
3D-tulostus kankaalle

Svetlana Koivunen

Opinnäytetyö
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muotoilu, Tekstiilisuunnittelu
Toukokuu 2019



Opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä teks-
tiilisuunnittelussa, testaamalla erilaisten filamenttien tulostusta erilaisille kankaille. 

Toimeksiantajana on Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun tutkinto-ohjel-
ma. Opinnäytetyössä selvitetään pystytäänkö Metropolian omia 3D-tulostimia käyt-
tämään kankaan kuvioinnissa. Työ on ensisijaisesti tarkoitettu tekstiilialan opiskeli-
joille.

Tärkeä osa opinnäytetyötä on kierrätysmuovin (PET, TPU ja PA6) hyödyntäminen 
3D-tulostuksessa. Opinnäytetyössä testataan sekä kierrätysmuovista valmistettuja 
että uudesta materiaalista valmistettuja filamentteja.

Lopussa selvitetään sopiiko 3D-tulostustekniikka metrikankaan kuviointiin ja onko 
markkinoilla kysyntä kankaalle.
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The purpose of this thesis is to explore the possibilities to utilize 3D printing in tex-
tile design by testing different filaments and fabrics.

The client for this thesis is the Design Program of the Metropolia University of App-
lied Sciences. Thesis is set to find out if 3D printers of Metropolia can be used in 
fabric patterning. These results should help other textile students in learning this 
subject.

Another important area that is studied here is about recycling plastics into reusable 
3D printable filaments (recycled PET, TPU and PA) which are included in test prints.

Finally, it is examined whether 3D printing is feasible solution for larger metric fabric 
and if there is market demand for such product.
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Opinnäytetyössä käsitellään 3D-tulostuksen mahdollisuuksia tekstiilisuunnit-
telussa. Työ on suunnattu tekstiilialanopiskelijoille, jotka saavat näiden tietojen 
pohjalta näkemykseen miten 3D-tulostusta voi käyttää myös kuviointi menetel-
mällä. Miten he pystyvät soveltamaan  kankaita ja filamentteja omissa projek-
teissa.

Tässä opinnäytetössä käsitellään pääosin 3D-tulostusta kankaalle, testaamal-
la erilaisia filamentteja eri tekstiilimateriaaleille. Testituloksista raportoidaan 
täyttämällä taulukot, kirjoittamalla prosessin kulkua ja havainnoimalla onnis-
tumisia / vaikeuksia. Käytetyjä tulostusasetuksia pystyy hyödyntämään loppu-
tulostuksissa. 

Keskiosassa on kierrätettyjen filamenttien käyttö 3D-tulostuksessa. Teoriaosuu-
dessa käydään läpi esimerkkeja, miten muovituotteita kierrätetään filamenteik-
si. Toiminnallisessa osuudessa testataan kaksi kierrätettyä muovilankaa, joita 
käytetään myös lopputulostuksessa. 

Seuraavana vaiheena on tekstiilikansion koostaminen. Siihen tulevat testitilkut 
tulostusasetuksien kanssa. Kansio esitetään kangasjälleenmyyjäyhtiölle, jolta 
saadaan palautetta, onko markkinoilla tarvetta 3D-tulostetulle kuviolle metri-
kankaalle.

1 Johdanto



Kuva 1. 3D-tulostettu kuvio kankaalle
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2 Aiheen esittely Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön taustatiedot ja toiminnallisen osuuden 
tarvetta. Viitekehys tuo esille opinnäytetyön keskeiset käsitteet.



Toimeksiantajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu, jolla on tarvetta selvit-
tää 3D-tulostuksen käytön mahdollisuuksia myös tekstiilisuunnittelun opinnoissa. 
Opinnäytetyön aiheena on 3D-tulostus kankaalle. Työssäni  testailen /(havainnol-
lisen testaamalla) erilaisten muovilankojen kiinnitymistä eri tyyppisille kankaille 
3D-tulostuksessa, jotta muut tekstiilisuunnittelua opiskelevat voivat hyödyntää tätä 
tekniikkaa omissa opinnoissaan tulevaisuudessa. 

Minulla ei ollut aiempaa kokemusta 3D-mallinnuksesta ja 3D-tulostuksesta, joten 
suunnittelemiani testejä varten tarvitsin henkilöä, joka voisi auttaa näissä asioissa. 
Opinnäytetyön aikana työskentelen yhteistyössä Atte Linnan kanssa, joka opiskelee 
kolmatta vuotta teollista muotoilua ja vastaa 3D-tulostuspajan toiminnasta Metro-
poliasssa. Hän auttaa minua 3D-tulostuksessa ja hoitaa 3D-mallinnukset. Teemme 
yhdessä kokeiluja / testitulostuksia, ja sitten raportoin niiden tuloksista. Sen jälkeen 
valitsen kankaat lopullista tulostusta varten, jossa käytän kierrätetystä muovista val-
mistetut filamentit.

Opinnäytetyöllä on tarkoitus ottaa selvää 3D-tulostuksen mahdollisuuksista tekstii-
lialalla. Tärkeät tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

Miten tapahtuu 3D-tulostus kankaalle?
Onnistuuko kierrätetyn muovin käyttö 3D-tulostuksessa kankaalle?

Näihin kysymyksiin vastaan kuvailemalla 3D-tulostusprosessin ja testailemalla eri-
laisia filamentteja.

Työn keskiössä on tutkiminen erilaisten muovilankojen tarttuvuus tekstiilille 3D-tu-
lostuksessa. Testitulostuksien aikana selvitän millä kankaalla ja mikä filamentti 
pysyy kiinni. Parhaat tulokset saavat muovit ja kankaat käytän jatkotulostuksessa. 
3D-tulostuksessa kankaalle on hyvä tutkia myös kierrätetystä muovista valmistettua 
filamenttia, mikä voi olla ekologisempi vaihtoehto kuin uuden muovin käyttö.

2.1 Tausta ja toimeksianto 2.2 Tutkimuskysymys
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Viitekehys esittää opinnäytetyön keskeiset tekijät (Kuva 1). Työn ydin on toiminnalli-
nen osuus, joka muodostuu 3D-tulostuksen kankaille testauksesta, niiden tuloksien 
ja havaintojen raportoinnista. Tuloksien pohjalta valitaan muovit ja kankaat loppu-
tulostusta varten. Siihen suunnitellaan kuosi, joka tulostetaan kankaalle Metropolia 
AMK:n pajan 3D-tulostimeella. Kierrätetyn muovin käyttöön 3D-tulostuksessa pe-
rehdytään kolmen eri yrityksen toiminnan avulla ja testaamalla paria kierrätysmuo-
vista valmistettua filamenttia. 

Aihe rajautuu siihen, että käsittelen työssäni vain Metropolian pajan 3D-tulostinta, 
joka toimii FDM-menetelmällä.  Käyn lyhyesti läpi tulostuksessa käytetyt materiaalit.

2.3 Viitekehys
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Kuva 2. Viitekehys



3 3D-tulostus 

3D-tulostus eli ainetta (materiaalia) lisäävä valmistus (Additive Manufactu-
ring) on tuotantomenetelmä, jossa tuote tehdään kerros kerrokselta digitaalisen 
kolmeulotteisen mallin pohjalta (Gibson 2015, 1). Teknologia kehitettiin alun pe-
rin polymeerimateriaalien valmistukseen, mutta nykyisin se soveltuu myös me-
tallin, keramiikaan ja komposiittimateriaalien tekoon (Gibson 2015, 10).

3D-malli tulostusta varten voi itse suunnitella CAD-ohjelmassa, ladata valmiin 
mallin netistä tai skannaamalla esine 3D-skannerilla (TUKES 2019).
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Kuva 3.  3D-tulostuksen käyttökohteet



3D-tulostusta käytetään tänä päivänä useilla toimialoilla. Opetuksessa esimerkiksi 
teollisessa muotoilussa vaikkapa korujen ja kenkien valmistuksessa, tekstiilisuun-
nittelussa, arkkitehtuurissa piennoismallien tulostamisesta kokonaisen talon tu-
lostamiseen. Bioteknologiassa tätä menetelmä kutsutaan 3D-biotulostuksena, sen 
hyödyntämällä on mahdollista tulosta niveliä, hammasimplanteja, proteeseja. Ny-
kyään myös elävää kudosta, ihoa, sydämmen ja kehitetään verisuonten verkostoa 
3D-tulostaminen (Wang Rui, Wang, Yao, Hu, Li, Huang ja Fu 2019). Myös elintarvikea-
lalla menetelmä hyödynnetään tulostamalla esim. suklaata, lihahyytelöä, juustoa, 
jauhoa, taikinaa tai vaikkapa pizzakastiketta (Liu, 2017, 2.).

“3D-tulostuksen avulla voidaan valmistaa sellaisia kappaleita, joita perinteisillä 
valmistusmenetelmillä on hankala valmistaa. Lisäksi 3D-tulostamalla voidaan 
valmistaa keveämpiä rakenteita (vähemmän materiaalia samoilla lujuusominai-
suuksilla, sisäisten rakenteiden luominen), valmistus on yksilöllistä ja siinä syntyy 
usein vain vähän valmistuksen sivutuotteena muodostuvaa jätettä (esim. purseet).” 
(TUKES 2019). 

Luvussa kerrotaan 3D-tulostusteknologioiden ja tulostuksessa käytettyjen mate-
riaalien luokittelusta. Tämän lisäksi käydään läpi tarkemmin tämän työn kannalta 
oleellinen FDM-teknologia.

Luokittelu 3D-tulostusteknologioille otettiin käyttöön ISO / ASTM 52900 -standar-
dilla vuonna 2015. Samalla pyrittiin standardoimaan alan terminologiaa.

3.1 3D-tulostuksen käyttökohteet 3.2 3D-tulostusteknologiat 

3.2.1 Luokittelu
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Materiaalia lisäävän valmistuksen menetelmäryhmät (Kuva 4) ovat ISO / ASTM 
52900 -standardin mukaan seuraavat:

·  Material Extrusion – Materiaalin pursotus
prosessi, jossa materiaalia annostellaan valikoivasti suuttimen tai aukon kautta (tek-
nologiat: FFF/ FDM)

·  Vat Photopolymerization – Valokovetus altaassa
prosessi, jossa nestemäinen fotopolymeeri muuttuu kiinteäksi, kun pintaa pyyh-
käistään UV-laservalolla (SLA, DLP)

·  Powder Bed Fusion – Jauhepetisulatus
prosessi, jossa kohdistetaan lämpöä sulatettaviin kohtiin jauhepedillä (SLS, DMLS, 
SLM, EBM)

·  Material Jetting – Materiaalin suihkutus
prosessi, jossa materiaalipisaroita ruiskutetaan määriteltyihin kohtiin rakennuspin-
nalle (MJ, DOD)

·  Binder Jetting – Sideaineen suihkutus
prosessi, jossa kappale rakentuu jauhemaiseen aineeseen, johon ruiskutetaan pe-
rusmateriaalin kanssa reagoivaa nestemäistä sideainetta (BJ)

·  Directed Energy Deposition – Suorakerrostus
prosessi, jossa Menetelmässä lämpö suunnataan uuden materiaalikerroksen lisää-
misen yhteydessä yhteen kohdistuspisteeseen (LENS, LBMD)

·  Sheet Lamination – Kerroslaminointi
prosessi, jossa materiaalia liitetään levymäisinä kerroksina päällekkäin (UAM, LOM).

(Redwood, Shöffer & Garret 2017, 20; ISO / ASTM 52900, 2015; FIRPA, 2014)

Kuva 4: 3D-tulostus. Luokittelu
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Kuten 3D-tulostusteknologiat, materiaalit voi myös luokitella (kuva 5) pääosin kah-
teen ryhmään: polymeerit ja metallit (Redwood ym. 2017, 21). Tässä opinnäytetyös-
sä keskitytään FDM-teknologiaan, joten seuraavaksi tarkemmin käsitellään poly-
meeriä kuin muut materiaalit.

Polymeerit
Polymeerit 3D-tulostuksessa yleensä ovat kolmessa eri muodossa: filamentti, hartsi 
(nestemäinen muovi) ja jauhe (Redwood ym. 2017, 21). Polymeerit jaetaan kahteen 
kategoriaan: kestomuovi  (thermoplastics) ja kertamuovi (termosets) (Redwood ym. 
2017, 21; Lehtonen, 2014). 

Kestomuovia työstäessä pystyy sulattamaan ja kovettamaan useita kertoja kunnes 
ominaisuudet alkavat kärsiä. Kestomuovia työstetään sulattamalla ja valuttamalla 
tai pursottamalla paineen alla muottiin tai tulostusalustalle. Se tapahtuu joko ruis-
kuvalulla, perinteisellä muovia muovaavalla menetelmällä (Injection Molding) tai 
pursotuksella, materiaalia lisäävässä menetelmässä käytetyllä FDM-teknologialla 
(FDM). Usein käytettyjä filamentteja FDM-tulostuksessa ovat nämä kestomuovit: 
ABS, PLA, Nylon (PA), PETG, TPU ja PEI (Redwood ym. 2017, 21–22, 36).

Toisin kuin kestomuovi, kertamuovia ei sulateta. Kertamuovi on aluksi tahmea nes-
tettä, joka valokovetetaan kiinteäksi. Kerran kovetettuna, kertamuovi ei voi sulattaa, 
koska se menettää kaikki ominaisuutensa lämpötilan noustessa. Tämä polymeeri 
sopii parhaiten SLA/DLP:hen ja materiaalisuihkutukseen, jolloin photopolymeeri 
kovetetaan laserilla tai UV-valolla. (Redwood ym. 2017, 22)

3.2.2 Materiaalit

Metallit
3D-tulostuksessa metallit käytetään yleensä jauhemuodossa, josta on mahdollistaa 
valmistaa korkealaatuisia, painonkestäviä ja toimivia metalliosia. Partiikkelin koko, 
muoto ja valuvuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, mitkä määrittävät, kuinka metalli-
jauheet soveltuvat 3D-tulostukseen. (Redwood ym. 2017, 22)

Muut materiaalit
Jotkut 3D-tulostusteknologiat hyödyntävät keraamisia aineita (yleensä polymeerit on 
täytetty keraamisella jauheella) ja toiset komposiitteja (esimerkiksi hiilikuidulla täytet-
ty filamentti tai metalli-nylonjauhe). FDM:llä pystyy käyttämään filamentteja, joihin 
on kätketty vaikka selluloosa tai metallilla täytetty PLA. (Redwood ym. 2017, 22)

Kuva 5. 3D-tulostusmateriaalit
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Tässä työssä käsittelen vain FDM-menetelmää. Tässä työssä käyttämäni Prenta Duo 
XL SE 3D-tulostimen toiminta perustuu materiaalin pursotus -menetelmään (Fu-
sed Deposition Modeling). Nauhamainen raaka-aine (kestomuovi/termoplastinen 
materiaali), eli filamentti (halkaisija 1,75 - 3 mm), tuodaan suuttimelle kelalta, su-
latetaan ja johdetaan kerroksittain tulostusalustalle, jossa se kovettuu määrättyyn 
muotoon (Redwood ym. 2017, 27)

Tulostusprosessi FDM-menetelmässä alkaa filamenttikelan asettamisesta. Filament-
tinauha työnnetään läpinäkyvän putken kautta tulostuspäässä olevaan suuttimeen. 
Kun suutin on kuumentunut (tavoittanut määrätyn lämpötilan), moottori alkaa kul-
jettaa filamenttia ja pursottaa sulatetun muovin suuttimen kautta tulostusalueel-
le. Tulostuspää liikkuu CAD-ohjelmalla ennaltamäärätyllä radalla. Muovi jähmettyy 
muutamassa sekunnissa lähtiessään suuttimesta. Kun kerros muovia on tulostettu 
(kuinka paljon kerrosta on tulostettavassa kappaleessa määrää viipalointiohjelma, 
jonka tiedosto tallennetaan 3D-tulostimeen), niin tulostuspää nousee ja siirtyy aloi-
tuspisteeseen, josta kappalen tulostus alkoi. Sen jälkeen kone tulostaa kerros ker-
rokselta kunnes kappale on valmis.(Redwood ym. 2017, 28)

Yleensä pursotetun muoviin tulostuksen tasaisuuteen vaikuttavat tulostusnopeus, 
pursotusnopeus ja suuttimen lämpötila. Suuttimen aukon koko (esim. 0,25 mm, 0,3 
mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm) ja kerroksen korkeus vaikuttavat 
tulostettavan kappaleen resoluutioon. (Redwood ym. 2017, 29)

3.2.3. Opinnäytetyössä käytetty 
3D-tulostusmenetelmä (FDM)

Kerroksien kiinnitys tapahtuu siten, että tulostettava kerros sulaa osittain kiinni edel-
liseen, kun se sulattaa myös sitä uudestaan. Jotkut kappaleet tarvitsevat tukiraken-
teita tulostuksen aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi ilman tukea riippuvat osat tai jos 
kulma tulostusalustan ja kappaleen kallistuvan sivun välillä on alle 45 astetta. Tuki-
rakenteet poistetaan tulostetusta kappalesta liuottamalla vedessä/liuottimessa tai 
manuaalisesti. Sen jälkeen pinta voidaan jälkikäsitellä. (Redwood ym. 2017, 30-32)

3D-tulostimien koot vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kuluttajille 
suunnattujen pöytätulostimien kammioita ovat yleensä kooltaan 20 x 20 x 20 cm ja 
teollisuutta varten ne voivat olla yli 100 x 100 x 100 cm. Materiaaleista helposti tulos-
tettavia muoveja ovat ABS, PLA ja PP. (Redwood ym.2017, 29-35)

FDM-menetelmä on halvempi, mutta rajoituksena on, että valmistetut kappaleet 
ovat toisesta suunnasta kestävämpiä kuin toisesta, johtuen kerrosrakenteesta. Teol-
lisuudessa käytettävissä 3D-tulostimissa on isompi valikoima materiaaleja. Prosessi 
tapahtuu tiukemmin hallitussa ympäristössä ja tulokset ovat tarkempia. Nykyään 
teollisuus- ja käyttäjätulostimien ero pienene, kun laitteet, ohjelmistot ja materiaalit 
kehittyvät. (Redwood ym. 2017, 38-41)
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Tekstiilitoimialalta löytyy monia esimerkkejä, joilla 3D-tulostuksen avulla saadaan 
uusia näkökulmia tulevaisuuden muodin luomiseen: Miten uusia teknologioita ja 
innovaatioita voi soveltaa tukemaan kestävää kehitystä, tuotannon jätteiden vä-
hentämistä (zerin kuva: production cycling) ja kehittää uusia valmistustapoja, jol-
loin 3D-tulostus mahdollistaa esim. perinteisessä valmistustavassa yleisten tapatur-
mien ennaltaehkäisyn (ks. LABELRDBY 2019; ZER, 2019).

Melnikovan ym. tutkimuksessa (Melnikova, Ehrmann & Finsterbusch 2014) kokeil-
tiin tulostaa tekstiilimaista neulerakennetta SLS- ja FDM-teknologialla. 3D-tulostus-
testissä käytettiin ABS-, PA-, kovaa PLA- ja pehmeää PLA -muovia. Vain pehmeä PLA 
joustavuutensa takia vaikutti sopivalta materiaalilta tekstiilimäisen rakenteen tulos-
tamiseen (FDM-tulostusteknologialla), kun muista materiaaleista tulosteteet olivat 
liian kovia. Vaikka pehmeästä PLA-muovista tulostettu kappale näytti rosoiselta 
suurennettuna, sen pinta ei juuri erottunut luonnonkuidusta käsin- tai koneneulo-
tetusta tekstiilipalasta. (Melnikova ym. 2014)

Testit aloitettiin siirtämällä vektorilla piirretty kuvio silmukasta Blender-mallinnus-
ohjelmaan. Sitten kuvio kopioitiin ja lisättiin paksuutta (0,8 mm) ja silmukoiden vä-
liin jätettiin 0,4 mm, jotta kyettiin tulostamaan SLS- ja FDM-menetelmällä. Lopulli-
nen malli muodosti sileän neuloksen, mutta ei ollut niin joustava kuin tavalliselta 
kuidulla neulottu tilkku. Tulostuksen aikana selvisi, että SLS-menetelmällä voi tulos-
taa vain yhden materiaalin kerrallaan. Jos halutaan tulostaa eri materiaaliella koko-
nainen kappale, niin pitää tulostaa osat erikseen ja yhdistää jälkikäteen. (Melnikova 
ym. 2014)

3.3 3D-tulostus tekstiilitoimialalla 



FDM-menetelmällä tulostettavan neulosmallin paksuutta kasvatettiin 1,88 mm jot-
ta vältettiin neulosmallin rakenteen rikkoutuminen. Tulostuksessa käytettiin tukira-
kenteita, jotta silmukoiden välinen etäisyys säilyisi. Tulostuksen aikana ilmeni, että 
tukirakenteet olivat silti lian ohuita tulostamiseen FDM-menetelmällä, joten muoviin 
muodostui pieniä möykkyjä, jotka tuhosivat neulosmallin rakenteen. Seuraavaksi 
saman malli tulostettiin uudestaan ilman tukirakenteita. Tällä kertaa tulostus onnis-
tui ja tulostettu neulosrakenteen pinta suurennettuna näytti rosoiselta (kuva (nro)), 
mutta ei juuri erottunut tavalla neulotusta kangasta. (Melnikova ym. 2014)

Samassa tutkimuksessa FDM-menetelmällä testattiin myös muutamasta ohuesta 
kerroksesta muodostetun viiva-kuvion tulostamista ilman tukirakenteita. Jokainen 
kerros tulostettiin erikseen ja laitettiin päällekkäin jälkikäteen. Tulostuksessa ilmeni, 
että ohuet viivat (paksuus 0,4mm) jossain kohdissa rikkoutuivat ja seuraavaa tes-
tiä varten oli päätetty tulostaa pitsimäinen kuvio, jossa viivat yhdistyvät keskenään 
useammissa kohdissa ja se onnistui hyvin. Kiinnostavalla vaikutti myös monikerrok-
sisen rakenteen tulostus, kun kolme erikseen suunniteltua kerrosta (pehmeä  PLA) 
laitettiin päällekkäin CAD-ohjelmassa ja tulostettiin kerralla, käyttämäällä kahta tu-
lostuspäätä. Kerrosten väliin lisättiin rengas, jonka tarkoituksena oli tulostaa kovalla 
PLA-muovilla ja vahvistaa koko rakennetta. Tämä menetelmä mahdollistaa vaikka 
nappien tulostuksen suoraan rakenteeseen tai monimutkaisten kuvioiden ja raken-
teiden (kuva (nro) kornerjulian mekko) teon tekstiilialalla. (Melnikova ym. 2014)

Studio Plott

Eindhovenissa toimiva design-studio Studio Plott valmistaa kustomoituja 3D-tulos-
tettuja nylonmattoja. Studion perustajat Rudi Boiten ja Mireille Burger pitävät sel-
keän geometrisen tyylin tuotteiden suunnittelussa. He muuntavat perinteiset tek-
siilitekniikat kuten tikkauksen, kirjonnan, kudonnan ja neulonnan 3D-tulostukseen 
soveltuviksi. (Plott, 2019)

He kehittivät oman 3D-tulostimen, jolla pystyy tulostamaan muutaman neliömetrin 
kokoisen kappaleen. Plott tutkii tekniikoita ja tulostaa myös tekstiiliä muistuttavia 
rakenteita, joita voi käyttää seinäkoristena, verhoina tai tilanjakajina.

Kuva.6. 3D-tulostetut matot
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Tekstiilejä on käytetty ja kehitetty vuosituhansia. Erityyppisten ominaisuuksien takia 
kuten lämpimyys, miellyttävyys, ja laskeutuvuus kankaita käytettiin vaatetukseen ja 
somistukseen (Rivera, Michael L., Moukperian, Melissa, Ashbrook, Daniel, Mankoff, 
Jennifer & Hudson, Scott E. 2017, 1). Kehittämällä lukuisia valmistus- ja käsittelyta-
poja kankaista saatiin myös hengittäviä, veden- ja tuulenpitäviä, lämpöä- ja ääntä-
neristäviä, sieni- ja bakteerisuojaavia, kestäviä sekä paloturvallisia, joten tekstiilien 
käyttötarkoitus laajentui huomattavasti.

Suurin osa 3D-tulostusteknologioista yleensä soveltuu myös kovien (vahvaraken-
teisten) kappaleiden tuotantoon. Välillä kappaleet ovat vaikearakenteisia, jolloin 
valmistus perinteisellä teollisuusmenetelmillä (ruiskuvalu, metallilevyn puristus/
särmäys, nestemäisen metallin/muovin valaminen, taonta, poraus, sorvaus) on jopa 
mahdotonta (ks. Redwood ym. 2017, 8). FDM:n avulla voi valmistaa sekä kovia, että 
joustavia (käyttämällä joustavia polymeerejä) kappaleita. 

3D-tulostetut kappaleet voivat hyötyä tekstiilien ominaisuuksista, kuten joustavuu-
desta,   venyvyydestä, taipuvuudesta ja kiertyvyydestä. Printtamaalla muovia kan-
kaalle voi saada tuotteelle joustavuutta ja taipuvuutta jättämällä väliä liikkuvuutta 
vaativiin kohtiin (kuva (nro)). (Rivera 2017, 9)  Tekstiilin hyötytarkoitusta voi lisätä 
myös tulostamalla CAD-ohjelmassa tarkasti mallinnettuja kappaleita (nappeja, ko-
risteita, antureita jne) suoraan kankaalle. (ks. Rivera 2017, 9)  

Seuraavaksi kerron kahdesta yrityksestä, jotka hyödyntävät 3D-tulostusta mallisto-
jen luomisessa ja suosivat paikallista tuotantoa ja kestävää kehitystä.

LABELEDBY

LABELEDBY on tutkimus- ja kehitysstudio Eindhovenissa Alankomaissa. Studio eri-
koistuu 3D-tulostukseen, laserleikkaukseen ja kaiverrukseen. 

Heidän käytössään on maailman ensimmäinen 3D-tulostin (LABELEDBY 2019), joka 
on kehitetty tulostamaan suoraan tekstiilille. Tee-bot-XXL – 3D-tulostin kehitettiin yh-
teistyössä 3DstuffsNL-yhtiön kanssa. Tulostimen on valmistanut Emmanuel Adetutu. 
Tulostimen tulostusalusta on 1,5 m x 1,5 m, joka mahdollistaa kokonaisten vaatekap-
paleiden valmistuksen nappien, vetoketjujen tai koristeiden kanssa (3DstuffsNL 2018). 

LABELEDBY pyrkii viemään vaateteolisuutta personoivaan, paikalliseen ja kestävään 
suuntaan. Yrityksen tavoite on yhdistää esteettisyys ja toimivuus vaatteissa käyttä-
mällä uusia teknologioita. (LABELEDBY 2019)

3.4 3D-tulostus kankaalle 

Kuva 7. TeeBot-XXL 3D-tulostin tekstiilille
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ZER

ZER on kahden espanjalaisten suunnittelijan vaatebrändi. Ane Castro Sudupe ja Nú-
ria Costa Ginjaume tutustuivat toisiinsa jo yliopistossa ja aloittivat kiinteän yhteis-
työn (Piedra 2019, 16). He erikoistuvat digitaalisiin valmistustekniikoihin, esimerkiksi 
brodeeraukseen ja 3D-tulostukseen. ZER kehitti uuden tavan tehdä konekirjonnan 
brodeerauskoneella käyttämättä pohjakangasta. Digitaalisesti ohjelmoitu kuvio on 
mahdollista ommella haluttuun muotoon, jolloin saadaan vain tarvittava määrä 
kangasta ilman ylijäämämateriaalia (ZER 2019). Yrityksen arvomaailman kuuluukin 
eettisyys, yritysvastuu ja vaatteiden suunnittelu ilman leikkuujätettä. 

ZER valmistaa 3D-tulostetut kankaat Barcelonassa yhteistyössä paikallisen 3D-tulos-
tinvalmistajan BCN3D Technologies kanssa. Mallistoissa brändi käyttää myös omia 
kokonaan 3D-tulostimella valmistettuja kankaita sekä tulostaa kankaiden päälle 
yksityiskohtia. 3D-tulostusmateriaaleiksi ZER valitsee biohajoavia ja uudelleenkäy-
tettäviä aineita, jolloin tehdyt vaatteet käyttämisen jälkeen voi sulattaa ja kierrättää 
tulostusmateriaaliksi. (Piedra 2019, 17) Tällä tavoin materiaalin elinkaari pitenee ja 
sitä voi käyttää uudelleen, kunnes ominaisuudet heikkenevät (kuva 8).

Kuva 8. 3D-tulostetun vaatteen elinkaari
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4 Kierrätetyn muovin käyttö  
   3D-tulostuksessa

Muovin kierrätyksen kannalta 3D-tulostusala on uusi mahdollinen ratkaisu / 
alue, jossa voidaan välttää / vähentää muovin kertakäyttöisyyttä. Esimerkiksi 
nykyään Metropolian AMK:n pajalla 3D-tulostuksesta jääneet vialliset muovi-
tulosteet laajitellaan keräämällä omiin kierrätysastioihin. Sen jälkeen ne vie-
dään prosessoinniin Arcada AMK:uun, jossa tätä muovia sulatetaan ja uudes-
taan valmistetaan muovilankaa 3D-tulostusta varten (Se on ensimmäinen kerta. 
Joulukuussa oli vietty muovia, mutta lankaa ei ollut vielä tehty. Odotetaan kun 
sitä valmistetaan Arkadassa). Kierrätettyä filamenttia voi käyttää 3D-tulostuk-
sessa / 3D-tulostusta varten.

Seuravaaksi kerrotaan kolmen esimerkin avulla, kuinka muovituotteista valmis-
tetaan kierrätettyä filamenttia.



3devo-yrityksen raportissa ”PET. Extrusion Walkthrough” käydään läpi PET-muo-
vipullojen hyödyntämiseen tarvittava prosessi. Ensin pullot pestään ja kuivataan. 
Sitten ne silputaan laitteen avulla ja kuivataan uudelleen, jonka jälkeen muovisilp-
pu sulatetaan ja puristetaan langaksi (kuva 9). Varastointia ja myyntiä varten lanka 
rullataan keloille. Prosessia ja sen löydökset ja käytänteet on tarkemmin kuvattu 
itse raportissa (3devo 2019).

Pääsin näkemään 3devon käyttämiä koneita Nordic 3D Expo -tapahtumassa Es-
poossa (04.04.2019). Keskustelin 3devon ständillä heidän kanssaan firman teke-
mästä raportista juomapullojen kierrättämisestä filamentiksi.

4.1 3devo

”On hyödyllistä mainita että tarjoamme myös työpöytäkierrätysratkaisun, joka 
koostuu silppurista (Shredder), kuivaajasta (Dryer) ja filamentin valmistajas-
ta (Filament Maker). Ideaalisessa kierrätystilanteessa muovijäte jauhettaisiin 
ja rakeistettaisiin silppurilla. Tämän jälkeen tuotos tulee kuivata ja sen jälkeen 
syöttää filamentin valmistajaan, joka muuntaa sen 3d-tulostettaviksi filamentti-
keloiksi.

Meillä on kokemusta PET-pullojen muuntamisesta filamentiksi ja myös asiak-
kaita jotka käyttävät tuotettamme samaan tarkoitukseen. On tärkeää muistaa, 
että PET-pullojen tulee olla puhtaita, kuivattuja ja ilman etikettiliimaa. Liittees-
tä näet kuvan kelasta, joka tehty vesipulloista.”

Kuva  9.  3devo-yrityksen kierrätysprosessi  PET-pulloista  3D-tulostuslangaksi
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Creamelt tekee fi lamenttia laskettelumonojen kuoriosan TPU-muovista (kuva 10). 
Vanhat monot kerätään ja puretaan osiin, jotka lajitellaan värin perusteella. Sitten 
sulatetaan ja puristetaan langaksi. Filamentti on valmistettu 100-prosenttisesti kier-
rätetyystä materiaalista ja on ympäristöä säästävä vaihtoehto raaka-aineen käyt-
töön sijaan. (Creamelt, 2018)

4.2 Creamelt

Kuva 10.  TPU-R -fi lamentti vanhoista monoista

Englantilainen fi lamenttivalmistaja Fishy Filaments valmistaa nylon-muovilankaa 
(kuva 11) käytetyistä kalastusverkoista, jotka kerätään yhteistyössä paikallisen ka-
lastusliiton kanssa. Jotta polymeeri säilyy korkealaatuisena langan tuotannossa ei 
lisätä väripigmenttejä, eikä muita kemikaaleja. (Fishy Filaments, 2019)

4.3 Fishy Filaments

Kuva 11.  Porthcurno-fi lamentti vanhoista kalastusverkoista
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Kuva  12.  Uuden Porthcurno-fi lamentin kuivaus, siirto kelalle ja tulostus
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5. Toiminnallinen osuus

Tässä luvussa kerrotaan, miten luodaan tiedosto ja millaisia CAD-ohjelmia käy-
tetään 3D-tulostusta varten. Käytössä on Metropolia AMK:n pajan 3D-tulostin, 
joten tässä työssä kaikki tulostukset suoritetaan FDM-menetelmällä. Yleisesti 
kuvaillaan suunnitteluprosessi luonnoksesta tulostetun mallin asti. 

Seuraavaksi tutustutaan opinnäytetyössä käytetyihin kankaisiin ja filamenteihin 
ja niiden hankinnasta.

Sitten kerrotaan tehdyistä testeistä, joissa tutkin 3D-tulostusta kankaille. Testien 
vaiheet on dokumentoitu kirjallisesti sekä kuvallisesti. Taulukoihin on jäsennelty 
tulostuksessa käytetyt kangasmateriaalit, filamentit ja niiden tulostusasetukset. 
Testien tuloksien ja havaintojen perusteella valitsen filamentit ja kankaat jotka 
sopivat parhaiten tekstiileille tulostamiseen.



Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 3D-tulostuksen käytön mahdollisuuksia 
myös tekstiilisuunnittelun opinnoissa. Toimeksiantajan toiveena oli mainittu, että 
tutkimuksessa käytetään Metropolia AMK:n 3D-pajan laitteita, jotta tuloksia voi 
hyödyntää myöhemmin myös oppimateriaaleissa.
 
Toiminnallinen osuus alkoi tutustumisella pajan toimintaan. Pajamestari (pajan vas-
taava) Atte Linna esitteli 3D-tulostimia ja filamentteja. Keskustelimme, mitä pajalla 
olevia filamentteja voitaisiin hyödyntää testituloksissa. Ominaisuuksista tärkein oli 
tulostetun elementin joustavuus, jotta kangasta voisi rullata. Pohdittiin sitä, että 
3D-tulostin voisi olla varustettu liukuhihnalla, joka kuljettaa kangasta rullasta rul-
laan tulostuksen aikana. Se voisi mahdollistaa 3D-tulostetun kuvion käyttämisen 
metrikankaalla isossa tuotannossa. 

Testeissä käytettiin Suomessa valmistettua Prenta Duo XL SE 3D-tulostinta (kuva 
13). Tulostin on rakenteeltaan suljettu. Tulostettaessa kovia  muoveja kuten ABS ja 
PETG, tulostuskammio pidetään kiinni, jotta lämpö pysyy sisällä. Tulostuspää sisäl-
tää kaksi suutinta. Suutinkoko on 0,4mm (filamenttien paksuus 1,75 mm). Tulostus-
alustan koko on 40 x 20 x 20 cm.

Alkutesteihin käytettiin pajalla olevia filamentteja. Jatkotesteihin oli tarkoitus hank-
kia kierrätettyjä filamentteja. Netin kautta kartoitin erilaisia filamentteja, niiden 
ominaisuuksia ja hintaa. Aten kanssa valittiin kolme kierrätettyä filamenttia loppu-
tulostusta varten: PET-juomapulloista (PET, Refil), TPU-R vanhoista monoista (TPU-R, 
Creamelt) ja Porthcurnon vanhoista kalastusverkoista (Nylon 6/PA6, Fishy Filaments) 
tehdyt. Näistä hankittiin vain TPU-R ja Porthcurno. 

5.1 Toteutus 

Kuva 13. Prenta Duo XL SE 3D-tulostin
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Testeissä pajalla oleva PETG-filamentti ei tarttunut mihinkään tulostuksessa kan-
kaaseen, joten päätettiin olla hankkimatta kierrätettyä PET-muovilankaa. Eurokan-
gas-kaupasta hankittiin sekä sisustus- että vaatetuskankaita. Ennen testejä tehtiin 
3D-malleja kankaille tulostettavista elementeistä ja kuvioista.

Tulostettavien elementtien 3D-mallinnus tapahtui seuraavaksi. Suunniteltu vekto-
rikuvio Illustrator-ohjelmassa avattiin Rhinoceros-mallinnusohjelmassa (myöhem-
min Rhino). Lisäämällä paksuutta viivoihin (esim. 1 mm) saatiin kolmiulotteinen 
objekti. Tallennettiin tiedosto (esim. tiedostonnimi.3dm). Sen jälkeen CAD-malli 
muunneltiin STL-tiedostoksi (tiedostonnimi.stl) ja määriteltiin asetuksia (ensimmäi-
sen kerroksen korkeus, käytetty filamentti, tulostettavan elementin sijainti tulostus-
alustalla, eli mihin kohtaan kappale tulostetaan). Seuraavaksi STL-tiedosto avattiin 
Ultimaker Cura -viipalointiohjelmassa (Cura). Ohjelma leikkasi 3D-mallin kerroksiksi, 
jotta 3D-tulostin pystyy tulostamaan objektin kerros kerrokselta (kuva 14). Tiedosto 
tallennettiin sirulle ja vietiin 3D-tulostimeen (kuva 15). Itse tulostusprosessi kuva-
taan luvussa 6 Tulostustestit.

Kun kaikki tulostukset oli tehty, koottiin 3D-tulostusnäytteitä kansioon, jota voi 
näyttää asiakkaille tai käyttää myöhemmin jatkotutkimuksessa.

Kuva 14. Ultimaker Cura -viipalointiohjelma

Kuva 15. Valmis tiedosto 3D-tulostusta varten
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Projektin alussa 3D-tulostuksessa testattiin pajalla olevat filamentit (kuva 16) ja 
tekstiilijäännökset  kotoa ja vaatetusalan ompelustudiosta. Siinä oli tiheästi kudot-
tua puuvilla-polyesterikangasta (50 % x 50 %), joustavaa viskoositrikoota (96 % vis-
koosi, 4 % elastaani), valkaisematonta pellavaa (100 %), jäykkää yleistyllia (100 % 
polyamidi) ja sileää nylonia (95 % polyamidi, 5 % elastaani). Näillä kankailla aloitet-
tiin testitulostukset. Filamenteinä käytettiin PolyFlex™ - Polymaker (TPU), Easy PLA 
- Fiberlogy (PLA), UPM - UPM Formi 3D -filamentti (Selluloosakuitu + PLA + PP), ABS 
- Real Filaments (ABS), PP - Filament PM (PP) ja TPE88 - Filaments PM (TPE). 

Sitten Eurokangas-kaupasta ostin sileätä taftia (100 % polyesteri) ja kankaita, joihin 
on lisätty erikoiseffekti, kuten foliopinnoitella loistava trikoo (94 % polyesteri, 6 % 
elastaani, foliopinnoite), alumiinipinnoitella suojattu nylonkangas (100 % polyami-
di, Alu-pinnoite). Tässä vaiheessa jatkoimme TPUn tulostamista ja muita testattuja 
muovilankoja oli PETG - Real Filaments (PETG) ja NYLFORCE Carbon Fiber - Fiberfor-
ce (nylon, hiilikuitu). 

Seuraavaksi hankittiin karheata polyesterikangasta (100 % polyesteri), verkkomais-
ta nylonkangasta (82 % nylon, 12 % elastaani) ja pehmeätä tylliä (100 % polyamidi). 
Siihen kokeiltiin tulosta kierätettyä nylonfilamenttia Fishy Filaments - Porthcurno 
(Nylon 6/PA6), TPU- ja PETG-filamenttia. 

Lopputulostuksessa käytettiin pellava-, polyesteri- ja kahta eri nylon tylliä, joihin tu-
lostettiin kierrätettyä nylonia ja kierrätettyä TPU-R -filamenttia (Creamelt - TPU-R).

5.2 Käytetyt materiaalit

Kuva 16 (oikealla): Filamentit ja kankaat
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6.1 Puuvilla-polyesteri -sekoitekangas

Ensimmäisessä testissä käytin Metropolian pajan tulostuslankoja, jotta ymmärtäi-
sin, minkä tyyppistä muovia/filamenttia haen opinnäytetyön tutkimusaihetta var-
ten. Pajamestarin kanssa keskusteltiin filamenttien ominaisuuksista (pintarakenne, 
jäykkyys, kestävyys ja joustavuus) ja siitä, mitkä voisivat sopia minun projektiini.

Aluksi valittiin kolme filamenttia: PLA (Polylaktidi / Polylactide), UPM (Selluloosakui-
tu, polyaktidi ja polypropeeni (PP) / Cellulose fibre, polyactide (PLA) and polyprope-
ne (PP)) ja TPU (Termoplastinen polyuretaanielastomeeri / Thermoplastic polyuret-
hane). Taulukossa 1 on esitetty niiden tulostusasetukset sekoitekangasta varten (50 
% puuvilla ja 50 % polyesteri). Tulostusobjektiksi valitsimme Rhino 3D-mallinnusoh-
jelman kirjastosta valmiin 3D-mallin nepparityyppisestä elementistä. Tulostusase-
tukset säädettiin tietokoneella Simplify3D- / Ultimaker Cura -ohjelmilla (ne leikkaa-
vat objektin määritetyn paksuisiksi viipaleiksi tulostusta varten).

Seuraavaksi mitattiin kankaan paksuutta digitaalisen työntömitan avulla, purista-
malla kangas mittaleukojen väliin, jolloin näyttöruutuun ilmestyi lukuarvo. Merkat-
tiin paksuusarvo 3D-mallin tulostusasetuksiin (ensimmäisen kerroksen paksuus, 
ks. taulukko 1) ja siirrettiin tiedosto tulostimeen muistikortin avulla. Tämän jälkeen 
säädettiin käyttöpaneelin säätöruuvilla materiaalin sulamislämpötilaa, syötön no-
peutta ja tulostusalustan lämpötilaa sekä korkeutta. Muutaman hetken kuluttua, 
kun 3D-tulostimen käyttöpaneelin näytöllä filamentin sulamislämpötila ja alustan 
lämpötila nousivat tarvittaviin lukuihin asti, ja alkoi tulostusprosessi. 

6 Tulostustestit

Tulostuspää siirtyi alkupisteeseen, joka sijaitsee tulostusalueen vasemmassa ala-
kulmassa ja pursotti siihen sulatetun muovin testiviivan. Tulostuskorkeus säädet-
tiin manuaalisesti 0,2-0,3 mm:n korkeuteen kankaan pinnasta, jotta tulostuspää ei 
liikkuessaan revi kangasta, eikä ole liian korkealla, jotta pursotettu muovi jäähtyy 
ennen kankaalle kiinnittämistä. Sitten tulostuspää siirtyi keskelle alustan vasenta 
reunaa, pursotti vielä kerran pienen määrän muovia ja siirtyi mallin tulostamisen 
kohdalle. Se oli määrätty CAD-ohjelmassa siinä vaiheessa, kun tulostettavan malli 
asetettiin virtuaalialustalle, joka vastaa tulostusalustaa. Sitten tulostus alkoi. Ohjel-
massa myös näkyi arvioitu tulostusaika ja miten paljon filamenttia per suunniteltu 
kuvio menee tulostuksessa.

Tulokset ja havainnot

PLA- ja UPM-filamentista tulostetut elementit olivat kovia rakenteeltaan, kun taas 
TPU-filamentista tulostettu neppari vaikutti olevan joustavaa (kuva 1). Muoto oli 
epätasainen ja karhea kaikissa kolmessa nepparissa  ja erottui tietokoneella suunni-
tellusta mallista (johtuu korkeasta filamentin sulatuslämpötilasta ja tulostuksen no-
peudesta). Tarttuvuus kankaaseen millään kolmesta filamentista ei ollut kovin hyvä. 
Jos elementeistä veti käsin, niin ne lähtivät helposti irti. Tultiin siihen tulokseen, että 
konepesutestissä nämä elementit voivat lähteä irti kankaasta. Eli puuvilla-polyeste-
rikankaalle tulostetut muovit eivät kestä kulutusta vaatetus- sekä sisustustuotteissa. 
Näistä kolmesta filamentista jatkotesteihin pääsi vain TPU, joustavuuden ja parem-
man kiinnitysominaisuuden takia.

30



Kuva 17. Puuvilla-polyesteri. (Vasemmalta oikealle) PLA (210 °C), PLA (230 °C), UPM Formi 3D (225  °C), TPU (255 °C)

International Organization for Standardization (ISO) 2015 - ISO / ASTM 52900:2015 -
standardi. Termistö <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-astm:52900:ed-
1:v1:en:term:2.3.1> (luettu 10.4.2019) 
 
Muoviteollisuus ry 2019 - Sanasto [verkkosivu] 
<https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/sanasto/> (luettu 15.5.2019) 
 
Wang Rui, Wang Yihui, Yao Bin, Hu Tian, Li Zhao, Huang Sha, Fu Xiaobing 2019, Beyond 
2D: 3D bioprinting for skin regeneration [verkkosivu] 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/iwj.13003> (luettu 4.4.2019). 
 
Wikipedia, 2017 - Työntömitta [verkkosivu] (luettu 20.04.2019). 
<https://fi.wikipedia.org/wiki/Työntömitta> 
 
Suomen Uusiomuovi Oy 2019 - Muovi kiertää materiaalina ja energiana [verkkosivu] 
<http://www.uusiomuovi.fi/fin/muovi_kiertaa/muovien_kierratys/> (luettu 15.5.2019). 
 
Suomen Uusiomuovi Oy 2019 - Opas kierrätyskelpoisen muovipakkauksen suunnitteluun 
[verkkosivu] 
<https://www.uusiomuovi.fi/fin/yritykselle/kierratyskelpoinen_muovipakkaus/> (luettu 15.5.2019) 
 
 
 
Taulukko 1. Testi: Puuvilla-polyesteri -sekoitekangas. 
 
Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

50 % puuvilla/ 50 % polyesteri 
(kudottu, sileä, tiheä, joustamaton ja ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

PLA 
(Easy PLA, Fiberlogy,  
200-220 °C) 

Selluloosakuitu 
+ PLA + PP 
(UPM Formi 3D 
filament, UPM, 
210-225 °C) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker,  
200-235 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

210 °C 230 °C 225 °C 255 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60°C 60 °C 60 °C 60 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

60 mm/s 60 mm/s 60 mm/s 60 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen 
paksuus 
(kankaan 
paksuus) 

0,26 mm 0,26 mm 0,26 mm 0,26 mm 
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6.2 Nepparin tulostus. Viskoositrikoo, pellava ja yleistylli

Toista testiä (taulukko 2) varten valittiin kolme tekstiilimateriaalia, joista yksi on ko-
konaan valmistettu luonnonkuidusta (pellavakangas), toinen on muuntokuidun ja 
synteettisen kuidun yhdistelmästä (viskoosi ja elastaani), sekä kolmas synteettisestä 
kuidusta (yleistylli).

6.2.1 Viskoositrikoo

3D CAD-ohjelmassa suunniteltiin uusi neppari tulostusta varten . Tällä kertaa se on 
erimuotoinen ja paksumpi. Ensimmäisenä kangasnäytteeksi valittiin viskoositrikoo, 
joka sisälsi selluloosakuidun lisäksi myös elastaania. Kangas oli hyvin joustava ja 
suhteellisen ohut. Tulostettavana materiaalina otettiin käyttöön TPU:ta, kuten edel-
lisen testin jälkeen oli päätetty. 

Sitten STL-muodossa tiedosto siirrettiin Simplify3D-tulostusohjelmaan, joka viipaloi 
/valmistele 3D-malli tulostusta varten (kuva 18). Ohjelmassa malli asemoitiin tulos-
tusaluelle ja määrättiin tulostusasetuksia (taulukko 2), kuten filamentin tulostus- / 
sulatuslämpötilaa (230 °C), alustan lämpötilaa (60 °C), ensimmäisen kerroksen kor-
keutta (0,50mm) ja valittiin käytettävä filamentti (TPU). Seuraavaksi tiedosto tallen-
nettiin muistikortille.

Tulostimessa oli valmiiksi ladattu TPU-muovilanka, sitä käytettiin viimeisenä edel-
lisessä testissä. Leikkasin viskoositrikoosta 10 x 10 cm kangaspalan ja kiinnitin sen 
maalarinteipillä tulostusalustaa (lasipinta). Sen jälkeen laitoin tulostusalustan takai-

sin tulostimeen lämpenevän tason päälle. Kahdella paperiklipsilla sain kiristettyä 
yhteen molemmat alustat.

Tulostettava tiedosto ladattiin tulostimeen muistikortin avulla. Käyttöpaneelin sää-
töruuvilla/nupilla valittiin oikea tiedosto ja käynnistettiin tulostusprosessi painamal-
la samaa ruuvia. Tulostus alkoi suuttimen ja alustan lämmittämisellä. Kun suuttimen 
lämpötila nousi 230 °C:seen, vaakatasossa liikkuva tulostuspää siirtyi tulostusalus-
tan vasempaan alakulmaan ja pursotti testiviivan filamenttia. Sitten tulostuspää siir-
tyi keskelle alustan vasenta reunaa ja pursotti vielä kerran pieni määrää muovia ja 
siirtyi mallin tulostamisen kohdalle. Seuraavaksi alkoi tulostus. 

Tulostuspää liikkui sillä radalla, jonka mukaisesti objekti oli viipaloitu tulostusoh-
jelmassa. Suuttimen kautta muovia pursotettiin ensimmäinen kerros. Se näytti hy-
vältä, joten jatkoimme tulostukseen. Tässä vaiheessa on tärkeää, että ensimmäinen 
kerros on tasainen, litteä ja ilman rakoja, jolloin kiinnitys kankaaseen on parempi. 
Muiden kerrosten tulostus myös sujui hyvin. Prosessin päättyessä laite sammui au-
tomaattisesti ja tulostusalusta alkoi jäähtyä.

Aluksi tulostettiin yksi osa nepparia (kuva 19). Tulostettu objekti vaikutti tasaiselta, 
joten päätettiin tulostaa sen rinnalle molemmat osat. Käynnistettiin tiedoston tu-
lostus uudestaan, mutta laite oli ylikuumentunut ensimmäisen kerroksen tulosta-
misen aikana. Jokaisen kerroksen tulostamisen jälkeen suuttimeen jäi kiinni pieni 
määrä muovia, joka venyi ohueksi rihmaksi tulostettavien kappaleiden väliin (jos 
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Kuva 19. Viskoositrikoo (TPU  230 °C) Kuva 20. Pellava (TPU  230 °C) Kuva  21. Yleistylli (TPU  210 °C) 

Kuva 18. Neppari. 3D-malli viipalointiohjelmassa

Taulukko 2. Testi: Viskoositrikoo, pellava ja yleistylli. 
 
Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPU 
(PolyFlex™, Polymaker, 200-235 °C)  

Kangas 
(valmistustapa, pinta, ominaisuus) 

96 % viskoosi /  
4 % elastaani 
(neulottu, sileä, 
tiheä, hyvin 
joustava, 
pehmeä, 
laskeutuva, ohut)  

100 % pellava 
(kudottu, karhea, 
epätasainen, 
joustamaton, 
tiheä, ohut)  

100 % polyamidi 
(koneneulottu, 
verkkomainen, 
harva, jäykkä, 
ohut) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

230 °C 230 °C 255 °C 240 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 
mm/s 

25 
mm/s 

25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen paksuus 
(kankaan paksuus) 

0,50 mm 0,40 
mm 

0,40 
mm 

0,28 mm 
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samaan aikaan tulostetaan enemmän kuin yksi elementti, silloin tulostuspää siirtyy 
edestakaisin elementtien välillä jokaisella tulostuskerroksella). 

Tulostamisen jälkeen otettiin jäähtynyt tulostusalusta pois laitteesta. Irrotettiin 
kankaan alustalta ja kokeiltiin irrottaa tulostetut elementit kankaalta. Ne pysyivät 
kiinni, samoin kuin niiden väliin tulostuksessa tarttuneet muovijäännökset. Vaikka 
nepparin osat olivat pieniä (halkaisija 5 ja 7 mm), tarttuvuus kankaaseen oli hyvä. 
Viskoositrikoo sisälsi myös elastaania, joka suli TPU-filamenttiin kuuman muovin 
pursotuksessa (kuva/lähdeviite). Elastaani koostuu 80 %:ksi polyuretaanista, jonka 
sulamispiste on 250 °C.  Seuraavaa testiä varten niiden koko piti suurentaa 6 ja 9 
mm:ksi. Muoto näytti tasaisemmalta, johtuen tulostuksen nopeuden laskemisesta 
25 mm/ s (ensimmäisessä testissä nopeus oli 60 mm/s ja nepparin muoto oli karhea 
ja epätasainen)

6.2.2 Pellavakangas

Testikankaana käytettiin tiheästi kudottua 100 % pellavakangasta, josta oli langat 
osittain poistettu. Näin saatiin kankaasta jossain kohdissa harsomainen (lankojen 
väliin muodostui tilaa). Pinta oli karhea ja langan paksuus vaihteleva. Kankaan pak-
suus mitattiin työntömitalla ennen tulostusalustan kiinnittämisestä. Kangaspala tei-
pattiin kiinni maalarinteipillä tulostusalustaan.

Nepparin koko oli suurennettu Rhino-ohjelmassa ja sen jälkeen tiedosto oli siirretty 
Simplify3D-tulostusohjelmaan viipalointia varten. Siinä määrättiin myös tulostus-
asetukset (taulukko 2). Muovin pursotuksen nopeus oli päätetty säilyttää alhaisena 
(25 mm/s) sekä sulatuslämpötila (230 °C), koska viskoositrikoolle tulostetun objek-
tin muoto oli oikea ja tasainen. Kankaan paksuus (0,40 mm) merkittiin asetuksiin 
ensimmäisenä kerroksena, kuten edellisissä testeissä (mutta tulostuksen alussa ma-
nuaalisesti nostettiin korkeutta + 0,15 mm:iin).

Tulostuksen aikana ilmeni sama ongelma kuin viskoositrikoolle tulostetuissa neppa-
reissa. Niiden väliin suuttimesta jäi ohuita rihmoja muovia. Niitä oli kuitenkin mah-
dollista helposti leikata pois jälkikäteen. Neppareiden tulostus onnistui: muoto oli 
tasainen ja siisti. Kiinnitys kankaaseen vaikutti pääosin riittävältä. Neppari, jossa hal-
kaisija oli 9 mm, pysyi kiinni (kuva 20). 5 mm:n neppari alkoi irrota pellavakankaasta, 
kun kokeilin vetää sitä. Harvalla kohdalla toisella puolella kangasta näkyi myös, että 
muovi oli sulanut kangaspohjaan asti, täyttämällä langoen välissä olevat raot. Siinä 
oli vielä parempi kiinnitys. Toisiin yritin tehdä sen heti tulostuksen jälkeen, kun tu-
lostusalusta ei ehtinyt jäähtyä ja kangas pysyi vielä lämpimänä hetken. Vaikka muo-
vi jäähtyi hetkessä pursotuksen jälkeen, tulostusalustalle piti antaa aikaa jäähtyä. 
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Seuraavaksi testattiin myös korkeampi filamentin sulatuslämpötila (255 °C), muiden 
asetusten pysyessä samoina. Tulosteet näyttivät samoilta kuin  230 °C:ssa. Kiinnitys 
kankaaseen oli heikompi pienemmällä elementillä (5 mm halkaisija).

Sitten alkoi tulostusprosessi kankaan päälle. Heti tuli liikaa muovia, kun ensimmäi-
sen kerroksen tulostuksen jälkeen (tulostusprosessin keskeyttämisen jälkeen) suut-
timen ympäri jäi sulanutta muovia (ennen kun suutin ehti jäähtyä) ja nyt, kun aloi-
tettiin tulostus se tarttui kankaaseen myös. Tulostus jatkui, mutta ilmeni sama häiriö: 
jokaisen kerroksen jälkeen nepparin osien väliin muodostui ohut rihma suuttimesta 
pursotettua muovia (kuva 21). Tämän voisi välttää ohjelmoimalla laitteen niin, että 
tulostuspää nousee korkeammalle siirryttäessä elementtien välillä. Myös suutin tuli-
si putsata ennen toisen kerroksen tulostamista. Tulostuksen päättyessä laite jäähtyi 
muutaman minuutin ajan, ennen ottamista tyllikangasta pois tulostusalustalta.

Teipit irrotettin, mutta ensimmäinen kerros, joka tulostettiin suoraan alustalle, piti 
irrottaa lastalla. Tulostetut kappaleet näyttivät hieman epätatasaisilta, johtuen tyl-
lin reikämaisesta rakenteesta. Eli tulostetut muovikerrokset täyttyivät epätasaisesti. 
Muovi täytti epätasaisesti tulostetut kerrokset valumalla kankaan reikien väliin.

6.2.3 Yleistylli

Seuraavassa testissä käytettiin jäykkää yleistyllia. Polyamidista valmistettu kangas 
on rakenteeltaan verkkomainen / kennomainen (tyllissä on kolme lankajärjestelmä 
ja kuusikulmaiset reiät), ei laskeutuva ja venyy huonosti molempiin suuntiin. 

Kuten aiemmin huomattiin, tulostaessa pellavakankaalle muovi täytti raot lanko-
jen välissä ja jossain kohdissa meni kankaan pohjaan asti (siellä missä kangas oli 
harvaa). Tyllin verkkomainen rakenne antoi muoville helposti valua kankaan läpi 
ja tarttua lankoihin. Tämän perusteella päätettiin tulostaa ensimmäisen kerroksen 
suoraan tulostusalustalle ja vasta sen jälkeen lisätä kangas tulostusta varten. 

Ennen tulostusta leikattiin 10 x 15 cm pala tylliä ja valmiiksi teipattiinn maalarinteip-
piä sen päälle. Sitten tietokoneella Simplify3D-ohjelmassa avattiin sama tiedosto, 
jossa oli mallinnettu neppari. Tarkistettiin tulostusasetukset (taulukko 2) ja siirrettiin 
tiedosto 3D-tulostimeen. 

TPU-filamentin tulostuslämpötilaksi valittiin 240 °C ja alustan lämpötila 60 °C (tau-
lukko 2). Tulostus alkoi suuttimen ja alustan lämpenemisestä. Tulostettiin ensimmäi-
sen kerroksen napin molempien osien ja keskeytettiin prosessi painamalla punaista 
nappia 3D-tulostimen käyttöpaneelissa. Laskettiin tulostusalustaa ja nopeasti tei-
pattiin palaa tyllikangasta muovitulosteen päälle. Sen jälkeen aloitettiin tulostus 
uudestaan alustan ja tulostuspään lämpenemisestä. Manuaalisesti säädettiin tulos-
tuspään korkeutta laskemalla mukaan ensimmäisen tulostetun kerroksen ja tyllin 
paksuuden kiertämällä käyttöpaneelin säätöruuvia. 
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6.2.4 Tulokset ja havainnot

Toisen tulostustestin aikana kartoitettiin kolme kangasta (taulukko 2). Selvisi, että 
paras kiinnitys tapahtui viskoositrikoolle, joka sisälsi viskoosin lisäksi 4 % elastaania. 
Muovin pursotuksen aikana, kun suutin oli lämmitetty 230 °C:seen asti, elastaani suli 
filamentin yhteen. Myös tulostettujen elementtien käsin irrottaminen kankaasta oli 
lähes mahdotonta.
 
Pellavakankaalle tulostetut nepparit näyttivät muodoltaan tasaiselta. Vaikka lämpö-
tilojen ero (230 °C ja 255 °C) ei vaikuttanut suuresti muotoon, molemmille pellava-
kangaspalalle tulostetut kappaleet vaikuttivat identtisiltä. Yleensä tulostuslämpöti-
lan ero voi vaikuttaa tulostetun kappaleen pintaan, jolloin lämpötilan nostaessa se 
vaihtelee mattasta kiiltävämmäksi. Tässä testissä nepparit olivat pieniä korkeintaan 
9 mm halkaisijaltaan, niin että pinta näytti samanlaiselta.
 
Neppareita yritettiin irrottaa pellavakankaasta heti tulostuksen jälkeen (tulostus-
alusta ei ehtinyt jäähtyä 35:n °C). Periaatteessa sen ei pitäisi vaikuttaa siihen, että 
tulostettu neppari vielä kiinnittyy paremmin tulostusprosessin päätteessä. Muovi 
jähmettyi heti pursotuksen jälkeen. Myöhemmin saman nepparin irrotus oli vaike-
ampaa (voi johtua siitä, että tulostusalustan lämpö aiheutti kosteutta pellavakan-
kaan ja tulostusalustan väliin). 

Tulostuksen jälkeen vielä lämmin kangas siirrettiin sivulle jäähtymään. Myöhemmin 
kokeiltiin irrottaa nepparin tekstiilista ja se oli vaikeampi. Tämän jälkeen oli päätetty 
käyttää jatkotesteissa harvempaa pellavakangasta.

Testien aikana oli todettu, että alhainen tulostusnopeus 25 mm/s ja 0,4 mm suutin-
koko ovat sopivia pienten elementtien tulostamiseen, jolloin kerrokset ovat ohuem-
pi, pinta on sileämpi ja muoto vastaa 3D-mallia (ks. Redwood ym. 2017, 29).

Jäykän tyllikankaan testauksessa päätettiin tulosta ensimmäisen kerroksen muo-
via suoraan tulostusalustalle, pysäyttä tulostimen toiminta ja sen jälkeen asettaa 
kangaspalan tulostusalueelle. Emme huomanneet, että muovi suuttimessa ylikuu-
mentui (pieni osa muovia kerääntyi myös suuttimen päälle) ja tulostaessa objektin 
toisen kerroksen tyllille (suoraan kankaan päälle vasta ensimmäinen kerros) suutti-
mesta irtosi pala muovia ja tarttui nepparin kohdalle. Suuttimen puhdistus ennen, 
kun tulosta toisen kerroksen. Välttäkseen pitkiä rihmoja (muovimuodastamia kap-
paleiden välissä) oli päätetty ohjelmoida tulostusohjelmassa tulostuspään nosta-
mista hieman korkeammalle jokaisen kerroksen tulostamisen jälkeen. 

Molemmille puolelle tylliä tulostettu muovi kiinnittyi tulostuksen aikana, kun edel-
lisen kerroksen pinta sulaa uudestaan tulostuksen aikana ja kerros tarttui/kiinnittyi 
toiseen (ks. Redwood 2017, 30). Joten nappi pysyi kiinni kankaaseen ja tylli ei repisi 
kädessä.
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6.3 Kuvion tulostus. Nailon, viskoositrikoo

Tässä testissä tulostettiin nailonkankaille PP ja ABS, joista toinen on kovamuovi (tau-
lukko 3). Viskoositrikoolle testattiin joustavia termoplastisia polymeerejä: TPE, PP ja 
TPU (taulukko 4).

6.3.1 Nailon

Testissä käytettiin nailonkangasta (sukkahousukangas). Leikattiin kaksi noin 20 cm 
pitkää putkiloa. Asennettiin ensimmäinen kangasputkilo lasilevyn päälle vetämällä 
se tulostusalustan ympäri sivusuunnasta. Neulos oli ohut ja reunat rullaantuivat 
helposti. Venytetty kangas kiinnitettiin maalarinteipillä reunoista tulostusalustalle, 
vaikka se vaatikin aikaa. 

3D-tulostimeen ladattiin PP-filamenttia (Polypropeeni). Määritettiin sulamislämpö-
tilaksi 245 °C ja tulostusalustan lämpötilaksi 50 °C (taulukko 3). Tulostuksen alussa 
suutin otti kiinni kankaaseen ja repi sitä. Tulostus pysäytettiin. Tulostusalusta otet-
tiin pois tulostimesta, leikattiin irti repeytynyt osa ja teipattiin uudestaan kankaan 
rullaantuvat reunat lasillevylle. Tällä kertaa yritettiin teipata ne ohuemmaksi.

Aloitettiin tulostus uudestaan ja manuaalisesti säädettiin ensimmäisen kerroksen 
korkeus isommaksi (0,8 mm) 3D-tulostimen käyttöpaneelin säätönupin avulla. Tulo-
stuspää siirtyi kankaalle ongelmitta. Materiaalin pursotus oli epätasainen: element-
tien reunat olivat karheita ja muovissa näkyi epämuodostumia. Muovi oli juoksevaa 
johtuen korkeasta lämpötilasta. Tulostuksen päättyessä, kun tulostusalue jäähtyi 
35 asteeseen, kangaspala otettiin pois. PP-muovi suli hyvin kankaaseen (kuva 22), 

valumalla myös lankojen väliin tulostusalustaan asti. Tulostetut elementit kiinnitty-
ivät tiukasti kankaaseen. Ne eivät irronneet edes repimällä.

Seuraavaksi testattiin mustaa ABS-filamenttia nailonille (kuva 23). Vaihdettiin fila-
menttikela ja pursotettiin suuttimeen jäänyttä PP-muovia, kunnes tuli tasaista mus-
taa muovia. Tulostusalustalle kiinnitettiin toinen nailonputkilo samalla tavalla kuin 
edellinen. Tulostusasetukset jätettiin samoiksi kuin PP-filamentin testauksessa (tau-
lukko 3). Tulostuksen alussa suutin otti taas kiinni kankaaseen. Manuaalisesti sää-
dettiin korkeus 1 mm:ksi pysäyttämättä tulostusta. Ensimmäiset tulostetut elemen-
tit irtosivat helposti tulostuspään siirtyessä. Kun kuvio oli tulostettu, kangas otettiin 
pois tulostimesta. Se meni kasaan ja elementtien päät alkoivat irrota kankaasta. 
Ohuet elementit olivat muodoltaan epätasaisia ja niissä näkyi syviä jälkejä kuuman 
suuttimen siirtymästä.

Taulukko 3. Testi: Nailonkangas 
 
Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

90 % polyamidi /  
10 % elastaani 
(neulottu, sileä, tiheä,  
hyvin joustava, pehmeä, 
laskeutuva, ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

PP 
(Filaments PM, 
210-230 °C) 

ABS 
(Real 
Filaments, 
230-250 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

245 °C 245 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

50 °C 50 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen 
paksuus 
(kankaan 
paksuus) 

0,40 mm 0,40 mm 
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6.3.2 Viskoositrikoo

Testiä varten valittiin isompi pala viskoositrikoota, noin 20 x 27 cm. Kangas kiinnitet-
tiin (ei-venytettynä) kaksipuolisella teipillä tulostusalustalle. Ensimmäisenä testat-
tiin läpinäkyvää PP-fi lamenttia. Mustan ABS-fi lamentin jälkeen suutin puhdistettiin 
seuraavasti:

· ABS-fi lamenttikela vaihdettiin PP:lle. 
· Ladattiin fi lamentinauha putken kautta suuttimeen. 
· Suutin lämmitettiin 230 °C asteeseen ja tulostusohjelmassa määritettiin 
  suuttimen puhdistus. 
· Kun suutin oli tarpeeksi lämmin, se alkoi pursottaa edellisestä kerrasta 
  jäänyttä muovia (musta ABS) kunnes alkoi näkyä toinen muovi (läpinäkyvä PP). 
· Puhdistus loppui kun pursotettu fi lamentti oli tasaista ja mustia jäännöksiä 
  ei havaittu.

Tämän jälkeen alkoi tulostus. Tulostuslämpötila 230 °C vaikutti sopivalta (taulukko 
4). Elementtien muoto oli selkeä ja tasainen. Viivojen päät olivat pyöreät ja ilman 
rihmoja tai muovijäämiä (kun tulostuspää siirtyy tulostamaan toisen elementin/ker-
roksen). Ongelmana oli se, että tulostetun muovin laatu oli epätasainen, johtuen 
ABS-muovin jäämistä. Tulostuksen jälkeen kangas otettiin pois tulostusalustalta ja 
havaittiin, että elementit alkoivat helposti irrota pinnalta (kuva 24). Päätettiin myös 
puhdistaa suutin uudestaan.

TPE-fi lamenttia (Termoplastinen elastomeeri) tulostettiin samalle trikoopalalle 
(kuva 25). Prenta 3D-tulostimen tulostuspäässä on kaksi suutinta. Käytettiin TPU-fi l-

Kuva 22 (ylhäällä vasemmalla): Nailonkankaan paksuuden mittaaminen työntömital-
la.PP-fi lamentilla tulostettu kuvio

Kuva 25  (alhaalla oikealla): TPE-fi lamentilla tulostettu kuvio

Kuva 23 (ylhäällä oikealla): 3D-tulostus nailonkankaalle (ABS-fi lamentti)

Kuva 24 (alhaalla vasemmalla): 3D-tulostus viskoositrikoolle (PP-fi lamentti)
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amentin testauksessa toista suutinta, jotta vältettäisiin mustia jäämiä ABS-muovis-
ta. Lämpötilaksi säädettiin 260 °C, joka oli 10 astetta suositeltua tulostuslämpötilaa 
korkeampi (taulukko 4). Haluttiin testata, tarttuuko filamentti kankaaseen ja sulaa-
ko trikoossa oleva elastaani TPE:n kanssa yhteen. Tulostus sujui hyvin ja filamentin 
pursotus oli tasainen (käytössä matala nopeus 25 mm/s).  Tulostettujen elementtien 
pinta oli matta ja koskettamalla vaikutti mukavaan tuntuiselta. Elementit alkoivat 
irrota (kuitenkaan ei niin helposti, kuin PP-muovin kanssa), kun kangasta pyöritetti-
in, rypistettiin ja venytettiin kädessä. Elastaani ei sulanut tulostetun muovin kanssa 
yhteen.

TPU-filamenttia tulostaessa ilmeni ongelma. Kun tulostuspää siirtyi aloituspisteestä 
kankaalle, niin suutin oli matalampi verrattuna edelliseen kertaan. Se otti kankaas-

een kiinni ja aiheutti polttojäljet (todennäköisesti ne olivat palaneita muovijäämiä 
suutinkärjeltä). Kankaan paksuus kasvoi, koska se oli kaksinkerroin: trikoopala oli 
venytetty lasilevyn (tulostusalusta) ympäri ja kiinnitetty kaksipuolisella teipillä mo-
lemmilta puolilta. Tulostus keskeytettiin manuaalisesti napauttamalla punaista nap-
pia tulostimen käyttöpaneelissa. 

Tulostusohjelmassa tiedostossa muokattiin koodia s.e. että ensimmäinen kerros 
olikin 1,3 mm eikä 0,65 mm kuten kankaan paksuus (taulukko 4). Tallennettiin tie-
dosto SD-muistikortille ja siirrettiin 3D-tulostimelle. Kangas kiinnitettiin uudestaan 
maalarinteipillä siitä reunassa, josta suutin oli vetänyt sen pois paikaltaan. Tulo-
stusalusta kankaineen asennettiin takaisin 3D-tulostimeen ja aloitettiin tulostus. 
Tällä kertaa tulostuspää siirtyi sulavasti kuvioon tulostamiseen. 

Taulukko 4. Testi: Viskoositrikoo 
 
Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

96 % viskoosi / 4 % elastaani 
(neulottu, sileä, tiheä, hyvin joustava, pehmeä, laskeutuva) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPE 
(TPE 88, 
Filaments PM, 
240-260 °C) 

PP 
(PP, 
Filaments PM, 
210-230 °C) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

260 °C 230 °C 245 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

50 °C 50 °C 60 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen paksuus 
(kankaan paksuus) 

0,50 mm 0,50 mm 0,50 mm 
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Tulostuslämpötila oli asetettu 245 °C:ksi (10 astetta suositeltua tulostuslämpötilaa 
korkeampi). Muovi oli juoksevampaa, ja siksi tulostuspään siirtyessä elementtien 
väliin muodostui muovirihmoja. Tulostettu filamentti pysyi tiukasti kiinni kankaas-
sa. TPU suli elastaaniin yhteen (kuva 1, s. 7). Sitä oli mahdotonta repiä pois kankaas-
ta vaurioittamatta viskoositrikoon pintaa.

6.3.3 Tulokset ja havainnot

ABS-muovi ei pysynyt kiinni kankaalle ja tulostetut osat olivat tuntuivat teräviltä. 
Päätettiin jättää se jatkotesteistä pois. PP-filamentti otti paremman kiinnityksen 
nailonkankaaseen (sai pois vain repimällä kankaan), kun tulostuslämpötila oli 245 °C. 
Muodoltaan PP-muovi oli parempi tulostettuna 230 °C:ssa viskoositrikoolle, mutta 
helposti irrotettavissa kangaspinnalta.

TPE-filamentti ei pysynyt kiinni kankaassa. Myös tulostetun muovin laatu kärsi 
ABS-filamentin jäämistä suuttimeen. Se tulisi puhdistaa paremmin, jos edellinen tu-
lostettava muovilanka on eriväristä sekä pursottaa tarpeeksi muovia, kunnes suut-
timesta tulee tasaista väriä.

TPU-filamentti viskoositrikoossa osoitti parhaan tuloksen, sekä muodoltaan että tart-
tuvuudeltaan kankaan pinnalle (suli elastaaniin yhteen). Nurjalle puolelle kangasta 
tuli kuvio, joka oli luotu tulostettujen elementtien väliin. TPU-filamentti otettiin jat-
kotesteihiin.

6.4 Kuvion tulostus. Tafti, foliopinnoitettu polyesteritrikoo ja alumiinipinnoi-
tettu nailonkangas

Tässä testissä pölyesterikankaille käytetään filamentit, kuten TPU, PETG. Nailonkan-
kaalle tulostettiin TPU:ta ja  hiilikuidulla vahvistettua nailonia.

6.4.1 Tafti 

Ohut verhokangas teipattiin tulostusalustalle kaksipuolisella teipillä. Kolmiokuvio 
tulostettiin kokonaisena. Yksittäisen kolmion koko oli 23,3 x 21,0 x 1 mm. Ensim-
mäisenä tulostettiin kuvio PETG-filamentilla oikealle puolelle kangasta. Asetuksiksi 
määriteltiin seuraavat:  PETG-filamentin tulostuslämpötila 245 °C, tulostusalustan 
lämpötila 30 °C (valmistajan mukaan suositeltu lämpötila) ja tulostusnopeus 25 
mm/s (taulukko 5). Tulostettavan elementin korkeus oli kolme kerrosta. Kankaan 
paksuus oli 0,19 mm, joten suuttimen ja tulostusalustan väli määritettiin 0,50 mm:k-
si. Tulostuksen aikana säädettiin korkeutta alemmaksi manuaalisesti, kääntämällä 
käyttöpaneelin säätönuppia. 

Tulostuksen aikana suutin pursotti tasaisesti PETG-filamenttia kankaalle (kuva 26). 
Kuvion tulostetut elementit näyttivät hyvin muodostuneilta ja korkealaatuisilta. 
Nostettaessa kangasta tulostusalustalta huomattiin, että kuvio alkoi irrota taftin si-
leältä pinnalta. Kokeiltiin taivuttaa elementtiä ja se murtui käsissä. Tämä johtui siitä, 
että viipalointiohjelmassa muodon täyttäminen oli säädetty niin, että jokainen ker-
ros täytetään pursottamalla muovia diagonaalisesti vasemmalta oikealle ja seuraa-
valla kerroksella oikealta vasemmalle, jolloin kerroksien väliin jää pienet välit. Näin 
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keskikova PETG-kappale voi murtua taivutuksessa, (kuva 27) toisin kuin joustava 
TPU-muovista tulostettu elementti joka taipuu erinomaisesti.

Seuraavassa PETG:n tulostuksessa voisi kokeilla pelkän viivakuvion ja katsoa, miten 
kestäviä elementtejä saadaan. PETG on sitkeä fi lamentissä, eli muovinauha on vai-
kea rikkoa taivuttamalla kerralla.

Seuraavaksi samalle kankaalle yritimme tulostaa TPU:ta, mutta toisen kerroksen 
pursotuksessa 3D-tulostimen tulostuspää siirtyi takaseinälle ja lopetti tulostuksen 
(kuva 28). Suuttimista jäi kaksi syvää jälkeä PETG-muovilla tulostetulle kuviolle. Kun 
alusta jäähtyi, kolmiot irtosivat vetäessä helposti kankaan pinnalta. Päätettiin py-
säyttää tulostusprosessi.

Kuva 26. Tulostettu PETG-fi lamentti  polyesterikankaalle (tafti) Kuva 27. PETG. Paineessa murtunut  elementti Kuva 28. TPU. Pysäytetty tulostus

 

Taulukko 5. Testi: Tafti (polyesteri) 
 
Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

100 % polyesteri  
(kudottu, sileä, tiheä,  
joustamaton, pehmeä, 
laskeutuva, ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

PETG 
(Real 
Filaments, 
190-245 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

245 °C 245 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60 °C 30 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen 
paksuus 
(kankaan 
paksuus) 

0,19 mm 0,19 mm 
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6.4.2 Foliopinnoitettu polyesteritrikoo (Foliostretch) 
 
Testissä käytettiin joustavaa polyesterisekoitekangasta (6% elastaani, 94% polyeste-
ri), joka oli toiselta puolelta pinnoitettu foliolla. Ensiksi se teipattiin kaksinpuolisen 
teipin avulla tulostusalustan reunoihin ja kiinnitettiin venyttämättä. Tätä testiä var-
ten suunniteltiin uusi kuvio kolmionmuotoisista elementeistä (kuva). Illustratorissa 
piirretty kolmio vietiin suoraan Ultimaker Cura -ohjelmaan, jossa kuvio suunniteltiin. 

Seuraavaksi määriteltiin tulostusasetukset: TPU-filamentin tulostuslämpötila 245 °C, 
tulostusalustan lämpötila 60 °C ja tulostusnopeus 25 mm/s (taulukko 6). Tulostetta-
van elementin korkeus oli kolme kerrosta. Yleensä yhden kerroksen paksuus on 0,30 
mm, mutta pitää huomioida, että kerrokset sulavat yhteen, joten valmiiksi tulostet-
tu elementti on hieman matalampi. Kankaan paksuus oli 0,40 mm, joten suuttimen 
ja tulostusalustan väli määritettiin 0,50 mm:ksi.
 
Tulostus aloitettiin yksittäisestä kolmiosta, jolle olimme määrittäneet korkeudeksi 
kuusi kerrosta (2 mm). Elementtiä tulostaessa suutin jätti polttojäljet. Prosessi py-
säytettiin ja aloitettiin uudestaan. Manuaalisesti nostettiin suuttimen korkeutta 
+0,15 mm:ksi 3D-tulostimen käyttöpaneelin säätönupin avulla. Sen jälkeen tulostus 
meni hyvin ja kesti yhdeksän minuuttia.

Kangas irrotettiin kun tulostusalusta jäähtyi. Tulostettu kolmio oli muodoltaan ta-
sainen ja pysyi hyvin kiinni kankaalla. Taivuttaessa se pysyi jäykkänä johtuen ele-
mentin korkeudesta. Päätettiin vähentää kerroksien määrä kolmeen jotta saadaan 
lisää joustavuutta.

Asennettiin sama kangaspala tulostusalustalle ja aloitettiin koko kuvion tulostus. 
Lämpöasetukset ja nopeus säilytettiin samoina. Kuvion korkeus vaihdettiin kolmeen 
kerrokseen (1mm) ja elementtien kokoa pienennettiin (kuva 29). Tulostuksen alussa 
manuaalisesti säädettiin korkeutta kuten aiemmin (0,50 mm + 0,15 mm). Tulostus-
prosessi meni ongelmitta ja kesti tunti kolmekymmentä minuuttia. Kolmiomuotoi-
set moduulit näyttivät muodoltaan tasaisilta ja kestivät hyvin taivutusta. Kahdessa 
ensimmäisessä kolmiossa filamentin pursotus oli hieman epätasainen, ja muodon 
täyttämisessä muodostui pieniä rakoja. Kuvion vasemmalle puolelle muodostui tu-
lostuksen aikana pieni määrä muovirihmoja, kun suutin siirtyi elementistä toiseen. 
Niitä voi helposti jälkikäsitellä poistamalla käsin tai hiekkapaperilla.

PETG:n tulostus tehtiin samalle kangaspalalle ja samoilla tulostusasetuksilla (tau-
lukko 6). Tiedostossa kuvio siirrettiin oikealle puolelle virtuaalialustaa. Tulostuksen 
alussa ei ollut huomioitu, että TPU:lla tulostettu kuvio jäi vasemmalle puolelle tu-
lostusalustaa. Kuuma suutin jätti syvät jäljet, kun tulostuspää oli siirtämässä uuden 
kuvion tulostuspisteeseen. Ensimmäisen kolmion tulostuksessa muovia ei tullut 
heti suuttimesta, vain polttojälki jäi kankaaseen. Se korjaantui kun on alkanut toisen 
kerroksen tulostus ja muovi peitti koko elementin muoto. 

Tulostusprosessin aikana näkyi, että välillä PETG-muovin kanssa suuttimesta tuli 
pieni määrä muuta muovia, joka oli jäänyt suuttimeen aikaisemmasta tulostusses-
siosta (pajan 3D-tulostin on opiskelijoiden jatkuvassa käytössä). Valittu PETG oli 
kirkas muovi, joten tulostetuissa elementeissä kerrosten läpi näkyi epäpuhtauksia. 
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Muodoltaan kaikki tulostetut kappaleet olivat onnistuneita ja selkeäreunaisia, mut-
ta eivät joustaneet tai taipuneet juuri lainkaan (kuva 30).

Kankasta tulostusalustalta irrotettaessa kaksipuolinen teippi jäi osittain kiinni kan-
kaan nurjalle puolelle. Tämä johtui siitä, että teippi ollut pitkään kuumalla alustal-
la (TPU:n ja PETG:n tulostukseen meni yhteensä kolme tuntia.) Raapimalla irti lähti 

vain pieni osa tarttunutta teippiä. Päätettiin liuottaa kangasta vedessä ja sen jäl-
keen suorittaa pesutesti. Kangas pestiin 30 °C:ssa ja siltikään teippi ei lähtenyt, vaan 
kankaalle jäi hankausjäljet (foliopinnoite oli lähtenyt osittain pesussa). Sen jälkeen 
kolmiokuvio ei pysynyt niin tiukasti kiinni kankaalla ja tulostetut elementit lähtivät 
irti käsillä irrottamalla tai repimällä.

 

Taulukko 6. Testi: Foliopinnoitettu polyesteritrikoo ja alumiinipinnoitettu nailonkangas 
 
Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

94 % polyesteri /  
6 % elastaani / 
foliopinnoite 
(neulottu, sileä, tiheä,  
vähän joustava, pehmeä, 
laskeutuva, ohut) 

 
100 % polyamidi / 
alumiinipinnoite (100%) 
(kudottu, sileä, tiheä, 
joustamaton, pehmeä, 
laskeutuva, hyvin ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker,  
200-235 °C) 

PETG 
(PETG, 
Real 
Filaments, 
190-245 °C) 

 
TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

Nylon, hiilikuitu 
(NYLFORCE 
Carbon Fiber, 
Fiberforce, 
250-265 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

245 °C 245 °C 
 

245 °C 260 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60 °C 30 °C 
 

60 °C 60 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 mm/s 
 

25 mm/s 25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen 
paksuus 
(kankaan 
paksuus) 

0,40 mm 0,40 mm 
 

0,10 0,10 
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6.4.3 Alumiinipinnoitettu nailonkangas

Testissä käytettiin musta kangastaa 100 %:stä polyamidista, joka nurjalta puolelta oli 
viimeistelty alumiinipinnoitteella. Kyseessä on vedenpitävä ja kovaa kulutusta kestävä 
ulkoilukangas. Sille tulostettiin TPU:ta ja hiilikuidulla vahvistettua nailonfilamenttia.

TPU:n tulostuksessa tiedostoon syötettiin samat lämpö- ja nopeusasetukset kuin 
edellisessä testissä foliopinnoitetulle polyesterikankaalle (taulukko 6). Nailonkankaan 
paksuus oli 0,10 mm, joten suuttimen ja tulostusalustan väli määritettiin 0,50 mm:ksi. 

Kolmiokuviota käytettiin uudestaan, mutta elementtien koko kasvatettiin 23,3 x 21,0 
mm:iin. Vähennettiin elementtien määrää poistamalla kuviosta kaksi riviä vaakasuun-
nassa. Korkeus jätettiin samaksi, eli 1 mm (3 kerrosta). Tulostus kesti tunti kolmekym-
mentä minuuttia ja sen aikana ei ilmennyt ongelmia (kuva 31). 

Testissä käytettiin nailonfilamenttia hiilikuituvahvikkeella. Uutena sitä pitää kuivattaa 
6-8 tuntia uunissa 85 - 95 °C:ssa kosteuden poistamiseksi. Pajalla filamentikelaa säily-
tetään pussissa, jossa on kosteutta imevää ainetta, joten ennen tulostusta sitä ei nyt 
ei tarvinnut kuivata. 

Asetukset olivat: sulatuslämpötila 260 °C, tulostusalustan lämpötila 60 °C ja tulos-
tusnopeus 25 mm/s (taulukko 6), sekä suuttimen ja tulostusalustan väli 0,50 mm. En-
simmäisen kerroksen tulostuksessa kolmiot alkoivat heti irrota kankaasta (kuva 32), 
joten tulostus pysäytettiin siihen. Tuntumaltaan pinta oli karhea, mutta elementit oli-
vat joustavia. 

Kuva 29. TPU:n tulostus foliopinnoitetulle polyesteritrikoolle

Kuva 30. PETG:n tulostus foliopinnoitetulle polyesteritrikoolle
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6.4.4 Tulokset ja havainnot

Tulostettu TPU oli kaikilla kolmella kankaalla joustava,ja  joko yhden tai kolmen kerrok-
sen korkuinen. Se taipui sormien alla ilman rikkoontumisjälkiä (naarmuja, taittokohtia 
tai halkeamiskohtia). Päätettiin hankkia kierrätettyä TPU:ta (TPU-R) sitä valmistavalta 
sveitsiläiseltä Creamelt-yritykseltä.

PETG-filamentti käyttäytyi erinomaisesti tulostuksen aikana. Kolmioiden selkeä muo-
to ja sileät reunat takasivat hyvän tulostuksen lopputuloksen, mutta kiinnitys tafti-
kankaalle ei onnistunut (jatkossa PETG:ta voi testata karhealle tai verkkomaiselle). 
PETG-muovista tulostetun elementin voi käyttää irrallisena kappaleena, jos kankaalle 
tulostetaan vaikka nappi tai neppari TPU-muovista. Siinä tapauksessa kankaalle voi 
tulostaa vain napit, joihin jälkikäteen lisätään erikseen tulostetut elementit, ja niistä 
syntyy kokonainen kuvio. 

Hiilikuidulla vahvistettu nailonfilamentti on kestävää, joten yksi kerros stä riittää, jol-
loin joustavuus säilyy myös. Jos olisi tulostettu enemmän kuin yksi kerros, niin tulos-
tettua elementtiä olisi hankalampi taivutta. Nailonfilamenttia voisi testata muihin 
kankaisiin (esim. harvasidoksinen pellava tai verkkomainen tylli). Jatkotestejä varten 
päätettiin tilata kierrätettyä nailonfilamenttia Porthcurno (Nylon 6/PA6) englantilai-
selta Fishy Filaments -valmistajalta. 

Sileitä nailon- ja polyesterikankaita (tafti) päätettiin jättää käyttämättä jatkotesteissä, 
koska nailon-, PETG- sekä TPU-muovi eivät pysyneet kiinni näissä kankaissa. Foliostret-
chille tulostettu TPU ja PETG alkoivat irrota kankaasta, kun sille oli tehty pesutesti. Ku-
vio oli tulostettu foliopinnoitteen päälle ja pesun jälkeen kolmiot alkoivat irtoilla fo-
lion kanssa. Tätä kangasta emme myöskään ottaneet 3D-tulostuksessa jatkotesteihin.

Kuva 31. TPU  alumiinipinnoitetulla nailonkankaalla

Kuva 32. Hiilikuidulla vahvistettu nailon alumiinipinnoitetulla nailonkankaalla
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6.5 Filamenttien valinta jatkotestaukseen

Testiä varten hankittiin pehmeää tylliä (100 % polyamidi), karheaa polyesterikan-
gasta (100 % polyesteri) ja verkkomaista nylonkangasta (82 % nylon, 12 % elastaa-
ni). Siihen kokeiltiin tulostaa PETG-, TPU-filamenttia ja kierrätettyä nylonfilamenttia 
Fishy Filaments - Porthcurno (Nylon 6/PA6).

6.5.1 Pehmeä tylli

Kyseinen tylli oli valmistettu 100 %:sta polyamidista. Ohut ja verkkomainen kangas-
pinta vaikutti sopivan hyvin 3D-tulostusta varten. Ensimmäisenä kankaalle tulos-
tettiin PETG-filamenttia. Asetukset määriteltiin seuraaviksi: sulatuslämpötila 245 °C, 
alustan lämpötila 60 °C ja nopeus 25 mm/s (taulukko 7). Kuten edellisessä PETG:n 
testissä oli päätetty käyttää kolmiokuvion sijaan viivakuviota. Adobe Illustrator-oh-
jelmassa oli suunniteltu viivakuvio, joka viettiin mallinnusohjelmaan kolmiulottei-
sen mallin luomiseksi. Korkeus oli 1 mm (3 kerrosta).

Vain yhteen suuntaan venyvä kangas teipattiin alustalle kaksipuolisella teipillä ja 
reunat kiinnitettiin levyn toiselle puolelle maalarinteipillä. Ensimmäisen kerroksen 
korkeutta säädettiin 50 mm:ksi, ottaen huomioon, että kangas on tulostusalustan 
molemmilla puolella. 

Tulostuksen aikana huomasimme, että suuttimesta alussa tuli mustaa muovia (jään-
nökset toisesta tulostuksesta). Sen jälkeen tuli kirkasta muovia (kuva 33). Tulostetut 
viivaelementit näyttivät kristalleilta. Tulostuksen aikana ilmeni, että PETG-muovi ei 

pysynyt kankaalla, koska pari elementtiä tarttuivat suuttimeen ja siirtyivät paikal-
taan. Jos elementeistä veti käsin, niin ne lähtivät helposti irti.

TPU:lla tulostettiin kolmiokuvio samoilla asetuksilla (taulukko 7) ja muovi valui verk-
komaisen kankaan aukkojen läpi alustaan asti. Prosessi meni ongelmitta. Tulostetut 
kolmiot pysyivät kiinni tyllissä ja jopa sulautuivat kankaan rakenteen sisään. Ensim-
mäisen kerroksen tulostuksessa muutamissa kohdissa näkyi (nurjalta puolelta), että 
kolmioiden reunoissa repesivät langat, mutta päälle pursotettu muovi peitti ne ja 
piti kiinni kankaan (kuva 35) Kolmioiden pinta vaikutti epätasaiselta muovin valu-
misen takia. Kankaan nostamiseen tulostusalustalta käytettiin maalarin lastaa (kuva 
34), jotta kyettiin irrottamaan tiukasti kiinnitettyä TPU:ta. 

6.5.2 Polyesteri

Harva polyesterikangas muistutti rakenteeltaan pellavaa. Sen päälle tulostettiin 
TPU:ta ja PETG:ta samoilla asetuksilla kuin tyllille (taulukko 7). TPU:lla tulostettu kol-
miokuvio oli tasainen ja kiiltäväpintainen ja myös pysyi hyvin kiinni kankaalla, joten 
se otettiin jatkotesteihin kuin myös polyesterikangaskin.

PETG-filamentillä tulostettu viivakuvio onnistui muodoltaan hyvin. Pieniä määriä 
muovirihmoja jäi, mikä johtui PETG:n juoksevuudesta. Ne sai poistettua jälkikäsit-
telyssä. Elementit alkoivat irrota kankaasta, kun kokeilin vetää sitä. Tässä vaiheessa 
päätettiin, että PETG- muovia ei oteta jatkotesteihin.
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Kuva  33.  PETG-fi lamenttilla tulostettu viivakuvio tyllikankaalle 
(polyamidi)

Kuva  34.  TPU:lla tulostettu kolmiokuvio. Tyllin irrottaminen 
maalarin lastalla tulostusalustalta

Kuva 35 (vasemmalla):  TPU:lla tulostettu kolmiokuvio. Tyllin 
nurja puoli

Taulukko 7. Testi: Pehmeä tylli ja karhea polyesteri 

Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

100 % polyamidi 
(neulottu, harva,  
joustava yhden suuntaan, 
pehmeä, laskeutuva, ohut) 

 
100 % polyesteri 
(kudottu, karhea, harva,  
 joustamaton, pehmeä, 
taipuisa, ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

PETG 
(PETG, 
Real 
Filaments, 
190-245 °C) 

 
TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

PETG 
(PETG, 
Real 
Filaments, 
190-245 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

245 °C 245 °C 
 

245 °C 245 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60 °C 30 °C 
 

60 °C 30 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 mm/s 
 

25 mm/s 25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen 
paksuus 
(kankaan 
paksuus) 

0,18 mm 0,18 mm 
 

0,50 mm 0,50 mm 
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6.5.3 Nailonkangas (tylli)

Verkkomainen ja hyvin venyvä nailonkangas (82% nylon / polyamidi 12 % elasta-
ani) kiinnitettiin venyttämällä se lasilevyn (tulostusalustan) ympäri kaksipuolisella 
teipillä molemmilta puolilta ja varmistettiin reunoista maalarinteipillä.

Tulostusasetuksissa TPU-filamenttia varten määriteltiin tulostuslämpötilaksi  
245 °C, tulostusalustan lämpötilaksi 60 °C ja tulostusnopeudeksi 25 mm/s (tauluk-
ko 8). Kankaan paksuus on 0,34 mm, joten ohjelmassa määriteltiin ensimmäisen 
kerroksen korkeudeksi 1 mm (kangas oli venytetty tulostusalustan ympäri ja kiin-
nitetty teipillä toiselta puolelta). Kuvion korkeus oli 1 mm (3 kerrosta). Tulostuksen 
alussa manuaalisesti laskettiin suuttimen ensimmäisen kerroksen korkeutta. 

Ensiksi tulostettiin kolmiokuvio ja sen jälkeen kukkakuvio, joka oli suunniteltu aiem-
min toista projektia varten. Tulostuksen alussa oli korkeuden säätämisen kanssa pi-
eni ongelma, kun suutin oli hieman matalalla ja poltti pienen reiän kankaan sivulle 
(aloituspiste). Käynnistettiin tulostus uudestaan, kun se kohta oli teipattu. Kolmio-
kuvio oli tasainen mutta kukkakuvio näytti epätasaisemmalta. Kukan viivan paksuus 
oli 1 mm ja viipalointiohjelmassa viiva myös jaetaan radoiksi, joilla tulostuspää liik-
kuu tulostuksen aikana ja pursottaa muovia.

Tulostuksen jälkeen kangas irrotettiin maalarin lastalla alustalta. Muovi meni verk-
komaisen kankaan läpi ja pysyi hyvin kiinni. Kangas meni kasaan ja kupruili kuvi-
oiden ympäri. Kukkakuvion sisälle jäävä kangas jäi kiristetyksi. (kuva 36). Kuva 36 . TPU mustalle verkolle Kuva 37. Kierrätetty nailon mustalle verkolle

Taulukko 7. Testi: Pehmeä tylli ja karhea polyesteri 

Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

100 % polyamidi 
(neulottu, harva,  
joustava yhden suuntaan, 
pehmeä, laskeutuva, ohut) 

 
100 % polyesteri 
(kudottu, karhea, harva,  
 joustamaton, pehmeä, 
taipuisa, ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

PETG 
(PETG, 
Real 
Filaments, 
190-245 °C) 

 
TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

PETG 
(PETG, 
Real 
Filaments, 
190-245 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

245 °C 245 °C 
 

245 °C 245 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60 °C 30 °C 
 

60 °C 30 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 25 mm/s 
 

25 mm/s 25 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen 
paksuus 
(kankaan 
paksuus) 

0,18 mm 0,18 mm 
 

0,50 mm 0,50 mm 

 

Taulukko 8. Testi: Nailonkangas (tylli) 
 
Kangas 
(valmistustapa, pinta, 
ominaisuus) 

82 % nylon / 12% elastaani 
(koneneulottu, sileä, verkkomainen,  
joustava, pehmeä, laskeutuva, ohut) 

Filamentti  
(Nimi, valmistaja, suositeltu 
tulostuslämpötila) 

TPU 
(PolyFlex™, 
Polymaker, 
200-235 °C) 

Nylon / PA6 
(Porthcurno, 
Fishy Filaments, 
250-270 °C) 

Tulostus- 
asetukset 

Filamentin 
tulostuslämpötila 

245 °C 260 °C 

Tulostusalustan 
lämpötila 

60 °C 80 °C 

Ohjeellinen 
tulostusnopeus 

25 mm/s 60 mm/s 

Ensimmäisen 
kerroksen paksuus 
(kankaan paksuus) 

0,34 mm 0,34 mm 
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6.5.4 Tulokset ja havainnot

Pehmeä polyamiditylli oli herkkä kuumalle muoville, vaikka reiät jäivät toiselle puo-
lelle kangasta. Tulostetun kuvion nurja puoli oli kelvoton (kuva 35). PETG-filamentti 
ei tarttunut kankaalle, joten se jäi pois jatkotesteistä.

TPU oli paras tässäkin testissä. Jatkotesteihin valittiin Sveitsistä hankittu kierrätetty 
TPU-R (Creamelt).  Sitä voi tulostaa sekä vaatetus- että sisustuskankaille.

Karhea polyesteri vaikutti hyvältä tulostuksessa, joten jatkotesteihin hankittiin val-
koista kangasta. Lisäksi hankittiiin harvaa pellavaa ja mustaa verkkomaista nailon-
kangasta.

Kierrätetyllä nailonfilamentilla tuli hyviä tuloksia testin aikana. Elementtien jousta-
vuus ja hyvä tarttuvuus kankaalle olivat tärkeitä kriteerejä tässä testissä.

Seuraavaksi tulostettiin Porthcurno-filamenttia kierrätetystä nailonista (Fishy Fila-
ment). Edellisenä päivänä tätä filamenttia kuivattiin uunissa 4 tunnin ajan 80 °C:ssa 
ja jätettiin se yön yli tiivispussiin kosteutta imeävän aineen kanssa. Ennen tulostusta 
rullasimme sen filamenttikelalle. 

Tulostettiin kolmio- ja kukkakuviot mustalle nailontyllille samaan aikaan yhdestä 
tiedostosta. Tulostuslampötilaa ja nopeutta nostettiin (taulukko 8) tulostusohjeiden 
mukaan (valmistajan nettisivulta), koska nailonfilamentti on haastava materiaali. 
Kuvion korkeus jäi samaksi (3 kerrosta). 

Kolmiokuvion tulostuksen aikana huomattiin, että välillä ilmestyyy palaneita kohtia 
siinä vaiheessa, kun suutin siirtyy toisesta elementistä toiseen. Pieni määrä filament-
tia jäi suuttimelle ja siirtyessä tarttui toiseen kolmioon. Kun ensimmäinen kerros 
kolmiokuviota oli tulostettu, tulostuspää siirtyi oikealle ja alkoi kukkakuvion tulos-
tus. 

Läpinäkyvä hieman vihreäsävyinen muovi (filamentin väri tulee vanhoista ka-
laverkoista) meni kankaan verkkomaisen pinnan läpi. Seuraavaksi jatkui kolmioku-
vion tulostus. Päätettiin kuitenkin pysäyttää laite, kun toinen kerros peitti puolet 
kuviosta. Näin pystyttiin tarkistamaan kolmioiden joustavuus (kuva 37). 

Kangas irrottettiin lastalla alustalta. Kaksikerroksinen kolmio jousti hieman ja 
yksikerroksinen kolmio taipui enemmän. Yksikerroksinen kukkakuvio taipui hyvin 
kädessä.
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7 Vertailu 
Tässä luvussa käydään läpi tulokset jatkotesteistä, joihin hankittiin kierrätettyjä 
filamentteja Porthcurno (Nylon 6 / PA6) ja TPU-R. Niitä testattiin valkoiselle ja 
mustalle nailontyllille, polyesterille ja pellavalle. Seuraavaksi on lyhyt katsaus 
testeistä, ongelmista ratkaisuihin.



7.1 Porthcurno (kierrätetty nailonfilamentti)

Toimivat tulostusasetukset valkoiselle nailonkankaalle (82% nylon, 12% elastaani) 
olivat seuraavat: tulostuslämpötila 260 °C, nopeus 60 mm/s, tulostusalustan läm-
pötila 80 °C, ensimmäisen kerroksen korkeus 1mm, kankaan paksuus 0,34 mm ja 
kuvion korkeus 1 kerros (0,3 mm). Jossain kohdissa elementit irtosivat kankaasta. 
Polttojäljet näkyivät kuvion oikealla puolella.

Mustalle verkolle (82% nylon, 12% elastaani) toimivat samat asetukset. Ohjelmassa 
korkeudeksi määritettiin 0,50 mm ja tulostuksen alussa manuaalisesti lisättiin kor-
keutta + 0,60 mm (yhteensä 1,1 mm).  Samassa kohdassa näkyivät polttojäljet ku-
vion oikealla reunalla. Myöhemmin selvisi, että tulostin pitäisi kalibroida uudestaan.

Kuva 38. Kierrätetty nailon valkoiselle nailonkankaalle Kuva 39. Kierrätetty nailon mustalle nailonkankaalle

Polyesterikankaalle (100 % polyesteri) ja pellavalle sopivat samat lämpöasetukset. 
Korkeutta piti nostaa 1,3 mm:iin. Kuvion korkeutta piti kasvattaa kahteen kerrok-
seen, jotta se näkyisi paremmin. Tulostuksen aikana tuli pieni määrä palanutta muo-
via. Kangas oli kiinnitetty alustalle kaksipuolisella teipillä. 

Tämän kankaan kanssa oli vaikeuksia löytää toimivia asetuksia. Alussa ei mikään toi-
minut. Piti vain jatkaa työtä ja aloittaa uudestaan.
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7.2  TPU-R. Kierrätetty fi lamentti

Verkkomaiselle valkoiselle nailonkankaalle lukuisten testien jälkeen sopi tulostus-
lämpötilaksi  230 °C. Alustan lämpötila oli nostettu 70 °C:een ja nopeus oli 35 mm/s. 
Ensimmäisen kerroksen korkeus nostettiin 1 mm:iin, jossa oli mukana kankaan pak-
suus 0,35 mm. Kuvio tulostettiin kahtena kerroksena.

Mustalla sisustustyllillä TPU-R pysyi kiinnitettynä, kun lämpötila nostettiin 
245 °C:een, joka on korkeampi kuin suositeltu lämpötila. Alustan lämpötila oli las-
kettu 60 °C:een ja nopeus 30:een. Ensimmäisen kerroksen korkeus oli 1 mm. Kuvio 
tulostettiin kahtena kerroksena.

Polyesterille ja pellavalle oli säädetty alhaisempi tulostuslämpötila (210 °C), alustan 
lämpötilaksi jäi sama 70 °C ja nopeus oli 35 mm/s. Ensimmäisen kerroksen korkeus 
nostettiin 1,3 mm:ksi. Toisen kerroksen tulostuksessa näkyi, että kuuma suutin jät-
tää syvät jäljet samassa kohdassa kuin muissakin tulostuksissa. Pellavasta pienet 
elementit voivat irrota.

Kuva 41. Kierrätetty TPU-R mustalle nailonkankaalle

Kuva 40. Kierrätetty TPU-R valkoiselle nailonkankaalle
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7.3 Tulokset ja havainnot

Kävi ilmi, että samat asetukset eivät toimi aina samoille kankaille. Pitää tehdä pienet 
testit ennen varsinaista tulostusta. On myös hyvä muistaa, että laitteiston tarkastus 
parantaa tuloksia, jos on tarve kalibroida tai puhdistaa.

Paremmat tulokset jatkotestissä sai TPU-R. Kierrätettyä nailonfi lamenttia pitäisi tes-
tata lisää. Viivakuvion tulostus on haastavampaa kuin täytetyn elementin.

Kuva 43. Kierrätetty TPU-R pellavakaalle

Kuva 42. Kierrätetty TPU-R polyesterikankaalle
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8 Lopputulos ja kankaiden käyttötarkoitus 

Tässä luvussa näytetään kuvaesimerkkejä, miten metrikankaalle 3D-tulostettua 
kuviota voi käyttää sisustuksessa. Testeistä saadut kangasnäytteet kuvasin ja 
editoin Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelmassa tuotteiksi. Kuvioita on käy-
tetty sekä yksittäisenä että toistuvana elementtinä.



Kuva 44.  3D-tulostettu kuvio tyllille (TPU-R)

TPU-R ja kierrätetty nailonfilamentti tulostettuna kankaalle

Nailontyllille tulostettu TPU-R sekä kierrätetty nailonfilamentti tulevat näkyville mo-
lemmille puolelle läpikuultavaa kangasta. Se tekee ohuesta kankaasta vielä elävä-
pintaisemman.

Kuvio on kooltaan 24 x 16 mm ja tulostettu kerros muovia (korkeus 0,30 mm) painaa 
noin 2 g (67 mm filamenttia), joten kangas ei veny liikaa. Kuviota voi käyttää myös 
toistuvana elementtinä verhoissa,  jolloin kangas kestää pientä painoa. 
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Kuva 45.  Tilanjakaja. 3D-tulostettu kuvio tyllille

Tilanjakajana tyllin pystyy käyttämään kerroksina. Jokaiselle kerrokselle kangasta 
kuvio tulee eri kohtiin, joten se näkyy läpi kankaan.  

Tämän lisäksi yhden kuvion voi jakaa elementeiksi ja tulostaa eri kangaspaloille, jol-
loin asettamalla monta kerrosta peräkkäin syntyy optinen illuusio syvyydestä.



Kuva 46. Verhot (yksityiskohta). 3D-tulostettu kuvio tyllille (TPU-R)
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Kuva 47.  Verhot. 3D-tulostettu kuvio tyllille (TPU-R)
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Kuva 48.  Mustat rullaverhot. 3D-tulostettu kuvio Kuva 49.  Valkoiset rullaverhot. 3D-tulostettu kuvio
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Kuva  50.  Paneeliverhot. 3D-tulostettu kuvio polyesterille (TPU-R)
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9 Asiakkaan näkemys
Kun kaikki tulostukset ja esityskuvat oli tehty, sovin tapaamisen kahden  
tekstiilialalla toimivan yrityksen kanssa. Yhdestä yrityksestä sain vastaukset  
sähköpostitse.



9.1 Marimekko

Marimekossa otin yhteyttä sähköpostitse (14.04.2019) Petri Jusliniin (Senior Specia-
list, Print Design Development). Marimekko on aina kiinnostunut opinnäytetöistä ja 
aikaisemminkin antanut palautetta opinnäytetöihin. Sain nopean vastauksen pyyn-
tööni saada mielipidettä kysymyksiin: onko markkinoilla tällä hetkellä näkyvissä 
kysyntää 3D-tulostetuille metrikankaille? Missä käyttötarkoituksessa näette nämä 
kankaat parhaimmillaan? 

Juslin on koonnut tapaamiseen monipuolisen tiimin, jotta saisimme opinnäytetyön 
aiheeseen kattavan näkemyksen tuotannon puolelta. Tiimiin kuului Pauliina Varis 
(Designer & Product Developer, Home Textiles), Suvi Toikka (Buyer, RTW), Salla San-
dberg (Senior Buyer, Bags & Accessoriers).
  
Tapaaminen järjestettiin Marimekon tehtaalla. Näytin tapaamisessa tilkut (pellava, 
polyesteri ja nylon-elastaanitylli), joille oli tulostettu kierrätetty nailon ja TPU-R fila-
mentit. Käyttöesimerkkinä ehdotin tyllille tulostettua kuviota käytettäväksi tilanja-
kajana tai taidetekstiilinä. Ripustamalla tyllit kerroksittain kuvio näkyy verkkomaisen 
pinnan läpi, jolloin kolmiulotteinen efekti korostuu. Polyesteri- ja pellavakangasta 
voi käyttää verhoissa. 

Palautteena tilkuista sain seuraavan: Kierrätettyjen materiaalien käyttö on hyvä, 
voi jatkaa testausta samalle materiaalille (esim. nailonfilamentti nailonkankaalle). 
Tulostuksessa voisi kokeilla heijastavien kuvioiden tulostamista, jotka voi hyödyn-
tää vaatteiden ja asusteiden tuotannossa. Tulostusta voisi kokeilla myös paksulle 

nailonkankaalle, jotta pystyy käyttämään laukuissa. Hyvä, että tilkkujen kanssa oli 
mukana muutamia testitilkkuja, joissa kuvio koostui täytetyistä elementeistä, ei 
pelkästään ääriviivoista. Asusteita varten kuvio voisi olla korkeampi. Julkitiloissa ku-
vioitu nailontylli sopii parhaiten sisustuselementiksi tai taidetekstiiliksi, jos kangasta 
käyttää monikerroksisena. 

Keskustelun aikana pohdittiin, että jos 3D-tulostettu metrikangas viedään tuotan-
toon, niin sille pitäisi olla kannattava syy (esim. ei pysty tavallisella menetelmällä 
toteuttamaan kuviointia, embossaus), vaikka on käytetty kierrätettyä materiaalia. 
Pitää huomioida myös maakohtaiset testaukset, jos valmistus on ulkomailla, niin 
pitää miettiä kosteuden vaikutukset tuotantoon (esim. Kierrätetty nailonfilamentti 
pitää kuivattaa uunissa ennen ensimmäistä tulostusta, sitten säilyttää tiivispussis-
sa). Myös kaikki tarvittavat testit, ensisijaisesti pesu- ja hankaustestit, ovat välttä-
mättomiä. Ennen lähetystä tuotantoon pitäisi olla valmiina testidokumentit, jossa 
on tarkasti kirjoitettu miten 3D-tulostettu kuvio kankaalle  on kestänyt testauksessa.

3D-tulostuksen käyttöönottoa voi miettiä esimerkiksi pienten tuotteiden valmis-
tuksessa, esimerkiksi laukuissa. Tämä menetelmä on kannattava, jos se vähentää 
vaikkapa tuotannon vaiheita. Jos tulostaisi tuotteeseen vaan joitain osia, kuten na-
pit, heijastusnauhat ja vetoketjut, niin siinä tapauksessa voi karsia pois osan ompe-
lutöistä. Tai esimerkiksi voi tulostaa 3D-tulostimella proton kuviosta embossausta 
varten. Kun testimuotin valmistus maksaa, niin sen sijaan 3D-tulostimella voi testata 
kuvion syvyyttä tulostamalla muutaman protomallin.
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Marimekon keskustelun jälkeen lähettämässä palautesähköpostissa asia kuvattiin 
seuraavasti:

“Mukana olleet esimerkit, joissa kuviointi oli ohutta ääriviivaa, olivat melko 
lähellä sellaisia efektejä, joita voidaan tuottaa myös painoteknisesti melko pal-
jon tehokkaammin. Sen sijaan paksummat tulostuspinnat ovat ehkä enemmän 
3D-tekniikan erityisominaisuuksia hyödyntäviä. Muovisia materiaaleja ei pidet-
ty kovin miellyttävän tuntuisina, vaikka niihin liittyvä kierrätystarina (kalaver-
kot yms.) oli kiehtova.

Pohdimme myös, voisiko tekniikalla luoda paksuja ja kerroksellisia, verkkomai-
sia tekstiilejä, joissa voisi nähdä eri värisiä ja -muotoisia kerrostumia, ja joiden 
läpi valo voisi siivilöityä jännittävästi. Tällainen voisi olla sisustuksellisesti kiin-
nostavaa. Kuitenkin käytettävyys saattaisi rajautua teosmaisiin sisustusarkki-
tehtonisiin ratkaisuihin.
 
Muita pohdintoja syntyi etenkin laukkujen (Nylon) näkökulmasta: toiminnal-
liset yksityiskohdat (nepparit, vetoketjut), ompelutyövaiheiden vähenemisestä 
syntyvät säästöt, paksut kohopainatukset (esim logot), sekä painatukset kohdis-
sa, joita on vaikea painaa perinteisesti.”

9.2 Contract Deco

Lähestyin Contract Decoa sähköpostitse Minna Kujalan kautta (15.04.2019) ja sama-
na päivänä sain kutsun tapaamiseen.

Tapaamisessa esittelin tekstiilitilkkuja ja kerroin opinnäytetyöstäni. Kerroin testaa-
vani erilaisia filamenttejä eri kankaille selvittäväni pystyykö Metropolian FDM-tek-
nologiaa hyödyntää 3D-tulostun kankaan kuvioinnissa.

Keskustelin yrityksen projektimyyjien Minna Kujalan ja Henna Korhosen kanssa 
3D-tulostetun kuviokankaan kysynnästä markkinoilla tällä hetkellä ja mahdollisesta 
tuotannosta lähitulevaisuudessa. Mietimme, mitkä ovat tärkeät pointit, jotka pitää 
huomioida tuotannon suunnittelussa.

Pohdimme sitä, että tällä hetkellä tuotannon järjestäminen on kallista ja markki-
noilla ei ole tarvetta 3D-tulostuksella kuvioidulle kankaalle. Kujala ehdotti, että kan-
nattaa aloittaa projekteista, jotka on suunniteltu yksittäiseen käyttöön. Esimerkiksi, 
brodeeraus koko kankaalle on kallista tehdä isoissa määrissä, mutta sisustusarkki-
tehti voi suunnitella tilan niin, että brodeerausta kankaassa käytetään yksityiskohta-
na, eikä kangasta peitetä kuviolla kokonaan. Samaa ideaa voi hyödyntää 3D-tulos-
tettujen modulien kohdalla.

Tuotannon suunnittelussa on tärkeää arvioida kustannukset ja ajat. Onko ison kan-
kaan 3D-tulostimella kuviointi kannattavaa? Onko se ekologinen tuotantotapa, 
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tehdäänkö tuotteelle jälkikäsittelyä vai ei? Esimerkiksi, Contract Deco -yritys ei käytä 
projekteissa jälkikäsiteltyjä kankaita. Julkitilan tekstiilien pitää olla paloturvallisia,  ja 
on myös olellista, voiko 3D-tulostettua kuviokankasta jälkikäsitellä vai pitääkö tut-
kia paloturvallisen filamentin tulostamista suoraan paloturvallisen kankaan päälle.

Pohdimme myös, voiko filamenttien erikoisuuksia hyödyntää sisustuksessa. Esimer-
kiksi, lasikuitua sisältävä filamentti voi heijastaa valoa tai lämpötilan nousussa väriä 
vaihtava filamentti tuo toisen värin vaikka verhoihin.

Kujala ja Korhonen pitivät ajatuksesta, kun kuvailin että kankaalle voisi tulostaa nap-
peja ja siihen kiinnittää irtonaisia elementtejä (ne voivat olla eri muovista). Tuotteen 
ostaja voisi itse tai suunnittelijan avulla päättää, minkälaisia kuvioita haluaa ja miten 
ne asetellaan. Irtonaisia elementtejä voi tehdä erimuotoisia ja vaihdella jonkun ajan 
päästä. Kujala ehdotti, että tätä voisi markkinoida palveluna. 

Tilkuista sanottiin, että kuvio on hyvä. Jos kuvio on raportissa, sitä voi käyttää isolla 
pinnalla. Myös kerroksellisuus erottui edukseen, kun kaksi tylliä on laitettu päällek-
käin ja kuvio näkyy osittain.

9.3 Martela

Olin yhteydessä Martelan Nina Vilppuseen (Business Manager) sähköpostitse 
(15.04.2019) ja sain palautteen (18.04.2019), josta lainaus seuraavassa:
 
”Opinnäytteesi ja 3D lähestymistapa kuulostaa oikein mielenkiintoiselta ja tut-
kimisen arvoiselta. Käsitykseni projektimaailmasta (hotellit, ravintolat, koulut, 
toimistot jne.) on tällähetkellä se, että sis.arkkitehdit ja suunnittelijat suosivat 
yksisävyisiä, neutraaleja, kuviottomia kankaita. Osasyys tähän on varmasti 
budjetti, jolloin suositaan edullisempia kankaita (3D tulostus mahtaa olla suht 
hinnakasta?). Toki suunnittelijan oma mieltymys ja kuosin soveltuminen tilan 
muihin elementteihin vaikuttavat osaltaan.
 
Näen, että 3D-tulosteisilla kankailla on kuitenkin oma, valtavirrasta poikkeava 
markkinarako. Esimerkiksi yksityisellä puolella kotisisustamisessa tai projek-
teissa, joissa on suurempi budjetti on varmasti paikkansa kyseisellä menetel-
mällä toteutetuille kankaille. Kustannukset on syytä selvittää, mitä 3D-tulostet-
tu kangas maksaa. Oletko miettinyt mitä lisäarvoa 3D-tulostus tuo kankaalle? 
Mitä 3D-printtaus mahdollistaa suhteessa esim. digiprintattuun?”
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10 Yhteenveto ja jatkokehitys



Opinnäytetyön aiheena suoritettu työ oli mielenkiintoinen. Pääsin testaamaan eri-
laisia filamentteja 3D-tulostuksessa kankaille. Sain myös näkemystä miten 3D-tulos-
tustekniikkaa voi hyödyntää tekstiilisuunnittelussa. 

Testien aikana totesin, että käyttämistäni muovilangoista TPU sekä TPU-R (kierrätet-
ty) toimivat parhaiten. Tosin TPU-R alkoi irrota nailontyllistä, kun tulostuksessa tu-
lostuslämpötila oli 210 °C. Kierrätetty nailonfilamentti sopii parhaiten nailontyllille 
(mustalle taustalle tulostettu kuvio näytti läpinäkyvältä kunnes valkoisella taustalla 
näkyi muovilangan oma vihreä sävy, joka tulee kierrätetyistä kalastusverkoista).

Asiakastapaamisissa sekä sähköisen viestinnän kautta pohdittiin tekstiilialan asian-
tuntijoiden kanssa onko 3D-tulostetuille kuviokankaille kysyntää markkinoilla tällä 
hetkellä. Tultiin siihen tulokseen, että kankaita metritavarana tällä teknologialla ei 
ole kannattavaa valmistaa tällä hetkellä, koska se on kallista ja tuotantokustannuk-
set ovat korkeampia kuin muissa kuviointitekniikoissa. Toisaalta, jos 3D-tulostus 
korvaa jotkut tuotantovaiheet (esim. ompelutyövaihe pienenee) tai saa isomman 
suosion tekstiilialalla niin tuotantokustannukset voidaan miettiä uudestaan ja mah-
dollisesti käyttää tätä teknologiaa. Tällä hetkellä on parempi keskittyä pieniin esi-
neisiin, esim. 3D-tulostettu logo tai heijastin suoraan laukkuun päälle tai yksittäisiä 
yksityiskohtia sisustuskankaille. Tässä työssä testattiin filamenttejä, kankaita ilman 
kaupallista näkökulmaa, eli testattiin miten ne toimivat. Kustannushinnoittelu ja lii-
ketoimintamallianalyysi on jatkotutkimuksen aihe. 

Jatkotutkimuksessa kannattaisi tehdä myös pesu- ja hankaustestit 3D-tulostetulle 
kuviokankaalle. Filamenttien tulostuksessa pitää yritä selvittää, miksi välillä samat 
asetukset eivät toimi aina samojen materiaalien kohdalla. Esimerkiksi, lopputulos-
tuksissa samalle alueelle tulleet pienet polttokohdat tai kuuman suuttimen jälki 
johtuivat siitä, että tulostimen tulostuspää ei oli hieman kallistunut ja 3D-tulostin 
pitäisi kalibroida. Kannattaa kokeilla myös kierrätettyjen filamenttien tulostusta 
kierrätetylle materiaalille.

Opinnäytetyön jälkeen jatkan 3D-kangastulostuksen tutkimista. Kiinnostava aihe 
on  paloturvallisten filamenttien tulostus paloturvallisille kankaille. Toinen kiinnos-
tuskohde voisi olla lämmössä/valossa väriä vaihtavat tai sähkönjohtavat filamentit, 
jolloin kankaan pinta (tulostettu kuvio) alkaa muuttua eri olosuhteissa. Jatkan myös 
kierrätetyn nailonin ja TPU-R -filamentin 3D-tulostusta ohuille kankaille. Kuviot voi 
suunnitella niin, että yksittäiset elementit tulostetaan erilliselle kangaspalalle. Yh-
distämällä kankaat päällekkäin (niiden välillä voi olla etäisyyttä) kerrosten läpi pal-
jastuu koko kuvio. Näitä ideat voi kehittää ja esittää tekstiili- ja sisustusmessuilla.
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Sanasto:
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3D-mallinnus (Solidimallinnus, 3D CAD -mallinnus)
3D-mallien virtuaalista suunnittelua, johon ohjelmistot tarjoavat yksinkertaisia 
geometrisia muotoja kuten sylintereitä, palloja, reikiä ja aukkoja, joilla kuvataan 
3D-mallin suljettua «  vesitiivistä  » tilavuutta (sisältäen tiedon, mikä on ainetta mikä 
ei). (Lehtonen 2014)

3D-tulostin
3D-tulostimiksi kutsutaan halvan hinta-laatu-teholuokan pikavalmistuslaitteita. Pa-
rin viime vuoden aikana laitteiden käytettävyys sekä tulosteiden laatu ovat parantu-
neet ja materiaalivaihtoehdot ovat monipuolistuneet. (Lehtonen 2014)

3D-tulostus
Suunnittelussa tarvittavien mallikappaleiden valmistaminen materiaalia lisäämällä 
käyttäen erilaisia yksinkertaisia ja edullisia 3D-tulostuslaitteita. Alunperin termi tar-
koitti 3DP-tekniikkaa. ja 3D-toimistotulostimia. Nykyisin myös lisäävän valmistuk-
sen synonyymi. (Lehtonen 2014)

ABS
Akryylinitriilibutadieenistyreeni on iskunkestävän polystyreenin ja akryylinitriilin 
kopolymeeri. Käyttökohteita ovat muun muassa erilaiset kypärät, kotitalous- ja 
konttorikoneet, kotelot, Lego-palikat, putket ja profiilit sekä veneet. (Muoviteolli-
suus 2019)

ASTM International
Aiemmin tunnettu nimellä American Society for Testing and Materials (ASTM).
Kansainvälinen organisaatio, joka määrittelee ja julkaisee teollisten asiantuntijoiden 
yhdessä sopimia tuotekehitysstandardeja. www.astm.org (Lehtonen 2014)

Ekstruusio
Suulakepuristus tai -pursotus. Työstömenetelmä, jossa kuuma muovi työnnetään 
muotoillun suulakkeen läpi. (Muoviteollisuus ry 2019)

FDM (Fused Deposition Modeling)
Ensimmäinen materiaalin pursotukseen perustuva lisäävän valmistuksen teknolo-
gia, jota käytetään laajalti erityisesti 3D-toimistotulostimissa. (Lehtonen 2014)

Filamenttikela
Kiinteä nauhamainen tulostusmateriaali, joka säilytetään kelan ympärille rullattuna. 
(Lehtonen 2014)

First layer height,
jolla määritellään ensimmäisen tason paksuus prosentteina ilmaistuna. Todella 
ohuilla tulostuspaksuuksilla on suositeltavaa pienentää ensimmäisen kerroksen 
paksuutta. (Mattila 2015)

Hartsi
Monen kemiallisen yhdisteen nestemäinen tai jähmeä seos, jolla ei ole sulamispis-
tettä. Muoviteollisuudessa hartsi on yleensä kertamuovin nestemäinen puolival-
miste tai esipolymeeri. (Muoviteollisuus ry 2019)

Hiilikuitu
Hiillyttämällä tai grafitoimalla valmistettu kuitu. Lähtömateriaalina esimerkiksi po-
lyakryylinitriilikuitu (PAN), myös kookos- tai sellukuitu mahdollisia. (Muoviteollisuus 
ry 2019)

Hyötykäyttö
Muovijätteen talteenotto ja sen jälkeinen mekaaninen tai kemiallinen kierrätys tai 
polttaminen polttolaitoksessa energiaksi. (Muoviteollisuus 2019)

Kertamuovi
Kertamuovissa on vahva ristikkomainen molekyylirakenne, joka hajoaa, jos sitä 
yritetään lämmittämällä pehmittää ja työstää. Kertamuoveja ovat esim. akryyli, ak-
rylaatti ja epoksi. (Lehtonen 2014)
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Kestomuovi
Kestomuoveissa on lineaarisia tai haaroittuneita molekyyliketjuja, joiden välillä ei 
ole kemiallisia sidoksia. Kestomuovin iskunkestävyys on hyvä ja työstäminen help-
poa, ja sitä voidaan pehmittää lämmöllä uudestaan työstettäväksi useita kertoja. 
Kestomuovi soveltuu monimutkaisiin muotoiluihin. (Lehtonen 2014)

Luonnonmuovi
Modifioitu eli muunneltu luonnon polymeeri. Esimerkiksi selluloosa-asetaatti (CA) 
ja viskoosi. (Muoviteollisuus ry 2019)

Luonnonpolymeeri
Luonnossa esiintyvä polymeeri, esimerkiksi villa, selluloosa, tärkkelys ja erilaiset 
proteiinit. (Muoviteollisuus ry 2019)

Lämmittävä tulostuspää
Tulostuspää, jossa on kiinteän materiaalin sulattamiseksi lämmitin. Sulanut mate-
riaali valutetaan suuttimen tai aukon kautta rakennuspinnalle. Materiaalin syötön 
nopeutta voidaan säätää erillisellä ruuvilla. (Lehtonen 2014)

Materiaalia lisäävä valmistus 
(syn. Lisäävä valmistus, Ainetta lisäävä valmistus, Pikavalmistus, Lisäävä pikavalmis-
tus, AM-tekniikka, 3D-tulostus, 3D Printing, Additive Manufacturing (AM))
Materiaalia lisäävissä valmistusmenetelmissä kappale tehdään 3D mallin pohjalta 
materiaalikerroksia lisäämällä. Lisäävässä valmistuksessa pyritään löytämään jous-
tavampia ja monimutkaisempia rakennustapoja. Menetelmät on jaettu ASTM stan-
dardissa seitsemään kategoriaan. (Lehtonen 2014)

Materiaalin pursotus (Ekstruusiomenetelmä, Material extrusion)
Menetelmässä sulatettua materiaalia pursotetaan suuttimen läpi rakennuspinnalle 
kerroksittain. Materiaalina voi olla kestomuovinauhaa, tai kasetilta tai putkistoa pitkin 
annosteltavaa massaa. Menetelmässä tarvitaan tukirakenteita. (Huom. Ekstruusio on 
myös muovaava valmistusmenetelmä, jolla tehdään esim. putkia.) (Lehtonen 2014)

Materiaalin ruiskutus (material jetting)
Menetelmässä materiaalipisaroita ruiskutetaan määriteltyihin kohtiin rakennuspin-
nalle. Pisaroide ruiskuttamiseen käytetään yhtä tai useampaa tulostuspäätä, jotka 
liikkuvat rakennusalustan yläpuolella. Materiaalina käytetään yleisimmin kasetilta 
syötettävää valokovettuvaa polymeeriä tai vahaa. (Lehtonen 2014)

Muovi
Plast. Plastic. Yhteinen nimi monille ihmisen valmistamille synteettisille orgaanisille 
materiaaleille. Muovi on paineen ja lämmön avulla halutun muotoiseksi kappaleeksi 
muovattava polymeeriaines. (Muoviteollisuus ry 2019)

Muovien kierrätys
Muovien kierrätyksessä on kyse koko prosessista, jossa muovit ensin kerätään, sit-
ten käsitellään sopivaan muotoon (lajittelu) ja tämän jälkeen joko uusiokäytetään 
materiaalina (materiaalikierrätys) tai hyötykäytetään energiana (poltto). (Suomen 
Uusiomuovi Oy 2019)

Nylon
Polyamidien yleisnimeksi iskostunut vanha kauppanimi. (Muoviteollisuus ry 2019)

PA (Polyamidi)
Polyamidi luetaan teknisiin muoveihin. Polyamideista valmistetaan muun muassa 
vaatteita, mattoja, köysiä ja erilaisia koneenosia, kuten pieniä hammaspyöriä. Vaat-
teissa polyamideja käytetään sellaisenaan tai sekoitteina. Polyamidivaatteet ovat 
kevyitä ja kestäviä mutta helposti sähköistyviä. (Muoviteollisuus ry 2019)

PET-r
Kierrätetty PET.

PETG
on glykolilla seostettu materiaali, jossa sulamispistettä on laskettu prosessoitavuu-
den parantamiseksi.
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PET
Polyeteenitereftalaatti eli PET on kestomuovi, jota käytetään erityisesti pakkausteol-
lisuudessa. Mm. virvoitusjuomapullot ja uuninkestävät muovivuoat on usein tehty 
PET:sta. PET:ia saa sekä kiteisenä että amorfisena. (Muoviteollisuus ry 2019)

PLA
Polylaktidi on synteettinen biohajoava muovi, joka valmistetaan maitohaposta. 
Esim. muovipakkauksia ja kertakäyttöruokailuvälineitä voidaan valmistaa PLA:sta. 
(Muoviteollisuus ry 2019)

Polymeeri
Orgaaninen, toistuvien rakenneyksiköiden eli monomeerien muodostama makro-
molekyyli. Voi olla 1- 2- tai 3-ulotteinen: suora, haaroittunut tai verkkorakenteinen. 
Polymeeristä tehty tuote on polymeraatti. (Muoviteollisuus ry 2019)

PP
Polypropeeni (lyhenne PP) on termoplastinen polymeeri, jota valmistetaan propee-
nista. Polypropeenia käytetään useissa tarkoituksissa, kuten kalvoissa, kuiduissa, 
köysissä ja levyissä. Polypropeeni on erittäin vastustuskykyinen liuottimille, emäk-
sille ja hapoille. (Muoviteollisuus ry 2019)

Rakennusalue (syn. tulostusalue)
Tulostuspään ulottuvuuksien rajaama alue. (Lehtonen 2014)

Rakennuspinta (syn. tulostuspinta)
Edellinen kerros tai muu alue, johon kappaletta rakennetaan materiaalia lisäämällä.
(Lehtonen 2014)

Sideaineen ruiskutus (Binder jetting, Sidosaineen ruiskutus)
Menetelmässä kappale rakentuu jauhemaiseen aineeseen, johon ruiskutetaan pe-
rusmateriaalin kanssa reagoivaa nestemäistä sideainetta. Sideaine jää aina osaksi 
kappaletta. Vaikka sideaine reagoi huoneenlämmössä, jauheen pitää jähmettyä 

muutamia tunteja ennen kappaleiden irrottamista. (Lehtonen 2014)

TPE
Termoelastit ovat kumimaisia kestomuoveja tai muovin ja kumin seoksia. Niitä seoste-
taan usein muihin muoveihin iskulujuuden lisäämiseksi jolloin saadaan iskumodifioituja 
muoveja ja niitä käytetään kaksikomponenttiruiskuvalussa. Termoplastiset elastomeerit 
ovat hyvin laaja materiaaliryhmä. (Muoviteollisuus 2019)

TPU-R
Kierrätetty TPU

TPU
Termoplastinen polyuretaanielastomeeri on blokkikopolymeeri. Se on kovempaa ja jäy-
kempää kuin muut TPE:t sekä kestää kulutusta erittäin hyvin. Sillä on hyvä repimislujuus 
sekä hyvä hapen, otsonin ja säänkesto. Jatkuvaan ulkokäyttöön se on UV-stabiloitava. 
TPU:ta käytetään kännykkäkoteloissa, laskettelumonoissa, kengän koroissa, sykemitta-
reissa sekä kaapelinkuorissa. (Muoviteollisuus ry 2019)

Tulostusalusta (syn. rakennusalusta, työtaso, työalue, )
Laitteessa oleva taso, jonka päälle kappale rakennetaan. Alustaa voi liikutella korkeus- 
tai vaakasuunnassa. (Lehtonen 2014)

Tulostuspää
Kiinteän varren tai robottikäden päähän sijoitettu laitteen osa, josta ainetta tai sideai-
netta siirretään tulostettavaan kappaleeseen. Joissain laitteissa tulostuspää sisältää 
myös erillisen kohdistetun energian lähteen. (Lehtonen 2014)

Työntömitta
Työntömitta (työntötulkki) on yleensä alle 200 millimetrin etäisyyksien mittaamiseen tar-
koitettu mittalaite, jolla voidaan mitata kappaleiden paksuuksia, sisämittoja ja syvyyksiä 
tyypillisesti 0,1–0,02 millimetrin tarkkuudella. Nykyään on saatavissa myös digitaalisia 
työntömittoja, joissa on numeronäyttö sadasosamillimetrin tarkkuudella. Tällaisilla mi-
toilla voidaan todentaa mittausvoiman vaikutus mittaustulokseen. (Wikipedia 2017)
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