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1. 3D-tulostus ja Tekomon 3D-tulostimet
3D-tulostin luo fyysisiä esineitä tietokoneella suunnitelluista malleista.
3D-tulostuksen tapoja on monia. Tekomossa olevat tulostimet toimivat ns. materiaalia lisäävällä
tekniikalla (fused filament fabrication). Laite sulattaa muovilankaa ja pursottaa sitä kerroksittain
3D-mallin ohjaamana.
Tekomossa on kaksi Prentan valmistamaa 3D-tulostinta:

Kuva 1 PRENTA DUO
Tulostusalue 20x20x20 cm

Kuva 2 PRENTA DUO XL SE
Tulostusalue 20x40x20cm

Molemmissa tulostimissa on kaksi suutinta, joita voidaan käyttää kaksiväritulosteiden tekoon.
Kahdella materiaalilla tulostaminen vie huomattavasti enemmän aikaa, eikä sitä suositella vastaalkajille.
Tulostettavan mallin koko, muoto, tukirakenteiden tarve ja viipalointiasetukset määrittävät
tulostukseen käytetyn ajan. Asetuksilla vaikutetaan mm. kerrospaksuuteen ja täyttöprosenttiin
(infill).
Tekomon neljän tunnin maksimivarausaika rajoittaa myös tulostettavan kappaleen kokoa.
Isommat yli 10x10x10 cm olevat kappaleet saattavat vaatia hyvinkin pitkiä tulostusaikoja.
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2. 3D-malli ja -mallinnus
3D-tulostusta varten tarvitaan 3D-malli. Mallin tulee olla STL-tiedostomuodossa.
Internetissä on useita sivustoja, joista löytyy valmiita 3D-malleja. Yksi suosituimmista sivustoista
on Thingiverse.com. Kuka tahansa voi ladata oman mallinsa Thingiverseen, ja sieltä löytyy paljon
hyviä, käyttökelpoisia malleja. Muita sivustoja ovat mm. Youmagine.com ja GrabCAD.com.
Voit myös luoda omia 3D-malleja. Tekomon tietokoneista löytyy useita ilmaisia CADmallinnusohjelmia:
TinkerCad. Helppokäyttöinen, vaatimaton verkkoselaimessa toimiva sovellus.
Vaatii rekisteröitymisen.
Sketchup Make. Yleinen ohjelma kaikenlaisen 3D-suunnitteluun ja piirtoon.
Autodesk Fusion 360. Vaativa, mutta monipuolinen ohjelma mittatarkkaan
3D-mallinnukseen.
OpenSCAD. Ohjelmoijalle sopiva 3D-ohjelma.
FreeCAD. Avoimen lähdekoodin CAD-ohjelma.
3D-mallinnus on aikavievää ja vaatii hyvää avaruudellista hahmottamiskykyä sekä tietoteknistä
osaamista. Kaikki edellä mainitut ohjelmat ovat ilmaisia ei-kaupallisessa käytössä. Voit siis
suunnitella mallin kotona ja tulla Tekomoon vain 3D-tulostamaan.
Otathan huomioon, että tietotorin työntekijät eivät avusta 3D-mallinnuksessa!
3D-tulostettujen tuotteiden käyttö proto- ja lopputuotteina on asiakkaan omalla vastuulla.
Ei ole suositeltavaa, että tulosteita käytetään kriittisissä kohteissa, eli esimerkiksi niin, että niihin
kohdistuu vetoa (esim. koukut) tai että niiden tarkoitus olisi suojata jotain (esim. kännykänkuoret).
Aseiden ja niiden osien tulostus on kiellettyä.
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3. Mallin valmistelu tulostusta varten
Kun olet löytänyt tai luonut 3D-mallin, se
pitää valmistella eli viipaloida (slice)
tulostusta varten. Tekomossa tähän
käytetään
Simplify 3D -ohjelmaa.

Valitse, siirrä tai
pyöritä mallia

Malli tuodaan ohjelmaan
STL-tiedostomuodossa: Käynnistä ohjelma ja
tuo malli Import-painikkeella.
Vaihtoehtoisesti tuplaklikkaamalla tiedostoa
kansiossa se aukeaa suoraan Simplifyhin.
Tuo tai poista malli

Yhdellä tulostusalueella voi olla useita
malleja, ja joskus edellisen käyttäjän
tiedostoja näkyy vielä Models-valikossa. Jos
näin käy, poista ei-halutut mallit Removepainikkeella.
Hiiren käyttö ohjelmassa:
 Vasemmalla hiiren painikkeella voit
valita mallin ja pyörittää näkymää
 Oikea painike siirtää näkymää
 Rulla lähentää tai loitontaa
 Tuplaklikkaus mallin päällä tuo
näkyviin tarkemmat asettelu- ja
kokoasetukset (kuva oikealla)

20.9.2019/LA

Keskitä malli/mallit

Muuta tulostusasetuksia
Valmistele malli
tulostusta varten

Muuta mallin
kokoa

Tukirakenneasetukset
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Mallin asettelu ja koko
Malli asettuu yleensä keskelle tulostusaluetta.
Center and Arrange -painikkeesta voi aina keskittää mallin.

Siirrä, skaalaa ja
pyöritä mallia

Joskus mallin asemointia, kokoa tai kiertoa täytyy muuttaa.
Mallia voi kääntää ja siirtää oikean yläkulman työkaluilla. Valitse malli
klikkaamalla ja se jälkeen työkalu.
Tuplaklikkaamalla mallia saat näkyviin tarkempia mallin sijoitteluun ja
kokoon liittyviä asetuksia valikkoon oikealle. Reset-painikkeet nollaavat
muutokset ja Done-painikkeella valikon saa pois näkyvistä.
Change Scaling -kohdasta voi muuttaa mallin kokoa. Oletuksena suhteet
säilyvät samoina. Halutessaan Uniform Scaling -raksin poistamalla voi
muuttaa yksittäistä mittaa.
Malli on hyvä tulostaa suurin ja tasaisin pinta alaspäin tulostusalustaan
nähden. Näin varmistetaan kappaleen pysyminen kiinni tulostusalustassa.
Mallin asemointi on hyvä miettiä tarkkaan Simplify 3D:ssä.
Jos mallin suurin pinta ei ole automaattisesti tasoa vasten, se pitää
kääntää. Käännä mallia niin, että alustalle haluttu pinta näkyy etualalla.
Valitse Edit-valikosta Place Surface on Bed -valinta ja klikkaa haluttua
pintaa.
Kuvassa oikealla suotuisampi tulostusasento, jossa tukirakenteita ei tarvita.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää mallin käännössä Change Rotation -valintoja. Tarkista sen jälkeen,
että alapinta on kiinni alustassa. Esineen voi tiputtaa alustan tasoon Edit-valikon Drop model to
table -valinnalla.
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Tukirakenteet
Jos mallissa on alueita ns. tyhjän päällä, se tarvitsee tukirakenteita (Support structures).
Oletuksena ohjelma luo tukirakenteet automaattisesti. Tukirakenteita voi lisätä käsin
automaattisesti luotujen tukirakenteiden lisäksi.
Huom! Ylöspäin pyöreästi nouseva rakenne tulostuu harvoin täysin siististi, vaikka
tukirakenteita olisi riittävästi
Jos esikatselussa malli näyttää tarvitsevan lisää tukirakenteita, palaa takaisin muokkaukseen
Exit Preview Mode -painikkeella.
Valitse Tools-valikosta Customize support structures. Paina ensin Generate Automatic Supports
-painikkeella automaattiset tukirakenteet päälle.
Add new support structures -painiketta painamalla voit lisätä harmailla palkeilla lisää
tukirakenteita. Liikuta palkkia mallin ympärillä ja lisää tuki klikkaamalla.

1
Lisättävä
tukirakenne

2

Yksittäisen tukirakenteen voi poistaa painamalla Remove existing supports ja sen jälkeen
klikkaamalla tukirakennepylvästä. Kaikki tukirakenteet saa pois painamalla Clear All Supports.
Alla olevissa kuvissa vasemmalla valmis, tukirakenteiden kanssa tulostettu esine. Oikealla
tukirakenteet on irrotettu. Tukirakenteet irtoavat mallista joko käsin tai pihtien avulla.
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4. Tulostusasetusten valinta
Tulostus perusasetuksilla
Kun malli on halutussa kohdassa ja halutun kokoinen, valitaan tulostusasetukset painamalla
Edit Process Settings -painiketta.
Tietokoneella on valmiit asetukset yhdellä ja kahdella suuttimella tulostamiseen. Oletuksena
käytetään vasenta suutinta. Select Profile -kohdassa on valittuna vasemman suuttimen profiili.
Perusasetuksista voi muuttaa laatu- sekä täyttöasetuksia. Laatuasetus vaikuttaa
kerrospaksuuteen. Mitä parempi laatu, sen siistimpi tuloste, mutta pitempi tulostus. Fastasetus tulostaa 0,3 mm, Medium 0,2mm ja High 0,1 mm kerroksia. Fast- tai Medium-valinta on
useimmiten riittävä.
Infill- eli täyttöasetus määrittää, kuinka suuri osa esineen kiinteistä kohdista täytetään.
Täyttöprosentti 15-20% riittää hyvin esineille, joihin ei kohdistu vääntöä.

Tulostamisessa käytetään vasenta suutinta

Tulostuksen laatuasetus, vaikuttaa mm.
kerrospaksuuteen ja tulostuksen kestoon

Oletuksena tulosteelle tehdään
automaattiset tukirakenteet

Sisätäytön määrä. Enemmän täyttöä =
pitempi tulostus, mutta kestävämpi tuloste
Yli 50 % täyttöä tarvitaan harvoin

Jos tuloste tarttuu huonosti tulostusalustaan,
voi sen alle lisätä alustan (Raft)

Muuta lisäasetuksia vain, jos tiedät mitä teet!
Muista tallentaa muutettu profiili uudella nimellä Save as new -painikkeella
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Lisäasetukset
Alustat
Tulosteet, joissa tulostusalustaa vasten tulee vain vähän pinta-alaa,
kannattaa tulostaa alustan päällä. Raft-asetus luo tulosteen alle pienen
ristikkomainen alustan, joka auttaa tulosteen kiinnittymisessä.
Tulosteiden reuna tai kulmat nousevat joskus irti alustasta tulostuksen
aikana. Raftin lisääminen auttaa yleensä tähänkin. Toinen vaihtoehto on
lisätä mallin ympärille reunus Brim-toiminnolla. Se lisää tulosteen
ympärille reunuksen.

Raft

Raft lisätään tulostusasetuksista klikkaamalla Include Raft -valintaan
Brim
raksi. Oletusasetukset ovat yleensä riittävät, mutta Raftin asetuksia voi
muuttaa lisäasetusten Additions-kohdasta. Top Layers -valinta kannattaa olla vähintään 2-3,
jotta esineen pohjasta tulee tasainen.
Brim-reunusta varten lisäasetusten Additions-kohdasta rastitetaan käyttöön Use Skirt/Brim.
Kuvassa näkyvillä oletusasetuksilla tulostin tekee esineen ympärille yksittäisen viivan, jolla
varmistetaan materiaalin liikkuminen suuttimessa. Muuta asetuksia kuvan neuvomalla tavalla.

Brim-reunus:
 Aseta Skirt Offset from Part nollaan
 Skirt Outlines esimerkiksi 8
 Layers-valinnalla muutetaan
reunuksen korkeutta
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Tukirakenteiden säätäminen
Tukirakenteisiin liittyvät löytyvät lisäasetusten
Support-osiosta. Niihin kuluvaa materiaalia ja aikaa
voi vähentää pienentämällä Support Infill -täyttöä.
Infill-asetusta ei kannata pienentää alle 15
prosenttiin.
Jos täyttöä pienentää, kannattaa samalla ottaa
käyttöön Dense Support -asetus, jolla tulostetta
lähinnä olevat kerrokset tehdään tiheämpänä.
Sopiva valinta on esimerkiksi kolme kerrosta tiheää
tukea eli Dens Support Layers.
Dense Support -asetus on kätevä myös, kun halutaan
varmistaa esineen siisti tulostuminen hankalissa
kohdissa.

Tulostusnopeus
Tulostusnopeuden muuttaminen vaikuttaa tulosteen laatuun ja sen tarttumiseen alustaan.
Lisäasetusten Speeds-osiosta voi vaikuttaa koko tulostuksen nopeuteen sekä hidastaa pienten
kerrosten tulostusnopeutta laadun parantamiseksi.
Oletus-tulostusnopeus koko esineelle 100 mm/s

Näillä asetuksilla hidastetaan pienten
kerrosten tulostumista

Tulostusnopeutta voi hallita myös tulostimen käyttöpaneelista. Jos tuloste irtoaa alustasta, voi
ensimmäisten kerrosten tulostusnopeutta hidastaa valitsemalla Quick settings > Speed ja
esimerkiksi 60%. Kun tuloste on päässyt hyvin alkuun, nopeuden voi palauttaa sataan
prosenttiin samasta paikasta.
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5. Mallin tarkistus ja tallennus
Kun olet valinnut asetukset ja tehnyt tarvittavat muutokset, valitse vasemmasta alareunasta
Prepare to Print -painike.
Esikatsele malli alareunan valinnoilla. Kiinnitä erityistä huomiota mahdollisiin tyhjiin kohtiin ja
tukirakenteiden tarpeeseen. Palaa tarvittaessa tekemään muutoksia Exit Preview Mode painikkeella.
Jos malli näyttää hyvältä, ja arvioit, että se on mahdollista tulostaa oman varauksesi aikana,
tallenna se muistikortille Save Toolpaths to disk -painikkeella. Muistikortin saat päivystäjältä.
Muistikortilla saattaa olla muitakin tiedostoja, joten nimeä omasi järkevästi. Vältä ääkkösiä ja
pidä tiedostonnimi lyhyenä. Muistikortit myös tyhjennetään säännöllisin väliajoin. Jos haluat
säilyttää mallisi tallenna se myös omalle muistitikullesi tai -kortille.
Laita seuraavaksi 3D-tulostin käyttökuntoon ja aloita tulostaminen.
Tulostuksen arvioitu kesto
Toteutuva aika on noin 1,5 kertainen

Valmisteltu eli viipaloitu malli
Mallin ympärille tulostetaan yhden kerroksen
Skirt-viiva, joka varmistaa, että suutin pursottaa
materiaalia tasaisesti

Feature Type -valinnalla
tulosteen eri osat näkyvät
omilla väreillään

Tallenna tiedosto muistikortille

Palaa
edelliseen näyttöön
20.9.2019/LA

Voit esikatsella tulostuksen etenemisen tästä
Varsinkin monimutkaiset mallit kannattaa tarkistaa virheiden varalta
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6. 3D-tulostimen käyttö
Käynnistä tulostin koneen takaa, alhaalta vasemmalta löytyvästä virtapainikkeesta.
Tulostinta ohjataan käyttöpaneelista. Paneelista näet tietoja laitteesta ja tulostuksen
etenemisestä. Alla olevassa kuvassa näkyy tilanne tulostuksen aikana.

Lämpötila/tavoitelämpötila
 Vasen suutin (extruder 1)
 Oikea suutin (extruder 2)
 Alusta

Reset-painike
Nollaa asetukset ja käynnistää
tulostimen uudelleen
Painikkeella voi keskeyttää
tulostuksen

Pyörivä säätönuppi
Päävalikko tuodaan esiin ja valintoja tehdään nuppia painamalla
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Materiaalin lataaminen
Tekomon tulostimissa käytetään myrkytöntä ja biohajoavaa PLAmuovia. Materiaali (filament) pitää ladata koneeseen ennen
tulostuksen aloittamista. Tekomosta löytyy muutamaa eri väriä
asiakkaiden käyttöön. Oletuksena tulostuksessa käytetään
vasemman suuttimen tulostusprofiilia.
1. Valitse haluamasi tulostusmateriaali
2. Aseta rulla tulostimen vasemmalle puolelle telineeseen
3. Aseta vasen suutin lämpenemään




Paina valintarullaa
Valitse Extruder → Temp. 1
Käännä valitsinta, kunnes tavoitelämpötila on 210°C

Kuva 3

4. Vie materiaali läpinäkyvän putken läpi syöttölaitteelle
(kuva 1)
5. Kun suutin on lämmennyt tavoitelämpötilaan, syötä
materiaali syöttölaitteen läpi (kuva 2)


Paina vipu alas ja ohjaa materiaali suutinyksikköön
menevään pieneen putkeen



Pidä vipu alhaalla vasemmalla kädellä ja työnnä oikealla
kädellä materiaalia syöttölaitteen läpi, kunnes ulos on
tullut n. 10 cm uutta materiaalia

Kuva 4

Huom!
- Materiaalia voi katkaista käsin, jos se on liian mutkalla tai pää on liian paksu
- Nosta tarvittaessa syöttöputkia
- Suuttimesta tyhjenee ensin edellisestä materiaalista, joten läpi saattaa tulla eri väristä
materiaalia
6. Sammuta lämmitys punaisesta reset-painikkeesta

Huom! Suutinta ei saa jättää lämpimäksi turhaan!
Poista läpi tullut materiaali ennen tulostamisen aloittamista. Materiaali jäähtyy muutamassa
sekunnissa, ja sen voi poistaa käsin. Varo ettet osu kuumaan suuttimeen!
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Tulostuksen aloittaminen
Kun materiaali on ladattu, vie tulostettavan mallin sisältävä muistikortti käyttöpaneelin
vasemmassa reunassa olevaan lukijaan. Kortin metalliset liittimet tulevat eteenpäin, älä käytä
voimaa.
Tulostin avaa muistikortin sisällön näkyviin näytölle. Jos näin ei käy, avaa päävalikko ja mene
Print file -valikkoon. Valitse säätönuppia pyörittämällä oikea tiedosto ja paina nuppia. Tulostus
alkaa
Tulostuksen aluksi laite lämmittää tulostusalustan ja suuttimen. Tässä saattaa kestää useita
minuutteja. Varsinainen tulostus alkaa sen jälkeen.
Seuraa tulostuksen etenemistä. Varsinkin ensimmäiset kerrokset kertovat nopeasti,
onnistuuko tulostus. Jos esimerkiksi tuloste ei tartu alustaan tai tuloste jää kiinni suuttimeen,
keskeytä tulostus punaisella reset-painikkeella.
Käyttöpaneelista, printing-tekstin vierestä löytyy valmistumisasteesta kertova prosenttiluku.

Kun tuloste on valmis
Kun tuloste on valmis, alusta laskeutuu alas ja lämmitys sammuu. Odota, että tulostusalusta
jäähtyy alle 40°C:een.
Irrota jäähtynyt tulostusalusta ottamalla pienet paperiklipsit irti ja liu’uta varovasti lasilevyä
itseäsi kohti.
Vie levy pöydälle ja ota tuloste varovasti irti alustasta käyttäen apuna irrotustyökalua. Työkalut
löydät tulostimen alla olevasta laatikostosta.
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Tulostuksen lopettaminen
Kun lopetat tulostimen käytön, materiaali pitää poistaa laitteesta samaan tapaan kuin se
ladattiin.
1. Laita suutin lämpenemään n. 210 asteeseen käyttöpaneelin kautta Extruder → Temp1
2. Kun suutin on saavuttanut tavoitelämpötilan, paina syöttölaitteen vipu alas ja paina
materiaalia alaspäin niin kauan, että sitä alkaa tulla suuttimen läpi
3. Vedä materiaali nopeasti ylös suuttimesta ja vapauta syöttölaitteen vipu
Tämä toimenpide varmistaa, että tulostusmateriaalia jää suuttimeen mahdollisimman
vähän.
4. Sammuta lämmitys punaisesta reset-painikkeesta
5. Kerää materiaali takaisin kerälle ja kiinnitä materiaali kelan lukitusreikiin. Laita kela
takaisin laatikkoon ja sulje kansi.
6. Sammuta tulostin lopuksi virtakytkimestä laitteen takaa
Huom! Varmista ennen virtakytkimestä sammuttamista, että suuttimien lämpötila on alle
50°C ja että suuttimien tuulettimet ovat pysähtyneet!
Vie muistikortti takaisin päivystäjälle ja maksa tuloste päivystäjälle.
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7. Kahdella värillä tulostaminen
Tulostimissa on kaksi suutinta, joten niillä on mahdollista tulostaa kahta materiaalia yhtä aikaa.
Yleinen käyttökohde tällaisella tulostamiselle on vesiliukoisten PVA-tukimateriaalien
tulostaminen toisella suuttimella. Tukirakenteet saadaan poistettua liottamalla ja niistä ei jää
juurikaan jälkiä.
Tekomossa ei ole mahdollisuutta vesiliukoisen materiaalin tulostamiseen, mutta tulostimilla voi
tehdä esimerkiksi kaksiväritulosteita. Eri väreillä tulostettavat mallin osat pitää käsitellä omina
stl-tiedostoinaan. Kaksivärisyys määritellään siis jo 3D-mallinnusohjelmassa. Molemmat mallin
osat tuodaan erikseen Simplifyhyn ja yhdistetään siellä. Kaksiväritulostus vie enemmän aikaa ja
on haastavampaa.
Alla olevassa kuvassa on avaimenperä, johon halutaan teksti eri värillä kuin sen alusta.
Tools-valikosta valitaan Dual Extrusion Wizard, jonka avulla määritellään kaksiväritulostus

Varmista, että profiilissa on
käytössä molemmat suuttimet

Valitse, millä suuttimella
mallin osat tulostetaan

Tällä valinnalla mallit ryhmitellään ja keskitetään automaattisesti
Ota raksi pois, jos haluat asetella mallit itse ennen Dual Extrusion Wizardin avaamista
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Ohjelma yhdistää mallit ja Processes-valikossa
näkyy omat prosessit molemmille väreille.
Paina Prepair to Print! -painiketta ja valitse
avautuvassa ikkunassa Select All.
Continuous printing tulostaa esineen kerros
kerrokselta väriä tarpeen mukaan vaihtaen
Jos mallissa on selkeästi kaksi eri osaa, voi käyttää
Sequential printing -vaihtoehtoa
Esikatselunäkymä aukeaa painamalla OK.
Varmista, että värit ovat oikein valitsemalla
Show in Preview kohdassa Coloring-valinnaksi
Active Toolhead. Tool 0 on vasen suutin ja Tool 1
oikea. Ohjelma ei siis näytä tulostettavia värejä,
vaan kuvan vihreä ja sininen ovat merkkivärejä,
jotka kertovat mikä suutin tulostaa minkäkin mallin
osan. Tarkista malli esikatseluvalinnoilla

Prime Pillar
Ooze Shield

Tarkista malli!

Kaksiväritulostuksessa suutin puhdistetaan värinvaihdon yhteydessä joko Prime Pillar pylvääseen tai Ooze Shield -reunukseen. Asetukset löytyvät lisäasetusten Additions-osiosta.
Tallenna malli muistikortille, lataa oikeat värit suuttimiin ja tulosta tavalliseen tapaan.
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