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Materiaalia lisäävä valmistus on yleistymässä. Muiden valmistusmenetelmien tavoin se 

edellyttää tiettyjen periaatteiden noudattamista valmistettavien osien suunnittelussa. Tä-

män työn tarkoituksena on esitellä kyseisiä periaatteita ja lopuksi soveltaa niitä esimerk-

kikappaleeseen suunnittelemalla se uudelleen materiaalia lisäävää valmistusta varten. 

Tuloksena saatiin katsaus materiaalia lisäämällä valmistettavien kappaleiden suunnittelu-

periaatteisiin. Lisäksi suunniteltiin uusi versio esimerkkikappaleesta. Se soveltuu hyvin 

valmistettavaksi materiaalia lisäämällä ja on merkittävästi alkuperäistä kappaletta kevy-

empi. 
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1. JOHDANTO 

Materiaalia lisäävä valmistus mahdollistaa täysin uudenlaisten muotojen valmistamisen 

kustannustehokkaalla tavalla. Kappaleiden suunnittelussa voidaan näin ottaa suurempia 

vapauksia, jolloin on mahdollista saavuttaa säästöjä muun muassa painossa ja osien lu-

kumäärässä. 

Muiden valmistusmenetelmien tavoin myös materiaalia lisäävä valmistus on otettava 

huomioon komponenttia suunniteltaessa. Jotta materiaalia lisäävästä valmistuksesta saa-

vutettaisiin suurin hyöty, on kappaleen suunnittelussa sovellettava periaatteita, jotka eroa-

vat paikoin suurestikin perinteisille valmistusmenetelmille käytettävistä periaatteista. 

Materiaalia lisäävä valmistus kuitenkin asettaa vähemmän rajoitteita tulostettavan osan 

muodolle, jolloin suunnitteluautomaation käyttö on helpompaa. Muun muassa topologi-

sesta optimoinnista voidaan saada suurta hyötyä suunniteltaessa materiaalia lisäämällä 

valmistettavia osia. 

Tämän työn tarkoituksena on esitellä materiaalia lisäämällä valmistettavien osien suun-

nittelua. Aluksi käsitellään materiaalia lisäävää valmistusta yleisesti, jonka jälkeen teh-

dään katsaus eri menetelmien periaatteisiin ja ominaisuuksiin. Lisäksi käsitellään hieman 

tarkemmin metallien jauhepetisulatusta. 

Sen jälkeen käsitellään materiaalia lisäämällä valmistettavien kappaleiden suunnittelun 

erityispiirteitä. Tässä osassa tutustutaan materiaalia lisäävän valmistuksen suomiin mah-

dollisuuksiin ja sen asettamiin rajoituksiin osan muodolle. Samalla käsitellään myös to-

pologian optimointia osana materiaalia lisäämällä valmistettavien osien suunnittelupro-

sessia. Lopuksi aiemmin esiteltyjä periaatteita sovelletaan esimerkkikomponentin suun-

nitteluun. 
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2. MATERIAALIA LISÄÄVÄ VALMISTUS 

Materiaalia lisäävästä valmistuksesta käytetään myös muita nimityksiä, kuten 3d-tulostus 

ja ainetta lisäävä valmistus. Menetelmiä on monia, ja useimmat niistä perustuvat aineen 

lisäämiseen kerros kerrokselta, kunnes haluttu muoto saavutetaan. (Calignano et al. 2017) 

Erilaisia materiaalia lisääviä valmistusmenetelmiä on paljon. Useimmat niistä on tunnettu 

jo pitkään, mutta aikaisemmin niitä on käytetty vain nopeaan prototyyppien valmistuk-

seen. Viime aikoina menetelmien kehittyessä niiden käyttö myös tuotantoon on tullut 

mahdolliseksi. 

2.1 Pursotus 

Pursotusmenetelmä (fused deposition modeling, FDM) kehitettiin 1980-luvun lopulla. 

Menetelmässä raaka-aine on kestomuovia, joka on 1,75 tai 3 millimetrin paksuisena lan-

kana. Lankaa pehmennetään lämmittämällä, jonka jälkeen se pursotetaan yleensä 0,3–0,6 

mm halkaisijaisen suuttimen läpi kerros kerrokselta tulostustasolle. (Calignano et al. 

2017) 

Menetelmän etuja ovat muun muassa tulostuslaitteiden edullisuus ja mahdollisuus usei-

den materiaalien käyttämiseen samassa komponentissa (Gao et al. 2015). Calignanon et 

al. (2017) mukaan pursotusmenetelmä soveltuu myös avaruuden painottomuudessa käy-

tettäväksi. 

Pursotusmenetelmällä ei saavuteta suurta resoluutiota tai hyvää pinnanlaatua. Pursotus-

suuttimen suuri koko yhdistettynä noin 0,2 mm:n kerrospaksuuteen johtaa siihen, että 

menetelmän tarkkuus ei riitä pienimpien piirteiden tulostamiseen. Tulosteissa on lisäksi 

havaittavissa selvää porrasmaisuutta suuren kerrospaksuuden vuoksi. Gaon (2015) mu-

kaan tulosteissa on lisäksi yleensä suuria huokosia. 

Alkuperäisen menetelmää koskevan patentin vanhentumista seurasi laajamittainen edul-

listen FDM-laitteiden kehitys. Termillä 3d-tulostus viitataankin yleensä juuri näihin lait-

teisiin, vaikkakin virheellisesti. (Calignano et al. 2017) 
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Kuva 1. Materiaalin pursotuksen periaate (Calignano et al. 2017 s. 2) 

2.2 Valokovetus altaassa 

Valokovetus altaassa kehitettiin vuonna 1984 ja se oli ensimmäinen kaupallinen ainetta 

lisäävä valmistusmenetelmä. Siitä käytetään myös nimityksiä stereolitografia ja fotopo-

lymerisaatio. Menetelmä perustuu fotopolymeerihartsin kovettamiseen kerros kerrokselta 

ultraviolettilaserin avulla. (Calignano et al. 2017) 

Menetelmän etuina ovat suuri tulostusnopeus ja hyvä resoluutio (Gao et al. 2015). Suuret 

kustannukset ja pieni, vain fotopolymeereistä koostuva materiaalivalikoima kuitenkin ra-

joittavat menetelmän käyttöä. Usein myös tarvitaan erillisiä tukirakenteita, koska neste-

mäisessä muodossa oleva hartsi ei yksin riitä tukemaan tulostetta. Tämä aiheuttaa ylimää-

räistä työtä tulosteiden jälkikäsittelyssä. (Calignano et al. 2017) 

Kuvassa 2 esitetään valokovetuksen periaate. Allas on täytetty nestemäisellä fotopoly-

meerillä. Neste saadaan polymerisoitumaan halutuista kohdista ultraviolettilasersäteellä, 

joka pyyhkii nestepintaa. Tulostettavaa kappaletta lasketaan kerros kerrokselta altaaseen, 

jolloin pinnalla voidaan taas tulostaa uusi kerros. 
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Kuva 2. Valokovetuksen periaate (Calignano et al. 2017 s. 7) 

2.3 Materiaalin suihkutus 

Suihkutusmenetelmä muistuttaa mustesuihkutulostusta. Sen periaate on esitetty kuvassa 

3. Menetelmä perustuu liikkuvaan tulostuspäähän, joka ruiskuttaa materiaalia tulostus-

pinnalle. Materiaaleina käytetään yleensä fotopolymeerejä tai vahaa. Tukimateriaali voi 

olla myös geelimäistä. 

Menetelmän etuina ovat muun muassa pieni jätteen määrä ja hyvä tarkkuus. Kerrospak-

suus voi olla vain 10–30 mikrometriä, jolloin kerrokset ovat lähes havaitsemattomissa 

(Calignano et al. 2017). Suuren tarkkuuden vuoksi myös jälkikäsittelyä tarvitaan vähän. 

Ruiskutusmenetelmällä on myös mahdollista tulostaa eri materiaaleja ja värejä. Tämä 

mahdollistaa kokonaisten prototyyppien valmistuksen täysin automaattisesti. Esimerkiksi 

kokonaiset laskettelulasit värjättyine linsseineen ja kumipäällysteineen voidaan tulostaa 

(Calignano et al. 2017). 
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Kuva 3. Materiaalin ruiskutuksen periaate (Calignano et al. 2017 s. 6) 

2.4 Jauhepeti 

Jauhepetimenetelmällä voidaan tulostaa sekä metalleja, keraameja että muoveja. Mene-

telmän periaate on aina sama, mutta käytetyn materiaalin perusteella yksityiskohdat vaih-

televat. 

Menetelmä perustuu jauheeseen, jota levitetään kerros kerrokselta tulostusalueelle. Tu-

lostettavan materiaalin mukaan käytetään eri menetelmiä jauheen muuttamiseen kiinte-

äksi materiaaliksi. Kun kerros on tulostettu, lasketaan tulostustasoa alaspäin ja uusi jau-

hekerros levitetään vanhan päälle. 

Laitteiden toiminta perustuu yleensä lasersäteeseen, jolla pyyhitään jauhekerroksen pin-

taa pitkin. Kerrospaksuutena käytetään yleensä 20-100 µm. Laitteiden tulostusalue vaih-

telee 50x50 mm:n ja 400x800 mm:n välillä. Jauhe sulatetaan jopa 15 metriä sekunnissa 

liikkuvalla lasersäteellä, jonka teho voi vaihdella 20 watin ja yhden kilowatin välillä. La-

sersäde tuotetaan usein kuitulaserilla, joka lähettää 1060 – 1080 nanometrin aallonpi-

tuutta. (Herzog et al. 2016) 

Usein tarvitaan myös tukirakenteita. Ne perustuvat ristikkorakenteeseen ja vähentävät 

kappaleen muodonmuutoksia. Tukirakenteet johtavat pois lämpöä, tukevat tulostettavaa 

kappaletta ja kiinnittävät sen tulostusalustaan. 
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Tulostus tapahtuu suljetussa tilassa, joka on täytetty inertillä kaasulla. Tulostustilaan syö-

tetään yleensä typpeä ja argonia ja happipitoisuus pyritään pitämään alle 0,1 prosentissa. 

Tulostuksessa syntyvät kaasut poistetaan kaasuvirtauksella tulostusalueen ympärillä. 

(Herzog et al. 2016) 

Lasersäteen sijasta lämmönlähteenä voidaan käyttää myös elektronisuihkua. Näissä lait-

teissa tulostusalue on yleensä pienempi, korkeintaan 200x200 mm. Elektronisuihku tuo-

tetaan elektronitykillä käyttäen 60 kilovoltin kiihdytysjännitettä ja sitä ohjataan sähkö-

magneettisten linssien ja kelojen avulla. Elektronisuihkusulatuksessa tulostustilassa on 

oltava paineeltaan alle 10-2 Pascalia oleva tyhjiö. Pientä määrää heliumia käytetään pa-

rantamaan tulostusolosuhteita. 

2.5 Sideaineen ruiskutus 

Sideaineen ruiskutusmenetelmä muistuttaa sekä jauhepetimenetelmää että materiaalin 

ruiskutusta. Siinä jauhekerros kovetetaan ruiskuttamalla siihen sideainetta. 

Sideaineena käytetään yleensä polymeeriä ja tulosteet vaativat jälkikäsittelyä riittävän lu-

juuden saavuttamiseksi. Gaon (2015) mukaan menetelmällä voidaan tulostaa lähes kaik-

kia jauhemaisia materiaaleja, kuten metalleja, keraameja, polymeerejä ja muottihiekkaa  
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3. SUUNNITTELUPERIAATTEET 

Valittu valmistusmenetelmä on otettava kappaleen suunnittelussa huomioon. Tämä kos-

kee erityisesti perinteisiä valmistusmenetelmiä, koska niihin liittyy erilaisia rajoitteita. 

Suurimman hyödyn saavuttamiseksi on myös materiaalia lisäämällä valmistettavat kap-

paleet suunniteltava erityisiä periaatteita noudattaen. Osa näistä periaatteista on ristirii-

dassa perinteisiin valmistusmenetelmiin liittyvien periaatteiden kanssa. Siksi onkin tär-

keää, ettei olemassa olevaa kappaletta aleta valmistaa materiaalia lisäämällä sellaisenaan 

ilman uudelleensuunnittelua. 

Materiaalia lisäämällä valmistettavien kappaleiden suunnittelussa käytetään kolmea peri-

aatetta: topologian optimointia, verkkorakenteita ja näiden yhdistelmiä. Näillä menetel-

millä saadaan aikaan kevyitä mutta kestäviä geometrioita, jotka ovat lähellä kappaleelle 

optimaalisinta muotoa. Ne ovat usein monimutkaisia ja sisältävät muun muassa ristikoita 

ja onteloita. Niitä olisi vaikeaa valmistaa perinteisillä valmistusmenetelmillä, mutta ne 

soveltuvat valmistettaviksi materiaalia lisäämällä. (Primo et al. 2017) 

3.1 Mahdollisuudet 

Ainetta lisäävä valmistus on tehnyt mahdolliseksi täysin uudenlaisten kappaleiden val-

mistuksen. Monet muodot ovat vaikeita tai kalliita valmistaa perinteisillä valmistusme-

netelmillä. Ainetta lisäävässä valmistuksessa tällaisia rajoitteita ei kuitenkaan ole, vaan 

kappaleen suunnittelu on paljon vapaampaa. 

Materiaalia lisäävä valmistus mahdollistaa esimerkiksi monista osista koostuvien meka-

nismien tulostamisen koottuna, jolloin työvaiheita voidaan vähentää, sillä kokoonpano-

vaiheita tarvitaan vähemmän. Tähän kuitenkin liittyy vielä monia ongelmia, kuten kitka. 

Kokoonpanovaiheita voidaan myös vähentää upottamalla vieraita komponentteja kappa-

leen sisään. Myös anturien, akkujen ja muiden sähköisten komponenttien sekä virtapiirien 

tulostusta kehitetään. (Gao et al. 2015) 

3.2 Vapaudet kappaleen muodon suhteen 

Perinteiset valmistusmenetelmät asettavat vaatimuksia valmistettavan kappaleen muo-

dolle. Näitä ovat esimerkiksi tasainen seinämäpaksuus ja terävien kulmien välttäminen. 

Materiaalia lisäävässä valmistuksessa tällaisia rajoitteita ei kuitenkaan ole. 

Lähes minkä tahansa muodon valmistaminen on mahdollista materiaalia lisäämällä. Tämä 

mahdollistaa sekä monimutkaisten optimoitujen rakenteiden valmistuksen että aina pie-
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nempien ja pienempien piirteiden sisällyttämisen toisiinsa. Myös monien toimintojen si-

sällyttäminen samaan osaan on mahdollista materiaalia lisäävän valmistuksen avulla, sillä 

valmistettavan kappaleen sisäosat ovat valmistuksen aikana aina saavutettavissa. 

3.3 Menetelmän asettamat vaatimukset ja haasteet 

Materiaalia lisäävään valmistukseen myös haasteita. Niitä ovat muun muassa mittatark-

kuus, pinnanlaatu, tukimateriaalien tarve ja niiden poisto, mekaaniset ominaisuudet ja 

valmistusaika (Yang & Zhao 2015). 

Kaikkia kappaleita ei kannata valmistaa materiaalia lisäämällä. Suurten sarjojen tuotanto 

on usein kannattavampaa perinteisin valmistusmenetelmin. 

3.4 Materiaalia lisäämällä valmistettavan kappaleen suunnit-

telu 

Yang ja Zhao (2015) ehdottavat seuraavia sääntöjä materiaalia lisäämällä valmistettavan 

osan suunnittelemiseksi: 

• Hyödynnä materiaalia lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia 

• Älä tee samoja osia kuin perinteisille valmistusmenetelmille 

• Älä sovella perinteisiä suunnitteluperiaatteita 

• Vähennä osien lukumäärää yhdistämällä niiden tehtäviä 

• Tutki löytyykö orgaanisista rakenteista vinkkejä parempaan suunnitteluun 

• Käytä vapaita muotoja, sillä niiden valmistaminen ei enää ole vaikeaa 

• Optimoi rakenne kestäväksi ja kevyeksi 

• Käytä sisennyksiä ja onttoja rakenteita, jos niistä on hyötyä 

• Älä mieti työkaluja, sillä niitä ei enää tarvita 

Monet näistä säännöistä ovat selviä tai koskevat kaikkea suunnittelua myös perinteisille 

valmistusmenetelmille. Osa on kuitenkin materiaalia lisäävälle valmistukselle ominaisia 

ja jopa täysin päinvastaisia perinteisiin suunnitteluperiaatteisiin verrattuna. 

3.4.1 Valmistusorientaation valinta 

Valmistusorientaation valitseminen on hyvin tärkeä vaihe suunniteltaessa kappaletta ma-

teriaalia lisäävää valmistusta varten. Se vaikuttaa moniin asioihin, kuten valmistusaikaan, 

tarvittavien tukirakenteiden määrään ja tarvittavan jälkikäsittelyn määrään. 

Valmistukseen käytettävä laite on tärkeä seikka valmistusorientaatiota valittaessa, ja 

usein päätös tehdäänkin yhdessä valmistajan kanssa. Muun muassa valmistuslaitteen 

käyttämä prosessi sekä sen valmistuskammion koko vaikuttavat valmistusorientaation 

valinnassa. Valmistusorientaatio pyritään yleensä valitsemaan niin, että valmistuskam-

mion tilavuus saadaan hyödynnettyä mahdollisimman täydellisesti. (Hällgren et al. 2016) 
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Valmistusorientaatio pyritään usein valitsemaan niin, että kappaleen ulkomitoista tulee 

mahdollisimman matalat. Tämä vähentää tarvittavien kerrosten määrää, ja siten tulostus-

aikaa. Suuria tukirakenteita on kuitenkin vältettävä, sillä niiden valmistaminen vie aikaa 

ja jälkikäsittelyn määrä kasvaa. Valmistusorientaation valinta onkin usein kompromissi, 

eikä kaikkia ohjeita voida noudattaa. 

3.4.2 Topologinen optimointi 

Topologian optimoinnilla tarkoitetaan kevyiden ja tehokkaiden rakenteiden suunnitteluun 

tarkoitettuja laskennallisia menetelmiä. Sillä voidaan saavuttaa suuria hyötyjä suunnitel-

taessa materiaalia lisäämällä valmistettavia osia. Topologian optimointia sovelletaan ylei-

sesti muun muassa avaruus- ja ilma-alusten sekä autojen osien suunnittelussa. (Mirzen-

dehdel & Suresh 2016) 

Topologisen optimoinnin tuloksena saadut geometriat ovat usein hyvin monimutkaisia, 

ja siksi vaikeita valmistaa perinteisin valmistusmenetelmin, mutta niiden valmistus ma-

teriaalia lisäämällä on yleensä mahdollista. Topologisella optimoinnilla suunniteltujen 

osien tilavuus on hyvin pieni, mikä on ainetta lisäävän valmistuksen kannalta hyvä asia, 

sillä kustannukset ja valmistusaika ovat suoraan verrannollisia tarvittavan materiaalin 

määrään. 

Usein materiaalia lisäämällä valmistettavissa osissa kuitenkin tarvitaan tukirakenteita, 

jotka lisäävät kustannuksia suuremman materiaalimäärän, pidemmän valmistusajan ja jäl-

kityöstön vuoksi. Tarvittavien tukirakenteiden määrää on kuitenkin mahdollista vähentää 

suunnittelemalla osan muoto oikeanlaiseksi. Tämä kuitenkin edellyttää usein muutoksia 

varsinkin topologisesti optimoituihin muotoihin. 

Topologinen optimointi suoritetaan tarkoitukseen valmistetuilla ohjelmilla. Ohjelmat 

ovat yleensä osana suurempia tekniseen laskentaan tarkoitettuja ohjelmistoja. Tällaisia 

ovat esimerkiksi Ansys (ANSYS) sekä Dassault Systèmesin Abaqus/Tosca (Dassault 

Systèmes). Myös monet CAD-ohjelmat sisältävät simulointiominaisuuksia, joihin voi si-

sältyä topologinen optimointi. Topologinen optimointi on saatavana ainakin Dassault 

Systemèsin Solidworksiin (Dassault Systèmes Solidworks Corporation). 

Topologisessa optimoinnissa tarvitaan esitietoja, joita kutsutaan reunaehdoiksi. Näitä 

ovat muun muassa: 

• Materiaali, josta komponentti tullaan valmistamaan 

• Komponentin kiinnitykset 

• Komponenttiin kohdistuvat kuormitukset 

• Suunnittelutilavuus eli tila, joka komponentilla on käytettävissään 

• Poissuljettu tilavuus eli alueet, jotka jätetään optimoinnin ulkopuolelle 

• Mahdolliset muut ehdot, kuten suurin tai pienin sallittu massa tai tilavuus 
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Reunaehtojen lisäksi on myös asetettava optimoinnille tavoite. Tavoite voi olla esimer-

kiksi massan tai tilavuuden minimoiminen. Myös monimutkaisempia tavoitteita voidaan 

käyttää, kuten suurin mahdollinen jäykkyys määrätyllä materiaalimäärällä. 

Topologisen optimoinnin tuloksena saadaan tieto kappaleen eri osissa vaaditusta materi-

aalin tiheydestä. Sitä voidaan muokata esimerkiksi leikkaamalla määrätyn tiheyden ala-

puolelle jäävä materiaali kokonaan pois. Topologisen optimoinnin tuloksena saatu malli 

voidaan viedä CAD-ohjelmaan jatkokäsittelyä varten tai sitä voidaan käyttää vain ohjeena 

suunniteltaessa varsinaista komponenttia. 

Kuvassa 4 esitellään topologisen optimoinnin soveltamista materiaalia lisäävään valmis-

tukseen. A-kohdassa on suunniteltavan osan perusmuoto ja siihen kohdistuvat rasitukset, 

B-kohdassa topologisen optimoinnin tuloksena saatu geometria ja C-kohdassa valmis 

kappale. 

 

Kuva 4. Esimerkki topologisesta optimoinnista (Mirzendehdel & Suresh 2016 s. 2) 

3.4.3 Ristikkorakenteet 

Erilaiset ristikkorakenteet ovat yleisiä materiaalia lisäämällä valmistettavissa osissa. Ris-

tikkorakenne on säännöllinen ja koostuu samanlaisina toistuvista yksiköistä. (Beyer & 

Figueroa 2016) Ristikkorakenteita on erilaisia. Muun muassa ristikon sauvojen poikki-

leikkauksen muotoa ja pinta-alaa voidaan muuttaa. Ristikon muotoja on erilaisia ja sau-

vojen tiheydellä saadaan valittua haluttu jäykkyys. Kuvassa 5 esitellään muutamia erilai-

sia ristikoita. 

Tiheä ja rakenteeltaan vaihteleva ristikkorakenne on hyvä esimerkki rakenteesta, jonka 

valmistus perinteisin valmistusmenetelmin olisi vaikeaa. Niiden valmistus lisäävällä val-

mistuksella ei kuitenkaan ole ongelma, vaan pienen tilavuutensa ansiosta ne soveltuvat 

valmistettaviksi erittäin hyvin. 
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Kuva 5. Esimerkkejä erilaisista ristikoista (Primo et al. 2017 s. 3) 

3.4.4 Menetelmien yhdistelmä 

Topologinen optimointi ja ristikkorakenne voidaan myös yhdistää, mikä mahdollistaa 

molempien menetelmien hyvien ominaisuuksien yhdistämisen yhteen kappaleeseen. Täl-

löin jotain ristikkorakenteen ominaisuutta muunnellaan kappaleen eri osissa topologisen 

optimoinnin tulosten perusteella. Muunneltavia ominaisuuksia voivat olla muun muassa 

sauvojen poikkileikkausten pinta-alat ja sauvojen lukumäärä. 

Yhdistäminen voidaan tehdä myös ohjelmallisesti, jolloin haluttu ristikkorakenne muo-

dostetaan automaattisesti topologisen optimoinnin tulosten perusteella. Prosessin ensim-

mäisessä vaiheessa suunnittelutilavuus täytetään säännöllisellä ristikkorakenteella. Tä-

män jälkeen ristikko muokataan topologisen optimoinnin tulosten mukaisesti ja lopuksi 

kappale viimeistellään. 
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4. ESIMERKKIKOMPONENTTI 

Tässä osassa edellä esiteltyjä suunnitteluperiaatteita sovelletaan esimerkkikomponenttiin. 

Komponentista on olemassa vanha, jyrsimällä valmistettava versio, josta pyritään suun-

nittelemaan kevyempi versio. Komponentista tiedetään sen kiinnitystapa sekä siihen vai-

kuttava voima, jolloin voidaan suorittaa topologinen optimointi. 

4.1 Komponentin esittely ja vaatimukset 

Esimerkkikomponentti on esitetty kuvassa 6. Kappale valmistetaan teräksestä ja sen 

massa on 99 grammaa. Komponentti kiinnitetään siinä olevaan reikään tulevalla ruuvilla 

ja sen yläreunassa olevaan kärkeen kohdistuu 50 newtonin suuruinen voima, joka on kiin-

nitysruuvin suuntainen. 

 

Kuva 6. Esimerkkikomponentti 

Eräiden kappaleen pintojen täytyy kestää kulutusta. Sen vuoksi niiden on oltava umpinai-

sia. Jälkikäsittelyssä pinnat hiotaan ja pinnoitetaan kulutusta kestäviksi. Vaatimus umpi-

naisista pinnoista vaikeuttaa ristikkorakenteiden hyödyntämistä, sillä ristikkoa ei voida 

sijoittaa koko kappaleen paksuudelle. Kuluvat pinnat on korostettu kuvassa 7. 



13 

 

Kuva 7. Kuluvat pinnat korostettuna oranssilla värillä 

Kyseisiä pintoja voitaisiin käyttää tukirakenteille. Tällöin tukirakenteiden poisto saatai-

siin yhdistettyä joka tapauksessa tehtävään hiontaan. Jälkityöstön määrää saataisiin näin 

vähennettyä ja valmistuksen hintaa laskettua. 

Komponentista suunnitellaan uusi versio, joka soveltuu paremmin valmistettavaksi ai-

netta lisäämällä. Valmistus tapahtuu jauhepetimenetelmällä ja lasersulatuksella. Kompo-

nentti valmistetaan ruostumattomasta teräksestä 1.4404 (316L). 

4.2 Valmistusorientaation valinta 

Valmistusorientaation valinta on yksi tärkeimmistä päätöksistä, joita tehdään suunnitel-

taessa kappaletta lisäävää valmistusta varten. Se tulisi tehdä yhdessä valmistajan kanssa, 

mikä ei kuitenkaan ole nyt mahdollista. Esimerkkikomponentti on kuitenkin niin pieni, 

että voidaan olettaa, ettei AM-laitteen valmistuskammion koko ole rajoittava tekijä. 

Joitakin kappaleelle mahdollisia valmistusorientaatioita on esitetty kuvassa 8. Kuvassa 

on korostettu mahdollisesti tarvittavien tukirakenteiden sijainnit vihreällä värillä ja jälki-

käsittelyssä hiottavat pinnat punaisella. 

Mahdollisista valmistusorientaatioista erottuu selvästi kaksi, joissa kappale on hyvin ma-

tala. Niillä on kuitenkin suuri ero tarvittavan tukirakenteen määrässä. Pystysuuntaiset val-

mistusorientaatiot vaativat suuria määriä tukirakenteita. Lisäksi ne tukevat kappaletta 
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huonosti ja lisäävät kerrosten määrää moninkertaisesti. Tällöin kappaleeseen tarvittaisiin 

suuri määrä kerroksia, joiden pinta-ala olisi kuitenkin pieni. 

Paras vaihtoehto valmistusorientaatioksi onkin kuvan 8 kohta C. Siinä on alhainen ker-

rosmäärä, kappaleen tuenta on hyvä, ja tukirakenteita tarvitaan vähän. Tukirakenteet 

myös kiinnittyvät kappaleen pintoihin, jotka joka tapauksessa hiottaisiin, joten jälkityös-

töä saadaan järkeistettyä. 

Valitussa valmistusorientaatiossa kappaleen takapuolelle tulevat rakenteet on mahdollista 

suunnitella vapaammin, sillä niiden ei tarvitse tukea kappaletta tulostuksen aikana. Kuvan 

8 kohdassa A esitetty valmistusorientaatio edellyttäisi joko kappaleen alapinnan raken-

teen kykyä tukea kappaleen yläpuoli valmistuksen aikana tai ylimääräisiä tukirakenteita. 

 

Kuva 8. Kappaleelle mahdollisia valmistusorientaatiota.  

4.3 Topologinen optimointi 

Kappaleelle suoritettiin topologinen optimointi ANSYS Workbench Academic Student 

Release 19.0:lla. Ohjelma on vapaasti ladattavissa ANSYS:n verkkosivuilta opiskelu-

käyttöön. Siinä on simulaatioiden kokoon liittyviä rajoituksia. (ANSYS) Ne eivät kuiten-

kaan vaikuta tähän suunnitteluprosessiin suunniteltavan kappaleen pienen koon ja yksin-

kertaisen muodon vuoksi.  

Ohjelmaan tuotiin 3d-malli vanhasta kappaleesta, jota käytettiin suunnittelutilavuutena. 

Mallin ruuvinreikä määriteltiin kiinnitetyksi ja kappaleen kärkeen asetettiin 50 N:n suu-

ruinen voima. Lisäksi määritettiin oikeat materiaaliominaisuudet, jotka saatiin valmistus-

materiaalin teknisistä tiedoista. 

Topologisen optimoinnin tuloksena saatiin tieto kappaleen eri osissa vaadittavasta mate-

riaalin tiheydestä. Tulokset on esitetty kuvassa 9. Materiaali, jonka tiheys on jäänyt hyvin 

alhaiseksi, on merkitty kuvassa oranssilla värillä. Ruskea esittää muutosaluetta ja tarpeel-

linen materiaali on harmaata. 
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Tuloksista nähdään, että materiaalia tarvitaan vain hyvin vähän ja pääosin kiinnitysruuvin 

reiän ja kappaleen kärjen välisellä alueella. Muualla materiaalia on vain umpinaisuuden 

saavuttamiseksi. 

 

Kuva 9. Topologisen optimoinnin tulokset 

Kuvassa 10 esitetään malli, josta on poistettu kaikki materiaali, jonka tiheys on alle 0,5. 

Kuten tavallista, topologisen optimoinnin tuloksena saatu malli ei sovellu suoraan val-

mistettavaksi rosoisuuden vuoksi. Sitä voidaan kuitenkin käyttää ohjeena siirryttäessä 

suunnittelemaan lopullista komponenttia. 

 

Kuva 10. Malli, josta on poistettu materiaali, jonka tiheys jää alhaiseksi 

Kuvassa 11 esitetty kappale on tehty Solidworks -CAD-ohjelmassa poistamalla alkupe-

räisestä mallista ylimääräinen materiaali topologisen optimoinnin tulosten mukaisesti. 

Tässä asussaan kappale ei vielä täytä sille asetettuja lujuusominaisuuksia. 
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Kuva 11. Kappale, josta on poistettu ylimääräistä materiaalia 

4.4 Ristikkorakenne 

Alhaisen tiheyden alue voidaan täyttää ristikolla. Ristikon tiheys on pienempi, jolloin 

kappaleesta saadaan paremmin topologisen optimoinnin tuloksia vastaava. 

Kappaleen ohuesta muodosta johtuen ei ristikoita kuitenkaan saada merkittävästi hyödyn-

nettyä. Muodoltaan korkea ristikko on tukeva, mutta kappaleen muoto ja siihen kohdis-

tuvan voiman suunta ovat sellaiset, että ristikosta tulisi hyvin matala taivutuksen suun-

nassa. 

Ristikkorakenteen periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa yksinkertaisina ripoina. Rivat 

sijoitetaan säteittäisesti kiinnitysruuvin reiän ympärille, jolloin niiden suunta on oikein 

suhteessa kuormitukseen. 

Rakennetta voidaan optimoida vielä lisää muuttamalla ripojen mitoitusta topologisen op-

timoinnin tulosten mukaisesti. Tällöin suuremman rasituksen alueille sijoitetaan leveäm-

mät rivat, ja materiaalia saadaan juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Kappale vaihtelevilla 

ripojen mitoilla on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Valmis kappale vaihtelevilla ripojen mitoilla 

4.5 Valmis komponentti 

Kappaleen suunnittelussa sovellettiin sekä topologista optimointia että ristikkorakenteita. 

Valmis komponentti saatiin lopulta näiden yhdistelmänä. Kappaleen valmistusorientaatio 

valittiin niin, että tukirakenteet tulevat pinnoille, jotka joka tapauksessa hiottaisiin myö-

hemmässä vaiheessa. Tällöin jälkityöstöä saatiin järkeistettyä. 

Valmiin kappaleen massaksi tuli 62 g, eli uudelleensuunnittelulla saavutettiin 37 prosen-

tin painonsäästö. Kappale täyttää edelleen sille asetetut lujuusvaatimukset. Uudessa kap-

paleessa esiintyy korkeimmillaan 12 megapascalin jännityksiä ja sen suurin muodonmuu-

tos on 0,002 mm. Jännitys ja muodonmuutos on esitetty kuvassa 13. Täydellinen piirustus 

uudelleensuunnitellusta kappaleesta on liitteessä A. 
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Kuva 13. Jännitys ja muodonmuutos uudelleensuunnitellussa kappaleessa 
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5. YHTEENVETO 

Materiaalia lisäävä valmistus yleistyy nopeasti. Muiden valmistusmenetelmien tavoin se 

asettaa myös vaatimuksia valmistettavien osien suunnittelulle. Oikein suunniteltujen kap-

paleiden avulla materiaalia lisäävällä valmistuksella voidaankin saavuttaa hyötyjä, kuten 

vähäisempi massa. 

On tärkeää, ettei perinteisillä valmistusmenetelmillä valmistettavia kappaleita aleta sel-

laisenaan valmistaa materiaalia lisäämällä. Tällöin ei yleensä saavuteta mitään, vaan kus-

tannukset vain nousevat. Joissain tapauksissa materiaalia lisäävästä valmistuksesta ei 

voida hyötyä lainkaan, vaikka kappale suunniteltaisiinkin uudelleen. 

Valmistusorientaation valinta on yksi tärkeimmistä vaiheista suunniteltaessa materiaalia 

lisäämällä valmistettavaa osaa. Se tehdään yleensä yhteistyössä valmistajan kanssa, sillä 

valinnassa tarvitaan tietoa ja kokemusta AM-laitteen ominaisuuksista. Tämä voi vaikeut-

taa osien valmistuksen kilpailutusta tai valmistajan vaihtamista myöhemmin, sillä toisen 

valmistajan konekanta voi olla erilainen. 

Topologisesta optimoinnista on paljon hyötyä materiaalia lisäämällä valmistettavia kap-

paleita suunniteltaessa. Topologisen optimoinnin avulla saadut rakenteet ovat usein sel-

laisia, että niiden valmistus on helpointa juuri materiaalia lisäävän valmistuksen avulla. 

Topologinen optimointi kuitenkin soveltuu yleensä vain ohjeeksi lopullisen kappaleen 

suunnitteluun, sillä automaattisesti muodostetut rakenteet eivät yleensä sovi suoraan tuo-

tantoon. 

Ristikoilla voidaan keventää kappaletta. Pienikokoiset, tiheät ja yksityiskohtaiset ristik-

korakenteet olisivat vaikeita ja kalliita valmistaa perinteisin valmistusmenetelmin, mutta 

niiden valmistus yleensä onnistuu materiaalia lisäämällä. Ristikkorakennetta suunnitelta-

essa voidaan myös hyödyntää topologista optimointia. Tällöin ristikon ominaisuuksia, 

kuten tiheyttä ja mitoitusta muutetaan kappaleen eri osissa topologisen optimoinnin tu-

losten mukaisesti. Näin saadaan entistä optimaalisempi muoto kappaleelle. 

Suunnittelussa on otettava huomioon myös valmistuksen aikana tarvittavat tukirakenteet. 

Tukirakenteiden tulostus vie aikaa ja siten nostaa kustannuksia. Ne myös lisäävät jälki-

käsittelyn tarvetta, sillä ne on poistettava. Materiaalia lisäämällä valmistettava kappale 

onkin suunniteltava niin, että tukirakenteita tarvitaan mahdollisimman vähän. Tämä vai-

kuttaa voimakkaasti myös valmistusorientaation valintaan. 

Tutkimuksen kohteena on muun muassa elektroniikan sekä kokoonpanojen valmistami-

nen materiaalia lisäämällä. Materiaalia lisäämällä valmistettujen kappaleiden sisään voi-

daan myös upottaa muita komponentteja. Tämä mahdollistaa valmistuksen tehostamisen 

sekä pienemmän osien määrän että helpomman kokoonpanon ansiosta. 
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Työn lopussa suunnitteluperiaatteita sovellettiin esimerkkikappaleeseen. Tarkoituksena 

oli suunnitella kappaleesta uusi versio, joka valmistettaisiin materiaalia lisäämällä ja joka 

olisi alkuperäistä kappaletta kevyempi. 

Kappaleelle valittiin tulostusasento ja sille suoritettiin topologinen optimointi. Valmis ra-

kenne on mitoitettu topologisen optimoinnin tulosten mukaan ja on 37 prosenttia alkupe-

räistä kappaletta kevyempi. 

Työssä koottiin laaja katsaus materiaalia lisäävään valmistukseen ja sen kanssa sovellet-

taviin suunnitteluperiaatteisiin. Lopuksi periaatteita sovellettiin esimerkkikomponenttiin 

pyrkien suunnittelemaan siitä kevyempi ja paremmin materiaalia lisäämällä valmistetta-

vaksi soveltuva versio, mikä onnistui. 
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LIITE A: PIIRUSTUS UUDESTA KOMPONENTISTA 

 


