

OMINAISUUS

SUORAKERROSTUS

JAUHEPETIMENETELMÄ

Käytettävät
materiaalit

Suuri määrä käytettäviä
materiaaleja, niin
jauheena kuin lankana

Vielä rajattu määrä
käytettäviä materiaaleja.
Määrä kasvaa koko ajan.

Rakennettavan
osan koko

Rajoittuu robotin
työalueeseen

Rajoittuu rakennuskammion kokoon.
(Nykyään max. 500 mm
halkaisijaltaan.)

Rakennettavan
rakenteen
monimutkaisuus

Rajoitettu/karkeita
muotoja

Erittäin monimutkaiset
muodot ovat mahdollisia

Rakennustarkkuus

≥ 0,1 mm

≥ 0,1 mm

Rakennustehokkuus

3–10 mm3/s

1–3 mm3/s

Alusta jonka
päälle rakennetaan

3D-pinta tai olemassa
oleva kappaleen pinta

Tasainen rakennusalusta

Pinnanlaatu

60–100 μm

30–50 μm

Kerrospaksuus

≥ 0,03–1 mm

≥ 0,02–0,1 mm
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MILLOIN KANNATTAA KÄYTTÄÄ MATERIAALIA
LISÄÄVÄÄ VALMISTUSTA?

-tulostuksen ensimmäinen suuri käyttöönotto tapahtui
90-luvulla, kun teknologia oli vielä tunnettu nimellä Rapid
Prototyping. Silloin teknologiasta tuli tarpeeksi hyvä yritysten prototyyppien valmistukseen. Tämän jälkeen 3D-tulostuksen käyttökohteet ovat kasvaneet ja levinneet työkalujen sekä lopputuotteiden valmistukseen.

3D

3.1 Prototyypit
Vanhin ja yleisin tapa hyödyntää lisäävää valmistusta on prototyyppien
teko tuotesuunnittelun tukena ja nopeuttajana. Sitä voidaan soveltaa tuotekehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin kuten markkinaselvityksiin, ideointiin, tuotekonseptin laadintaan, luonnosteluvaiheeseen, prototyyppien tekoon, pilotointiin, tuotetestaukseen ja -hyväksyntään sekä markkinointiin.
Valmistamalla prototyyppi 3D-tulostamalla perinteisen valmistuksen sijaan voidaan nopeuttaa mallin suunnittelun iterointikierroksia jopa viikoilla. Lisäksi lisäävän valmistuksen avulla pystytään edullisesti testaamaan tuotteita ilman muottikustannuksia ja markkinoita, vaikka lopullisena tavoitteena olisikin muilla menetelmillä tuotettava sarjatuotantokomponentti tai -tuote. Kuvassa 5 on esimerkki ergonomiaprototyypistä.

Kuva 5. Ergonomiaprototyyppi
(Ponsse) metsätraktorin ajokokemuksen testaamiseksi.
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3.2 Työvälineet
Erilaisten räätälöityjen kiinnittimien valmistus ainetta lisäävästi on valmistavassa teollisuudessa voimakkaassa kasvussa. Menetelmän tuomia etuja ovat nopeus ja halpuus. DIMECC MANU -ohjelmassa esimerkkinä on ollut robottitarttujan tulostus (luku 8.3). Meisto- ja pursotustyökaluja ja muotteja kannattaa tulostaa erityisesti protosarjoihin tai kun
kyseessä ovat monimutkaiset muodot. DIMECC MANU -ohjelmassa esimerkkinä oli ruiskuvalumuotin keerna, jossa vaadittiin hyviä jäähdytysominaisuuksia (luku 8.1). Ruiskuvalussa voidaan muotti-inserttejä tulostaa joko muovista tai metallista. Muoviset muotti-insertit ovat erittäin nopeasti tulostettavissa ja niillä voidaan valaa tapauksesta riippuen 10–
200 valua esimerkiksi lopputuotteen testausta varten. Pitää tosin ottaa
huomioon, että tällöin on varmistettava, että keernamateriaalin sulalämpötila on merkittävästi ruiskuvalussa käytettävän muovin lämpötilaa korkeampi. Säästöt työstettyyn metallimuottiin verrattuna ovat huomattavat. Perinteisillä menetelmillä valmistettuja muotteja ja ohutlevytyökaluja voidaan myös korjata suorakerrostuksella, mistä on kerrottu lisää
luvussa 2.7.
Metallista tulostamalla valmistettuja keernoja painevalu- tai ruiskuvalumuoteissa kannattaa harkita etenkin silloin, kun on tarvetta muotin
optimoituun jäähdytykseen. Lisäävällä valmistuksella jäähdytyskanavat
on mahdollista saada kulkemaan pinnan myötäisesti, mikä johtaa usein
nopeampaan jaksonaikaan ja parempaan laatuun. Tutkimuksen alla on
jaksonajan nopeuttamiseksi kehitteillä menetelmiä. Esimerkiksi voidaan
lämmittää 3D-tulostettua muottia sisältäpäin tuotannon aikana. Tämä
voidaan toteuttaa lisäämällä kappaleen sisään tulostuksen aikana lämpöelementtejä ja muuta elektroniikkaa.
Hiekkavalettavien metalliosien ongelma on perinteisesti ollut kallis
ja hidas valumallien teko. Lisäävän valmistuksen avulla voidaan malinteko jättää pois ja tulostaa suoraan lopputuotteen CAD-geometrian avulla valumuotti tai valumuottiin tulevia keernoja (luku 8.1). Suomessakin
on tarjolla tähän liittyvää palvelua tarjolla (Hetitec Oy, kuva 6).

Kuva 6. Tulostettu sylinterinkannen alamuotti (Hetitec)

15

3.3 Lopputuotteet
Muovituotteiden 3D-tulostus on jo yleisesti käytössä ja tunnettua tekniikkaa. Muovien tuloksen menetelmiin liittyi 1990-luvun alussa tehtyjä voimakkaita patentteja, jotka itse asiassa rajoittivat teknologian käyttöönottoa. Nykyisin kuitenkin muovien tulostukseen on tarjolla runsaasti lähelle ruiskuvalutuotteen ominaisuuksia olevia materiaaleja, ja menetelmiä on kilpailukykyiseen hintaan tarjolla useita. Tulostus voi toimia hyvänä osan valmistusmenetelmänä yksittäiskappaleissa tai pienissä sarjoissa. Tyypillisen pienen muovikappaleen kannattavuusraja on sadoissa
kappaleissa.
Tavanomaisten osien valmistus ainetta lisäävästi ei etenkään pitkissä sarjoissa ole yleensä taloudellisesti kannattavaa. Menetelmän soveltamisen on tuotettava tavalla tai toisella lisäarvoa. Tämä pätee varsinkin metallikappaleiden tulostukseen. Joissakin tapauksissa, kuten
kriittisten varaosien ollessa kyseessä, asiakas saa tuotantonsa nopeammin uudelleen käyntiin tulostettavia metalliosia hyödyntäen.
Tuotteen toimivuutta voidaan parantaa ja painoa vähentää käyttämällä metallien tulostusta. Tällöin voidaan suunnitella muotoja, joiden
valmistus ei tule kyseeseen koneistamalla eikä perinteisellä metallivalulla. Tällöin voidaan käyttää hyödyksi topologista optimointia (rakenteiden muodon matemaattinen optimointi), kuva 7.

Kuva 7. Topologisesti optimoitu kappale (Nurmi Cylinders/VTT)

Suunnittelijan on osan suunnittelun lisäksi mietittävä, miten se saadaan
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valmistettua tulostamalla. Tässä yhteydessä tulee löytää ja testata käytettävä materiaali ja varmistaa osan geometrian soveltuvuus kyseiseen
menetelmään. Suunnittelijan pitää ratkaista myös, tehdäänkö osa monesta kappaleesta ja liitetään myöhemmin yhteen vai hyödynnetäänkö
esimerkiksi tulostuksen alle tulevaa komponenttia. Esimerkiksi vanhan
muottiosan keernan päälle voidaan tulostaa uuden keernan muotoja.
Mikäli materiaali- ja kokorajoitetta ei ole ja vaadittava sarjakoko on pieni,
kannattaa lähteä miettimään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

• Voidaanko kappaletta keventää lisäävää valmistusta
soveltamalla?

• Onko kappaleessa sisäisiä kanavia tai voidaanko siihen
tehdä sellaisia?

• Voidaanko kappaleen pinnalle lisätä toiminnallisia
ominaisuuksia ainetta lisäävästi?

• Tuoko useamman materiaalin yhdistäminen hyötyä
(hybridimateriaalit)?

• Onko yksilöllisten varianttien teko kappaleesta tarpeen?
• Voidaanko usean osan kokoonpano korvata yhdellä
tulostetulla osalla (kuva 8)?

• Parantuuko osan tai tuotteen suorituskyky tai elinikä
tulostamalla?
Mikäli vastaus yhteenkin edellä mainituista kysymyksistä on myönteinen,
kannattaa harkita materiaalia lisäävän valmistuksen soveltamista.

Kuva 8. Esimerkki usean kappaleen yhdistämisestä yhdeksi kappaleeksi
(Stratasys)
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3D-TULOSTETTUJEN OSIEN JÄLKITYÖSTÖ

ulostuksen jälkeen kappaleessa on tukirakenteita ja pinnalaatu
suoraan prosessista ei välttämättä riitä suunnittelijan vaatimuksiin. Tästä syystä tarvitaan jälkityöstöä. Jälkityöstön tarve ja menetelmät riippuvat pitkälti suunnitellun kappaleen vaatimuksista. Pinnanlaatu vaihtelee eri materiaalien sekä tulostusmenetelmien mukaan.

T

Tyypillisimmät tulostamisen jälkeiset vaiheet ovat:
1. Tarvittaessa jännityksenpoistohehkutus tai muu lämpökäsittely
(metalleilla)
2. Rakennusalustasta irrottaminen
3. Tukirakenteiden irrottaminen
4. Pinnan viimeistely
5. Mittatarkkuuden viimeistely
6. Mekaanisten ominaisuuksien viimeistely
Jännityksenpoistohehkutus tehdään metallikappaleille, kun rakennetun
kappaleen geometria sitä vaatii. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi paksut
muodot, iso kappaleen koko ja mittatarkkuusvaatimus. 3D-tulostetussa
kappaleessa on aina valmistuksen aiheuttamia sisäisiä jännityksiä, jotka
voivat aiheuttaa kappaleeseen muodonmuutoksia tai jopa murtumia, kun
kappale irrotetaan rakennusalustastaan tai kun sitä työstetään. Jännityksenpoistohehkutuksella pyritään ehkäisemään ei-toivottuja muodonmuutoksia ja se myös lisää kappaleen käyttöikää. Hehkutuslämpötila ja
-aika riippuvat materiaalista ja kappaleen geometriasta.
3D-tulostetut kappaleet ovat tyypillisesti kiinni rakennusalustassa,
josta ne täytyy pystyä irrottamaan. Irrottamisen haasteellisuus riippuu
pitkälti materiaalista. Muoviset tulosteet saadaan irrotettua yleensä käsin
tai metallista lastaa hyväksi käyttäen. Metalliset tulosteet joudutaan yleensä sahaamaan irti rakennusalustasta.
3D-tulostuksessa kappale vaatii monesti tukirakenteita, joiden tehtävä on tukea kappaletta valmistuksen aikana, kuva 9. Nämä tukirakenteet ovat kappaleen toiminnallisuuden kannalta ylimääräisiä muotoja ja
ne tulee poistaa valmistuksen jälkeen. Muovimateriaaleilla tukimateriaali
voidaan poistaa esimerkiksi vesisuihkulla, lipeällä liuottamalla tai
mekaanisesti leikkaamalla. Metallisilla materiaaleilla tukirakenteet voivat
lähteä helposti irti. Tämä voidaan tehdä teräsharjalla harjaamalla tai
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pihdeillä leikkaamalla, esim. kobolttikromi. Ruostumatonta terästä tulostettaessa tukirakenteet poistetaan usein koneistamalla.
Tulostetun kappaleen pinta on yleensä hieman karkea ja se ei välttämättä suoraan sovellu käyttökohteeseen, jolloin se vaatii jatkokäsittelyä.
Tästä johtuen pintaa voidaan joutua käsittelemään kappaleen rakentamisen jälkeen. Tarpeen mukaan tulostetun osan pintaa voidaan käsitellä esimerkiksi kuulapuhaltamalla, koneistamalla tai kiillottamalla. 3D-tulostetuissa osissa on monesti sisäisiä kanavia. Tällaisten kanavien jälkikäsittely onnistuu esimerkiksi liikuttamalla hiomanestettä edestakaisin kanavassa, jolloin pinta silottuu.
Vaikka 3D-tulosteet valmistetaan CAD-geometrian pohjalta, niin kappale ei kuitenkaan ole absoluuttisen tarkka. Tämä johtuu mm. sisäisten
jännitysten ja lämpölaajenemisten aiheuttamista muutoksista valmistuksen aikana. Tällöin voidaan joutua turvautumaan kappaleen tarkkojen
pintojen koneistamiseen. Sovitepinnat tulee aina koneistaa; kierteet, laakeri- tai liukupinnat ja reiät. Pääsääntöisesti koneistustarve liittyy metallisiin osiin. Tulostettujen metallisten osien koneistettavuus on pääsääntöisesti samaa luokkaa kuin saman materiaalin levytavaran koneistettavuus. Jotkin 3D-tulostustekniikat tuottavat vain karkeita rakenteita, jolloin
koneistamista tarvitaan käytännössä aina. Tällaisia tekniikoita ovat suuren lämmöntuonnin suorakerrostustekniikat. Tällöin 3D-tulostamalla
valmistetaan lähinnä koneistettavaa aihiota.

Kuva 9a. Tulostettu turbiinin siipi lopullisessa muodossaan sekä suoraan tulostukseen jälkeen ennen tukien ja alustan irrotusta (Fastems/VTT)
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Joissain tilanteissa 3D-tulostettavaa kappaletta joudutaan vielä jälkikäsittelemään haluttujen mekaanisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi.
Jälkikäsittelyyn käytettävä tekniikka riippuu pitkälti käytetystä 3D-tulostusmenetelmästä. Valokovetuksessa altaassa tehtyjä kappaleita voidaan
kovettaa UV-valolla, jolloin ne saavat lopullisen lujuutensa. Etenkin lentokoneteollisuudessa tulostetuille metallikappaleille tehdään usein isostaattinen kuumapuristuskäsittely (HIP) mahdollisen huokoisuuden poistamiseksi. Metallisille materiaaleille voidaan pintakäsitellä tarpeen mukaan; pinnan karkaisu, uudelleen sulatus tai kappaleen pinnoitus.
Jauhepetisulatuksella (PBF) valmistettujen kappaleiden hitsaus onnistuu hyvin. Tämä on voitu todentaa DIMECC MANU -ohjelmassa. Hitsit
ovat hyvälaatuisia ja niillä on hyvät murtolujuusominaisuudet, jopa paremmat kuin perusaineella. Sen sijaan murtovenymä on pienempi kuin
perusaineella, mutta sitä voidaan nostaa vähentämällä energian tuontia
ilman, että se vaikuttaa pienentävästi murtolujuuteen. Tämä on testattu
ruostumattomalla teräksellä.

Kuva 9b: Ruostumattoman teräksen lujuus, AM – osa versus perinteinen valssattu
levy / LUT/
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MILLAISIA TULOSTUSMATERIAALEJA
ON OLEMASSA?

-tulostuksen materiaaleja käsiteltäessä on otettava huomioon työturvallisuustekijät. Jauheet voivat olla karsinogeenisia ja niiden hengittäminen on täten pidettävä minimissä.
Nestemäiset muovihartsit ovat suhteellisen vahvoja allergeenejä. Lankana tulevat polymeerit ovat siinä suhteessa harmittomampia, mutta
niiden jälkikäsittelyyn käytetyistä liuottimista haihtuu usein voimakkaita
ja vaarallisia liuotinkaasuja. Tyypilliset tehtaissa käytetyt työturvallisuusmenetelmät ovat tarpeeksi hyviä pienentämään haittoja. Suurempi vaara on tulostimien kotikäytössä, missä tuuletus on yleensä huonompi kuin
teollisuuskäytössä.

3D

5.1 Tyypilliset tulostettavat metallit
5.1.1 Teräslaadut
Materiaalia lisäävään valmistukseen on kehitetty monia teräslaatuja. Austeniittinen haponkestävä teräs AISI316L (EN1.4404) on yksi käytetyimmistä. Sen ominaisuuksia ovat korkea lujuus ja sitkeys (murtolujuus n.
600 MPa), hyvä korroosionkestävyys, hyvä koneistettavuus ja kiillotettavuus. Sen käyttökohteita löytyy niin lääketieteellisissä sovelluksissa, työkalu- ja autoteollisuudessa kuin myös perinteisessä konepajateollisuudessa.
Erkautuskarkeneva ruostumaton teräs EN1.4540 soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan hyviä mekaanisia ominaisuuksia ja erityisesti kovuutta. Sen murtolujuus on noin 1300 MPa ja se karkenee aina 45 HRC:hen
saakka. Toinen saman tyyppinen seos on EN1.4542, jota käytetään erityisesti lääketieteellisissä sovelluksissa, kuten instrumenteissa sen erinomaisten korroosion ja kulumiskesto-ominaisuuksien vuoksi.
Maraging-teräs (EN1.2709) soveltuu hyvin sovelluksiin, joissa vaaditaan hyviä mekaanisia ominaisuuksia, kuten muotteihin. Murtolujuus
on yli 1000 MPa.
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5.1.2 Alumiiniseokset
Alumiiniseoksia käytetään yhä enemmän koneenrakennuksen sovelluksissa sen keveyden ja hyvien muotoiluominaisuuksien vuoksi. Sitä voidaan tulostaa nopeasti muihin metalleihin verrattuna ja myös pienet yksityiskohdat saadaan tulostettua. Jälkikäsittelyominaisuudet ovat myös
hyvät (koneistus, hitsattavuus, kiillotus, pinnoitus). AlSi10Mg on eniten
käytetty alumiiniseos, muita käytettyjä seoksia ovat AlSi12, AlSi7Mg ja
AlSi9Cu3. Murtolujuudet ovat 400 MPa:n tienoilla.

5.1.3 Kobolttikromi
Kobolttikromi (CoCr) on kehitetty sovelluksiin, joissa tarvitaan erinomaisia
mekaanisia ominaisuuksia sekä korroosionkestävyyttä. Materiaali sopii
hyvin lääketieteellisiin sovelluksiin (hampaat, implantit). Kobolttikromia
käytetään myös vaativissa koneenrakennussovelluksissa, joissa korkeat
lämpötilat asettavat erityisvaatimuksia, kuten kaasuturbiineissa. Murtolujuudessa päästään yli 1000 MPa:iin. Kobolttikromiseoksia kutsutaan
usein myös stelliiteiksi.

5.1.4 Titaaniseokset
Titaanin erinomaiset mekaaniset ja korroosionkesto-ominaisuudet yhdistettynä keveyteen tekevät siitä houkuttelevan materiaalin vaativiin sovelluksiin ja siksi sitä käytetään niin lääketieteellisissä kuin lentokonesovelluksissakin. Sovelluskohteiden vuoksi sen käyttö on standardoitu hyvin. Ti6Al4V on eniten käytetty seos lentokonesovelluksiin ja sen murtolujuus on jopa yli 1200 MPa. Ti6Al4V ELI on kehitetty erityisesti lääketieteellisiin sovelluksiin.

5.1.5 Nikkeliseokset
Nikkeliseoksien mekaaniset ominaisuudet säilyvät hyvinä korkeisiinkin
lämpötiloihin ja siksi niitä käytetään mm. kaasuturbiinien komponenttien
tekemisessä. Nikkeliseoksilla on myös erinomaiset korroosionkesto-ominaisuudet. Yleisimmät kaupalliset seokset ovat Inconel 625 ja Inconel 718.
Murtolujuudet ovat noin 1000 MPa. Muita käytettyjä seoksia ovat Inconel
939 ja Hastelloy, jota käytetään erityisen korkeissa lämpötiloissa (jopa
1200 ºC).
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5.2 Tyypilliset tulostettavat muovit
3D-tulostuksessa muovit jakautuvat fotopolymeereihin sekä teknisiin
muoveihin. Fotopolymeerejä käyttävät teknologiat ovat materiaalin suihkutus sekä valokovetus altaassa. Teknisiä muoveja käyttävät teknologiat
taas ovat pursotus ja jauhepetisulatus. Kaikki 3D-tulostuksen muovit ovat
termoplastisia eli kestomuoveja. Valmistajat ovat kehittäneet tähän tarkoitukseen räätälöityjä muovilaatuja.

5.2.1 Fotopolymeerit
Kestomuoveista ne, joka valon vaikutuksesta kovettuvat, ovat fotopolymeerejä. Fotopolymeerit ovat vanhimpia ja siten pisimpään kehityksessä
olleita materiaaleja 3D-tulostuksessa. Käytettyjä fotopolymeerejä on
kymmeniä ja ne on kehitetty alusta alkaen spesifisiin käyttötarkoituksiin.
Fotopolymeereihin on saatu räätälöimällä erilaisia ominaisuuksia, kuten
elastisuutta, läpinäkyvyyttä ja jäykkyyttä. Näin ollen fotopolymeerit ovat
erinomainen vaihtoehto, kun materiaalivaatimukset ovat hyvin tiedossa.
Tämän lisäksi fotopolymeereistä valmistettujen kappaleiden suuri etu on
erinomainen tarkkuus. Fotopolymeerejä myydään usein tuotenimillä,
joten jokaiseen materiaaliin on syytä tutustua tarkemmin ennen niiden
käyttöä.

5.2.2 Yleiset tekniset muovit
Teknisiä muoveja käytetään 3D-tulostuksessa sovelluksiin, joissa vaaditaan iskunkestoa, lujuutta sekä jäykkyyttä. Yleisimpiä teknisiä muoveja
3D-tulostuksessa ovat ABS, polyamidit, polykarbonaatti sekä polyeetteriimidi.
Polyamideilla eli nailoneilla on hyvä kemiallinen kestävyys, hyvä sitkeys sekä hyvät voiteluominaisuudet. Polyamidit ovat suhteellisen lujia
ja taipuisia ja niistä tehdyt kappaleet ovat myös melko tarkkoja. 3D-tulostuksessa käytetään lähinnä PA6-, PA11- ja PA12-polyamideja. Nailon soveltuu moniin vaativiin kohteisiin, kuten laakereihin.

5.3 Keraamit
Keraamit soveltuvat kohteisiin, joissa kulumiskestävyys, kovuus ja kemiallinen kestävyys sekä korkeiden lämpötilojen sieto ovat tärkeitä. Yleisimmin käytettyjä keraameja ovat alumiinioksidi ja zirkoniumdioksidi. Tulostusprosessina on sideaineen suihkutus, joten keraamikappaleiden valmistus vaatii aina pitkähkön lämpökäsittelyprosessin, jossa sideaineet
poistetaan ja keraamipartikkelit sintrataan.
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MISTÄ LÖYTYY TEKIJÖITÄ?

Suomessa on markkinoiden kokoon nähden hyvin tarjontaa 3D-tulostuksen osaajista ja palveluntarjoajista.

6.1 Palveluntarjoajat
Ajantasainen lista suomalaisista palveluntarjoajista on Suomen pikavalmistusyhdistyksen FIRPA:n nettisivuilla www.firpa.fi. Esimerkkejä
suomalaisista palveluntarjoajista on taulukossa 2 ja ulkomaisista taulukossa 3.
Taulukko 2. Suomessa sijaitsevia palveluntarjoajia
PALVELUNTARJOAJA

MATERIAALIT

PAIKKAKUNTA

INTERNET-OSOITE

3D Formtech Oy

Polyamidit

Jyväskylä

www.3dformtech.fi/

3DSTEP Oy

Metallit

Tampere

http://3dstep.fi/

AM Finland Oy

Metallit

Lahti

www.amfinland.fi/

Grano 3D

Fotopolymeerit,
polyamidit

Lahti

www.rpcase.fi/

Materflow

Polyamidit

Lahti

www.materflow.com/

Proto Labs

Fotopolymeerit,
polyamidit

Turku

www.protolabs.fi/

Taulukko 3. Ulkomailla sijaitsevia suuria palveluntarjoajia
PALVELUNTARJOAJA
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MATERIAALIT

EDUSTAJAMAA

INTERNET-OSOITE

Shapeways

Fotopolymeerit,
polyamidit,
metallit, keraami

Alankomaat

www.shapeways.com/

Materialise

Fotopolymeerit,
polyamidit,
metallit, keraami

Belgia

https://i.materialise.com/

Stratasys Direct
Manufacturing

Fotopolymeerit,
polyamidit,
metallit, keraami,
termoplastiset

Saksa, Irlanti

www.stratasysdirect.com/

Quickparts

Fotopolymeerit,
polyamidit,
metallit

Iso-Britannia

www.quickparts.com/

Citim

Polyamidit,
metallit

Saksa

www.citim.de/

6.1.1 Hinnoittelu
Lisäävillä menetelmillä tuotettujen kappaleiden hinta riippuu hyvin paljon
kappaleen ominaisuuksista ja käytetystä materiaalista. Useat palveluntarjoajat tarjoavat ilmaista palvelua, jossa kappaleen 3D-mallin voi ladata
sivulle ja jossa sen valmistettavuus tarkistetaan ja annetaan heti hintaarvio kappaleen valmistuksesta. Eräs tällainen hyvin toimiva palvelu löytyy Shapewaysin sivuilta: http://www.shapeways.com/create?li=nav

6.1.2 Toimitusajat
Toimitusajat riippuvat kappaleen geometriasta, valmistusmateriaalista
sekä kappaleiden määrästä. Yleisesti kuitenkin Suomesta Suomeen tilatut kappaleet tulevat alle viikossa ja ulkomailta tilatut kappaleet tulevat
noin reilun viikon sisällä.

6.2 Suomalaisia tutkimusyksiköitä
Taulukossa 4 on lueteltu suomalaisia lisäävän valmistuksen tutkimusryhmiä.
Taulukko 4. Suomalaisia lisäävän valmistuksen tutkimusryhmiä
TUTKIMUSYKSIKÖN NIMI

HALLINNOIVA ELIN

Aalto-yliopisto

Lappeenrannan
teknillinen
yliopisto

• Metallien 3D-tulostus
• 3D-tulosteiden hitsaus/
hitsattavuus
• Prosessin monitorointi 3D
tulostuksessa
• 3D-tulostetun rakenteen
materiaaliominaisuudet
• Powder Bed- ja Direct Energy
Deposition -prosessit
• Tuotannon ja teknologian kehitys

Teknologian
tutkimuskeskus
VTT Oy

• Metallikappaleiden 3D-tulostus
• Metallisten tulostusmateriaalien
kehitys
• Topologinen optimointi
• Tulostettavuuden optimointi
• 3D-tulostuksen liiketoimintamallit
• 3D-tulostuksen kannattavuusarvioinnit

Tampereen
teknillinen
yliopisto

• Suorakerrostusmenetelmät
oheisprosesseineen
• Tarkkojen, tiiviiden keraamikappaleiden valmistus
• Tuote- ja tuotannonkehitys
• Laitteistokehitys

Tulevaisuuden tuotantomenetelmien tutkimusryhmä
Kontaktihenkilö:
jukka.tuomi@aalto.fi

Lasertyöstön tutkimusryhmä
Kontaktihenkilö:
heidi.piili@lut.fi

Kehittyneiden valmistusteknologioiden tutkimustiimi
Kontaktihenkilö:
pasi.puukko@vtt.fi

Kone- ja tuotantotekniikan
sekä materiaaliopin
tutkimusryhmä
Kontaktihenkilö:
eric.coatanea@tut.fi

ERIKOISTUMISALUEET
• Teollinen internet
• Lääketieteelliset sovellukset
• Teknologian ja laitteiston
kehittäminen
• 3D-tulostus tuotantomenetelmänä
• Tuotekehitys
• 3D-mallinnus ja -skannaus
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3D-TULOSTUKSEN HYÖDYNTÄMINEN
TUOTESUUNNITTELUSSA JA LOPPUTUOTTEEN
VALMISTAMISESSA

isäävää valmistusta voidaan käyttää hyväksi kaikissa tuotekehityksen vaiheissa, kuten markkinaselvityksissä, ideoinnissa, tuotekonseptin laadinnassa, luonnosteluvaiheessa, prototyyppien teossa, pilotoinnissa, tuotetestauksessa ja -hyväksynnässä. Materiaalia lisäävää valmistusta soveltamalla pystytään lyhentämään suunnittelun
läpimenoaikaa ja edullisesti testaamaan tuotteita ja markkinoita, vaikka
lopullisena tavoitteena olisikin muilla menetelmillä tuotettava sarjatuotantokomponentti tai -tuote. Valmistettaessa lopputuote 3D-tulostamalla
kannattaa hyödyntää teknologian antamia mahdollisuuksia kappaleen
muotoilussa.
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7.1 3D-tulostus apuna tuotesuunnittelussa
Lisäävällä valmistuksella on mahdollista nopeuttaa tuotekehityssykliä
pienentämällä yksittäisen iteraatiokierroksen vaatimaa aikaa. Tämä onnistuu, kun prototyyppien tekeminen ja erilaisten suunnitteluvariaatioiden kokeilu fyysisesti on mahdollista tehdä taloudellisesti nopeassa aikataulussa, kuva 10. Vaatimuksena on, että tulostettavasta kappaleesta
on olemassa hyvälaatuinen 3-ulotteinen CAD-malli. Suunnittelun aikana
on mahdollista tulostaa erilaisia malliversioita, joilla voidaan testata esimerkiksi ergonomian, käytettävyyden tai muotoilun onnistumista. Prototyypeillä voidaan esimerkiksi testata, kuinka hyvin uusi tuote istuu käteen
tai kuinka uuden ohjaimen napit ovat sormien ulottuvilla. Koska 3D-tulostaminen on kustannustehokas ja nopea menetelmä tehdä prototyyppi,
voidaan tuotetta testata entistä enemmän jo suunnitteluvaiheessa ja eliminoida toimimattomat vaihtoehdot.
Kehitettäessä tuotetta metallien lisäävää valmistusta varten kannattaa valmistaa tuote ennen viimeistä suunnitteluversiota esimerkiksi
muovista edullista pursotusmenetelmään perustuvaa laitetta käyttäen.
Näin saadaan tuotteesta fyysinen malli, jota voidaan tutkia ja samalla
miettiä mitä siinä voisi muuttaa ja parantaa. Malli voidaan valmistaa myös
suoraan metallista, mutta pelkästään kokeilua ja hahmottelua varten sen
valmistaminen muovista on edullisempaa ja nopeampaa.
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Kuva 10. 3D-tulostuksen käyttö suunnittelun tukena

3D-tulostamalla on mahdollista valmistaa, niin muovista kuin metallista,
täysin mekaanisesti toimivia osia, joilla uusia mekaanisia ratkaisuja voidaan testata ennen kuin tuote laitetaan varsinaiseen tuotantoon. Koska
3D-tulostetuilla materiaaleilla on tyypillisesti jokseenkin samat mekaaniset ominaisuudet kuin ns. bulkkimateriaalilla, tulostetuilla mekaniikkamalliosilla on mahdollisuus tehdä täysimittaisia käytännön kokeita myös
teollisessa mittakaavassa.
3D-tulostusta voidaan käyttää myös markkinoinnin ja myynnin tukena ja valmistaa visuaalisia malleja tarjottavasta tuotekonseptista. Fyysisillä malleilla voidaan antaa vakuuttavampi esitys ratkaisun toimivuudesta, erityisesti kun tarjotaan räätälöityjä ratkaisuja, kuin pelkän 3D-tietokonemallin avulla.

7.2 Lopputuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla
Jotta saadaan toimivia rakenteita, tulee tulostettavaksi ajateltu osa suunnitella siten, että se on optimoitu sekä käyttökohteeseen että soveltuvaksi
valmistettavaksi tulostamalla.
Perinteisesti suunnitellun kappaleen valmistaminen sellaisenaan
3D-tulostamalla ei useinkaan ole järkevää. Se on hyödyllistä vain, jos hyväksytään korkea hinta ja osa päästään valmistamaan suoraan tarpeeseen lähellä asiakasta. Jos tuotanto seisoo tai on kyse muuten merkittävän ongelman ratkaisusta, voi tämä tulla kyseeseen.
Kehittyneempi ratkaisu on suunnitella tuote alusta asti 3D-tulostusta varten, jotta saataisiin kaikki irti 3D-tulostuksesta. Tämä lähestymistapa vaatii uudenlaisen suunnittelun osaamista. DFAM (Design for Additive Manufacturing) sallii suunnittelijoiden suunnitella kappaleita, joihin
kuuluu topologista optimointia, monimutkaisia ristikkorakenteita sekä
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negatiivisia päästöjä. Lisäksi jokaisen kappaleen voi suunnitella erilaiseksi, sillä siitä syntyvät lisäkustannukset ovat hyvin pieniä.
Lisäävää valmistusta käyttäen valmistettavat tuotteet tulee suunnitella jo alusta alkaen pitäen mielessä menetelmän antamat vapausasteet.
Jos tuote valmistetaan lisäävää valmistusta käyttäen samanlaiseksi kuin
esimerkiksi koneistamalla valmistettu tuote, niin se kärsii edelleen niistä
rajoitteista, jotka koneistus on suunnitteluun tuonut. Näin ollen lisäävää
valmistusta käytettäessä tulee suunnittelu aloittaa alusta.
Ensimmäiseksi tulee tiedostaa, millä lisäävän valmistuksen menetelmällä tuote aiotaan valmistaa. Suunnittelijan tulee olla tietoinen kyseiseen menetelmään liittyvistä mahdollisuuksista ja rajoituksista sekä
suunnittelusäännöistä. Suunniteltaessa mallia 3D-mallinnusohjelmalla
on pidettävä mielessä, että mallin tulee olla niin sanotusti vesitiivis eli pinnoiltaan yhtenäinen. Suunnittelusääntöjä liittyy varsinkin metallisten tuotteiden valmistamiseen lisäävän valmistuksen menetelmillä. Suunniteltaessa tuotteita näille menetelmille kannattaa toimia yhteistyössä alan
erityisosaajien kanssa.
Suunnittelussa pitää lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä, asiakastarpeesta ja toiminnallisista vaatimuksista. Esimerkiksi hydrauliikkalohkon suunnittelussa kannattaa tutustua enemmän alkuperäisen lohkon
kaavioon kuin itse tuotteeseen. Suunnittelijan tulee myös muistaa, että
tuotteen monimutkaisuus ei vaikuta sen valmistushintaan lisäävän valmistuksen tapauksessa.
Tulee myös ymmärtää, että valmistusmenetelmän muutos voi tuoda
uusia ongelmia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rakenteen kuumeneminen tai rakenteen ohuudesta johtuvat värähtelyongelmat.
Valmistettua tuotetta joudutaan aina jälkikäsittelemään jossain määrin ja myös koneistamaan joissain tapauksissa. Tällöin on jo suunnitteluvaiheessa otettava huomioon, että tuote pystytään kiinnittämään koneistusta varten ja että tuote kestää koneistuksesta aiheutuvat voimat.
Yleisesti ottaen materiaalia lisäävillä menetelmillä kannattaa erityisesti valmistaa kappale, joka on lukumäärältään pieni, muodoltaan monimutkainen sekä kallis. 3D-tulostuksen kehityksellä on suuri vaikutus
kannattaviin valmistusmääriin. Kun teknologia tulee halvemmaksi ja nopeutuu, myös yksinkertaisemmat kappaleet tulevat olemaan järkeviä 3Dtulostaa perinteisen valmistuksen sijaan. Tämän lisäksi teknologian kilpailukyvyn parantuessa tulee olemaan kannattavaa tehdä yhä pitempiä
sarjoja 3D-tulostamalla.
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8 ESIMERKKIKAPPALEITA

Tässä luvussa esitellään DIMECC MANU -ohjelman AM-hankkeen tuloksia siinä toteutettujen tuote-esimerkkien avulla.

8.1 3D-tulostettu ruiskuvalumuotin keerna (ABB)
Ruiskuvalumuotin jäähtymisominaisuuksilla on olennainen merkitys sen
tuotantotehokkuudessa. Hankkeessa tulostettiin jauhepetisulatuksella
teräskeernoja, joissa oli erilaisia jäähdytyskanavia. Kuvassa 11 on esitetty
case-tuotteeksi valittu kartion muotoinen elastomeeritiiviste.

Kuva 11. Elastomeeritiiviste, joka valmistettiin
3D-tulostetun keernan avulla

Käytetyt jäähdytyskanavavaihtoehdot ovat kuvassa 12. Äärimmäisenä oikealla oleva kuva esittää perinteisellä menetelmällä valmistettua suunnitteluvaihtoehtoa, joka tulostettiin myös lisäävällä valmistuksella vertailun vuoksi.
Type 1:
Narrow
U-profile

Type 2:
Thick U-profile
with turbulent
ribs

Type 3:
Slim
spiral profile

Type 4:
Robust
spiral profile

Type 5:
Fountain
profile

Type 6:
Conventional
“drilled” profile

Kuva 12. 3D-tulostettuja keernavaihtoehtoja, oikealla perinteisellä menetelmällä
valmistettu
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3D-tulostuksen jälkeen tehtiin tarpeelliset lämpökäsittelyt (jännityksenpoistohehkutus, karkaisu ja päästö) ja loppukoneistus. Kuvassa 13 on
esitetty keerna ennen ja jälkeen koneistuksen.

Kuva 13. Keerna ennen ja jälkeen koneistuksen. Lämpökamerakuvaus prosessin
aikana.

Keernojen prosessilämpötiloja testattiin infrapunakuvauksen avulla
ABB:llä. Kuvassa 13 on esitetty lämpökuvaus kokeen aikana. Se osoittaa,
että keernan kärki jäähtyy tehokkaasti sisäisten kanavien ansiosta.
Nopeamman jäähdytyksen ansiosta prosessia pystytään säätämään tarkemmin ja tahtiaika lyheni yli 75 %. Yleisesti ottaen 3D-tulostuksen havaittiin soveltuvan hyvin työkaluvalmistukseen, erityisesti sovelluksissa,
joissa optimiratkaisussa tarvitaan monimutkaisia sisäisiä kanavia. Massatuotannossa tämä merkitsee merkittävää kustannussäästöä.

8.2 Liimasuutin (Raute)
Liimasuutinta käytetään viilunsaumaajassa levittämään liimaa. Liimasuutin oli sellaisenaan melko valmis tulostettavaksi. Muutoksia tehtiin ainoastaan putken sisäosan muotoon sekä porattaviin kiinnitysreikiin. Kuvassa 14 on liimasuuttimen kaaviokuva.

Kuva 14. Alkuperäisen liimasuuttimen kaaviokuva
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Liimasuuttimen läpi kulkevan putken sisäosaa muotoiltiin helpommin
jauhepetisulatuksella valmistettavaan muotoon, eli putken sisämuodosta
tehtiin pisaramainen. Lisäksi kiinnitysreiät laitettiin umpeen ja niiden paikalle tehtiin upotukset, jotka porattiin tulostuksen jälkeen auki. Kuvassa
15 nähdään alkuperäiseen malliin tehdyt muutokset.

Kuva 15. Liimasuuttimeen tehdyt muutokset (merkitty nuolilla) tulostusta varten

Tulostamista varten liimasuuttimelle tehtiin tukirakenteet DeskArtesin
3DataExpert-ohjelmalla. Kuvassa 16 on tulostettu liimasuutin.

Kuva 16. Tulostettu liimasuutin

Liimasuuttimen valmistus onnistui ongelmitta. Pienien muutosten avulla
tuote saatiin valmistettua helposti. Tulostuksen jälkeen tukirakenteet poistettiin koneistamalla ja kiinnitysreiät avattiin poraamalla.
Tulostettu suutin toimii laitteessa kuten perinteisilläkin valmistusmenetelmillä toteutettu kappale, mutta valmistuskustannukset jäävät
murto-osaan alkuperäisistä. Näin ollen kyseisen suuttimen valmistus tulostamalla on erinomainen vaihtoehto niin kappaleen vapaamman muotoilun kuin kustannuksienkin suhteen.
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8.3 Robottitarttuja ja turbiinin siipi (Fastems)
Demonstraation tarkoitus oli kuvata lisäävän valmistuksen automatisointia ja sen sovelluksia. Esimerkiksi tukien poisto on toimenpide, jonka automatisoinnista ei ole kokemuksia. Sovelluskappaleena oli asiakastarpeeseen perustuva turbiinin siipi. Koska alkuperäinen sovellus oli luottamuksellinen, käytettiin julkiselta palvelimelta saatua vastaavaa geometriaa.
Materiaalia lisäävällä valmistuksella tehtiin seuraavat komponentit:
robotin tarttujan sormet, robotin tarttujainsertit, kappaleen paikoitustelineet ja varsinainen kappale, turbiinin siipi, kuva 17.
Robotin tarttujan sormet tehtiin jauhepetimenetelmällä alumiiniseoksesta AlSi12. Turbiinin siipi tehtiin samoin jauhepetimenetelmällä
Inconel 625 -metallista. Sen sisällä on monimutkainen jäähdytyskanava,
jonka valmistaminen perinteisillä menetelmillä olisi hyvin hankalaa ja
työlästä. Turbiinin siivelle suoritettiin jännitystenpoistohehkutus. Robottitarttujan insertit, joiden tarttumapinta on turbiinisiiven muotoinen, tehtiin
lämpöä hyvin kestävästä ULTEM-polymeeristä, samoin kuin paikoitustelineet, joissa on myös turbiinin siiven muotoiset urat. Nämä tehtiin pursotusmenetelmällä.

Kuva 17. Robotin tarraimet, insertit, paikoitustelineet ja turbiinin siipi

Demonstraation eri vaiheissa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin
piirteisiin.

• Robotin tarttujien inserttien tulee olla lämpöä kestävää materiaalia,
koska turbiinin siipi on valmistuessaan tai lämpökäsittelyn jäljiltä vielä
lämmin. Inserttimateriaalilla tulee olla riittävä kitkapinta, jotta puristusvoima voidaan minimoida.

• Paikoitustelineen tulee myös olla lämpöä kestävää materiaalia.
• Turbiinin siivellä tulee olla riittävä tarkkuus myös lämpökäsittelyn jälkeen ja optimoitu pinnan karheus, jotta jälkityöstö voidaan minimoida.
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Kuvassa 18 on esitetty tulostetut kappaleet.
Robottitoimintaa demonstroitiin todellisella robotilla, jolloin todettiin, että
3D-tulostettuja osia, robottitarttujia, tarttujien inserttejä ja paikoitustelineitä voidaan käyttää robotissa. Demonstraatiosta tehtiin video, jota Fastems Oy Ab ja VTT ovat näyttäneet useissa tilanteissa.

Kuva 18. Tulostetut paikoitusteline ja tarttujan insertit, robottitarttujat ja turbiinin
siipi

8.4 Hydraulilohko (Metso)
Dlkuperäinen hydraulilohko (kuva 19) oli suunniteltu valmistettavaksi koneistamalla, minkä takia tuotteessa oli mm. apureikiä, joiden avulla saatiin luotua varsinaiset virtauskanavat. 3D-tulostusta varten kappale suunniteltiin kokonaan uudelleen tavoitteena vähentää painoa sekä parantaa
toimivuutta tehostuneen virtauksen avulla.

Kuva 19. Alkuperäisen hydrauliikkalohkon
Solid Works -malli

Tuotteen suunnittelussa oli haastavaa sen monimutkaisuus. Hydrauliikkalohkoon liitetään useita komponentteja, joille tulee koneistaa pesät,
mikä luo rajoitteita mallin suunnitteluun. Tuote suunniteltiin kaavion perusteella sekä hyödyntäen komponenttivalmistajien tarjoamia mittoja
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pesien koneistusta varten. Suunnittelussa suurimmat hankaluudet liittyivät venttiilipesien sijoitukseen sekä pisaranmuotoisten putkien 3D-käyrien mallintamiseen. Putkien minimihalkaisijaksi oli annettu 8 mm. Näin
ollen putkista ja kanavista piti suunnitella pisaranmuotoiset, sillä jauhepetisulatuksessa halkaisijaltaan yli 7 mm:n putkien tai kanavien teko ei
onnistu kohtisuorassa valmistussuuntaan nähden. Sekä alkuperäinen
että lopullinen design on esitetty kuvassa 20. Samassa kuvassa näkyy
myös uuden suunnittelun tuoma painonsäästö. Painonsäästö on arvioitu
suunnitteluohjelman sisäisellä työkalulla arvioimalla uuden tuotteen paino ja vertaamalla sitä vanhaan tuotteeseen.

36 kg

72 %
painonsäästö

10 kg

Kuva 20. Uusi ja vanha hydraulilohko

Lohkossa on x-mallisia poikittaistukia varmistamassa, että tuote kestää
tulostuksen jälkeen tehtävän pesien koneistuksen aiheuttamat voimat.
Tulostettua lohkoa ei ole vielä testattu tämän julkaisun painoon mennessä.

8.5 Kupari-induktori (Katsa)
Dammaspyörien karkaisussa käytetty kuparinen induktori on varsin hankala valmistaa sen monimutkaisen muodon takia. Tänä päivänä se tehdään yleensä käsityönä muotoilemalla kupariputkesta ja juottamalla osat
yhteen. Demonstraation tarkoituksena oli selvittää, onko 3D-tulostamalla
mahdollista ja järkevää valmistaa induktori ja miten se toimii käytännön
karkaisusovelluksessa.
Kuparin tulostaminen on haastavaa sen vaatiman suuren tehon ja
tehotiheyden takia. Suomessa ei ole vielä siihen sopivaa laitteistoa.
Kuvassa 21 on 3D-malli induktorista. Siinä on hammaspyörän hammasta myötäilevä kohtio ja sisällä kulkee jäähdytyskanava.
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Kupari-induktori tulostettiin Fraunhofer ILT:llä Saksassa. Materiaali oli
CuCrZr, jonka koostumus oli seuraava:

Cr

Zr

Fe

Si

Misc.

Cu

0,5 – 1,2

0,03 – 0,3

max. 0,08

max. 0,1

max. 0,2

balance

Tulostuksessa käytettiin noin 1 kW:n tehoa ja tutkimusolosuhteissa kehitettyä scanning-tekniikkaa. Tulostetulle kappaleelle suoritettiin jälkilämpökäsittely 950 °C 15 minuuttia ja vesijäähdytys. Kuvassa 22 on valmis
induktori tulostuksen jälkeen.

Kuva 21. Kupari-induktorin kaaviokuva. Pituus on 80 mm.

Kuva 22. Tulostettu kupari-induktori
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Induktoria testattiin, mutta tämä ensimmäinen AM-versio ei kestänyt rankkaa olosuhdetta. Tulokset osoittavat, että kuparin tulostuksessa päästään
hyviin mittatarkkuuksiin, mutta sovelluksesta riippuen rakenne on suunniteltava uudestaan ja materiaalinvalintaan on kiinnitettävä huomiota.

8.6 Hiekkavaluesimerkki
Kuvassa 23 digitaaliselle hydraulilohkolle on tehty sekä valumuotti että
keerna sideaineen suihkutus -menetelmällä. Muotit ja keernat valmistettiin Hetitecin Voxeljet VX1000 -laitteella. Siinä kammion koko (1060 x 600
x 500 mm) on melko suuri verrattuna moneen muuhun lisäävään menetelmään. Levitettävän hiekkakerroksen paksuus on 0,3 mm.

Kuva 23. Digitaalisen hydraulilohkon hiekkamuotti CAD-mallina vasemmalla ja tulostettu muotin alaosa ja keerna oikealla

Hydraulilohkon koko on pieni (135 x 50 x 54 mm), joten sen muotteja ja
keernoja voidaan tehdä kerralla 16 kpl. Yhden täyden kammiollisen valmistuminen kestää noin vuorokauden. Toinen mahdollisuus on tehdä pelkästään keernoja, koska muotti on tässä tapauksessa melko yksinkertainen. Silloin keernoja voitaisiin tehdä jopa 100 vuorokaudessa. Hiekkamuottien ja keernojen valmistaminen sideaineen suihkutus -menetelmällä on tehokas ja nopea tapa tehdä yksittäiskappaleita valamalla. Menetelmän nopeus mahdollistaa myös piensarjatuotannon. Esimerkiksi varaosien tekemiseen tämä menetelmä avaa uusia mahdollisuuksia, koska
tilaa vieviä valumalleja ei tarvitse varastoida.
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8.7 Keraamikappale-esimerkki
Keraamikappaleita voidaan valmistaa monellakin lisäävän valmistuksen
menetelmällä. TTY:llä on käytössä (Lithoz CeraFab7500) valokovetus altaassa -menetelmään perustuva laite. Siinä valokovetteisen polymeerin
ja keraamipartikkeleiden muodostama liete kovetetaan valon (450 nm)
avulla. Laitteen tulostusalue on melko pieni (76 x 43 x 150 mm). Resoluutio on 40 µm ja kerrosvahvuudet ovat 25 ja 100 µm:n väliltä. Tulostusnopeus on enimmillään 100 kerrosta tunnissa. Laite soveltuu parhaiten
pienten monimutkaisten ja matalien kappaleiden valmistamiseen, joilta
vaaditaan tarkkuutta ja tiiviyttä. Käytettäviä materiaaleja ovat mm. alumiini- ja zirkoniumoksidi. Näistä materiaaleista tehdyt kappaleet soveltuvat kohteisiin, joissa kulumiskestävyys, kovuus ja kemiallinen kestävyys
sekä korkeat lämpötilat ovat tärkeitä.

Kuva 24. Alumiinioksidista valmistettuja kappaleita. Ylärivissä pieniä juoksupyöriä
tulostusalustalla ja valmiit sintratut kappaleet oikealla. Alarivin kuvissa kartiosuodatin, jossa reikien koko on alle 400 µm ja seinämän vahvuudet alle 200 µm (TUT)

Kuvan 24 valmistettujen juoksupyörien halkaisija on 16 mm ja korkeus
9 mm. Niiden tulostusaika on 4 tuntia 25 µm:n (40 min/kpl) ja 1 tunti 100
µm:n (10 min/kpl) kerrospaksuudella. Tulostuksen jälkeen kappaleet
puhdistetaan ja sintrataan. Sintrausprosessi on kaksivaiheinen. Ensin
lämpötilaa nostetaan vaiheittain siten, että valokovetteinen polymeeri
saadaan hallitusti poistettua keraamipartikkeleiden välistä. Tämän jälkeen lämpötila nostetaan vaiheittain sintrauslämpötilaan (noin 1700 °C).
Kappaleiden kutistuma alumiinioksidilla on noin 25 % ja zirkoniumoksidilla 35 %.
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TULEVAISUUDEN DIGITAALINEN
VALMISTUS

ateriaalia lisäävä valmistus on osa teollisuuden digitaalista
muutosta. Sekä yksityiset yritykset että valtiot investoivat 3Dtulostukseen erittäin paljon ja huomattavia edistysaskeleita on
odotettavissa lähivuosina. Muovimateriaalien tulostukseen on kehitteillä
aivan uusia, entistä huomattavasti nopeampia menetelmiä. Samoin tulossa on laitteita, jotka mahdollistavat nykyistä huomattavasti suurempien muovikappaleiden tulostuksen. Suurimmat kehityspanokset kohdistuvat kuitenkin metallisten lopputuotteiden valmistukseen.

M

Metallien lisäävän valmistuksen kilpailukyvyn kilpaileviin menetelmiin
verrattuna odotetaan paranevan huomattavasti lähivuosina. Tästä huolimatta se ei tule suinkaan korvaamaan kaikkea valmistusta, vaan se tulee
löytämään oman paikkansa muiden valmistusmenetelmien joukossa.
Metallin tulostuslaitteiden hintojen ei arvella laskevan, mutta esimerkiksi
jauhepetisulatuksessa kammiokoot kasvavat ja laserien määrä ja teho
nousee, mikä nostaa tulostuksen tehokkuutta. Rakennusnopeuden ennustetaan moninkertaistuvan nykyisestä muutamassa vuodessa. Jauheiden hinnat laskevat huomattavasti kilpailun kiristyessä. Koko prosessin laadunvalvonta raaka-aineesta lopputuotteeseen paranee ja yhdenmukaistuu ohjelmistojen, laitteiden ja prosessiymmärryksen kehittymisen sekä standardisoinnin ansiosta.
Metallitulostimien kehitystyö on tähän asti keskittynyt pitkälti itse
prosessin kehittämiseen ja vasta viime aikoina on panostettu teknologian
teollistamiseen ja automatisointiin. Jatkossa metallien tulostuslaitteet
eivät ole enää erikseen toimivia yksinäisiä koneita, vaan ne integroituvat
saumattomaksi osaksi työpajan kokonaisvalmistusjärjestelmää. Nykyisissä koneissa jauheen käsittely on jo pitkälti automatisoitu ja jatkossa
myös muut tulostusta edeltävät ja sitä seuraavat vaiheet automatisoituvat. Erilaiset moduuli- ja hybridiratkaisut lisääntyvät. Jo nykyisin olemassa oleva mahdollisuus lisätä tulostuspää olemassa olevaan CNC-koneeseen lisää myös pienten yritysten edellytyksiä investoida materiaalia lisäävään valmistukseen. Suomessa valmistetaan perinteisesti varsin suuria kappaleita ja odotettavissa onkin suorakerrostusmenetelmien käyttöönotto maassamme, kunhan kyseiset menetelmät kehittyvät edelleen.
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Samoin on odotettavissa uusia ratkaisuja funktionaalisuuden lisäämiseksi ja elektroniikan integroimiseksi tuotteisiin tulostuksen yhteydessä.
3D-skannauksen kehittyminen ja halventuminen vaikuttavat myös materiaalia lisäävän valmistukseen yleistymiseen.
Digitaalinen valmistus tulee vaikuttamaan myös tuotantoverkostoihin: uusia toimijoita tulee, entisten toimijoiden rooli ja merkitys muuttuvat.
DIMECC MANU on avannut ovet metallitulostukseen. Nyt tarvitaan investointeja ja rohkeutta hyödyntää kolmiulotteinen tuotekuvaus suunnittelusta valmistukseen asti. Metallien lisäävä valmistus tulisi hyödyntää kilpailukeinona heti kun mahdollista.

39

RESULT PUBLICATIONS
1/2017

10 LISÄKIRJALLISUUTTA

Lisäävästä valmistuksesta on saatavilla runsaasti materiaalia kirjojen,
raporttien, sekä artikkelien muodossa. Taulukossa 5 on esitetty esimerkkejä kyseisistä teoksista.

Taulukko 5. Materiaalia lisäävän valmistuksen kirjallisuutta

NIMIKE

Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid
Prototyping, and Direct Digital
Manufacturing

Wohlers Report 2016

Additive manufacturing:
A game changer for the
manufacturing industry?

3D Opportunity

40

TEKIJÄ

KUVAUS

SAATAVUUS

Ian Gibson
et al.

Yleisellä
tasolla lisäävää
valmistusta
käsittelevä
kirja

ISBN:
978-1493921126

Wohlers
Associates

Lisäävän
valmistuksen
trendien
vuosittainen
raportti

ISBN:
978-0-9913332-2-6

Roland
Berger

Ytimekäs
ja yksityiskohtiin menevä
konsulttitoimiston julkaisu

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/
roland_berger_additive_manufacturing_1.
pdf

Deloitte

Kokoelma
artikkeleita
lisäävän
valmistuksen
mahdollisuuksista

http://dupress.deloitte.com/dup-usen/focus/3d-opportunity.html

DIMECC Factory, Helsinki
DIMECC Factory, Oulu
DIMECC Factory, Tampere
DIMECC Factory, Turku

ISBN 978-952-238-187-3
ISBN 978-952-238-188-0 (ebook)
DIMECC Publications series
ISSN 2342-2696 (online)

3D-tulostuksen suunnittelu- ja päätöksenteko-opas yrityksille

WWW.DIMECC.COM

DIMECC PUBLICATIONS 2/2017

DIMECC Oy
Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere, Finland

