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TIIVISTELMÄ 

 

Tässä työssä valmistettiin 3D-tulostamalla kahdenlaisia elektroniikan 

komponentteja, toroideja ja vastuksia. Työssä on käytetty kahta Black Magic 

3D:n valmistamaa tulostemuovia. Käytetyt tulostemuovit ovat PLA-muoveja, 

joista toiseen on lisätty rautaa ja toiseen grafeenia. Grafeenipohjaisesta 

tulostemuovista valmistettiin vastuksia ja rautapohjaisesta toroideja. Kaikki 

tutkimuksessa valmistetut kappaleet on 3D-tulostettu MakerBotin Replicator 2 

tulostimella. Tutkielma sisältää käytetyt tulostusparametrit, joita käytettiin 

komponenttien tulostamiseen. Lisäksi tutkielmassa esitellään tarvittavat 

tietokoneohjelmistot, joiden avulla komponentit suunniteltiin sekä mittalaitteet, 

joilla komponentit karakterisoitiin valmistuksen jälkeen. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin 3D-

tulostetukseen tarkoitetut grafeenia ja ferromagneettinen rautaa sisältävät 

muovit toimivat vastuksien ja toroidien valmistuksessa.  Mittatulokset on 

taulukoitu sekä esitetty graafisina kuvaajina. Tuloksia tarkasteltaessa on 

verrattu tulostettujen komponenttien ominaisuuksia niiden kaupallisiin 

vastineisiin, mutta myös huomioitu 3D-tulostamisen tee-se-itse henki. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This report will cover the process of making and measuring 3D-printed resistors 

and toroids. Both filaments used in this report is made by Black Magic 3D. Other 

one was conductive graphene PLA filament and another one was ferro-magnetic 

iron based PLA filament. All components used in this research were printed using 

MakerBot Replicator 2 printer. This report covers printing parameters that were 

used for both filaments. Report covers also computer software used for designing 

and printing the components as well as measurement equipment used in 

measurements. 

The goal of this report is to find out if these special filaments are useable 

materials to make resistors and toroids. Measurements and results were 

compared against commercial component’s properties. In results the DIY 

attitude of 3D printing is also taken into account. 

 

 

  



 

SISÄLLYS 

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

SISÄLLYSLUETTELO 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

1. JOHDANTO ....................................................................................................... 7 

2. 3D-TULOSTUS JA SIINÄ KÄYTETYT MUOVIT ......................................... 8 

3. 3D-TULOSTETTUJEN ELEKTRONIIKAN KOMPONENTTIEN 

VALMISTUS ...................................................................................................... 9 

3.1. 3D-Tulostin ................................................................................................ 9 

3.2. Tulostusmateriaalit .................................................................................... 9 

3.3. Ohjelmistot ................................................................................................ 9 

3.4. Komponenttien suunnittelu ja tulostus .................................................... 10 

4. MITTAUKSET ................................................................................................. 13 

4.1. Vastuksen mittaukset ............................................................................... 13 

4.2. Toroidin mittaukset ................................................................................. 14 

5. POHDINTA ...................................................................................................... 18 

6. LÄHTEET ......................................................................................................... 19 

 

 

 



 

LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

A pinta-ala 

B magneettivuon tiheys 

H magneettikentän voimakkuus 

l pituus  

R resistanssi 

ρ ominaisresistanssi 

µ väliaineen permeabiliteetti 

µr väliaineen suhteellinen permeabiliteetti 

µ0 tyhjiön permeabiliteetti 

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni 

PLA polylaktidi 

 



 

1. JOHDANTO 

3D-tulostettujen sähköjohtavien komponenttien käyttömahdollisuuksien lisääntyessä 

ja materiaalien parantuessa on tulostamalla mahdollisuus valmistaa elektronisia täysin 

toimivia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä löytyy jo älykorkki maito- ja mehupurkille, 

joka pystyy kertomaan juoman pilaantumisen korkkia avaamatta [1]. Samanlaisia 

ominaisuuksia voisi tulla myös muihin elintarvikepakkauksiin. Kun tulostemuovit 

kehittyvät, voidaan tulostaa monimutkaisempia kokonaisuuksia, esimerkiksi sähkö- ja 

valoilmaisimia tai taskulamppu. Käyttäjän tulee vain tulostaa valmis kotelo, jossa on 

tarvittavat johdinkuviot tulostettuna koteloon. Valmiiseen koteloon tarvitsee asentaa 

ainoastaan paristot, anturit ja lamppu. Nykyisillä muoveilla on myös mahdollista 

valmistaa esimerkiksi muki joka näyttää ledivaloilla mukissa olevan nesteen määrän. 

Mukin pintaan on silloin tulostettu kondensaattori sekä johdinkuvio ja paikat erikseen 

kiinnitettäville ledivaloille sekä mahdollinen paikka mikrokontrollerille. Samalla 

tavalla voi myös tulostaa antenneja suoraan esimerkiksi puhelimen kuoriin. Tällöin ei 

antennia tarvitse valmistaa erillään puhelimen muoviosista. Samaan tapaan voidaan 

lämmittävä johdinkuvio tulostaa ja asentaa auton lasiin [2]. 

Tässä työssä keskitytään kahteen tulostusmateriaaliin ja niistä valmistettuihin 

komponentteihin, grafeenia sisältävästä muovista valmistettuihin vastuksiin ja rautaa 

sisältävästä muovista valmistettuihin toroideihin. Työssä valmistetaan sarja vastuksia 

ja toroideja ja karakterisoida ne. Vastuksista mitataan resistanssi ja toroideista 

permeabiliteetti sekä häviötangentti taajuuden funktiona. Valmistetuista vastuksista 

mitataan resistanssi ja verrataan teoreettisiin, laskettuihin arvoihin. Tulostettujen 

toroidien arviointi perusteena käytetään niiden permeabiliteettia ja soveltuvuutta 

toroideiksi. 
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2. 3D-TULOSTUS JA SIINÄ KÄYTETYT MUOVIT 

Passiivisten komponenttien tulostaminen on jo mahdollista ja suhteellisen 

yksinkertaista. Hyvin yksinkertaisia komponentteja kuten kelat ja kondensaattorit on 

mahdollista tulostaa jokaisella 3D-tulostimella, jossa on kaksi suutinta. Tavallisten 

vastusten tulostaminen onnistuu myös yhdellä suuttimella, jos vastukselle ei haluta 

tulostaa samalla eristävää kuorta. 

Käyttäessä kahta suutinta voidaan johdinkuviot ja komponentit tulostaa 

integroituna suoraan halutun kappaleen pintaan tai sisälle. Tällöin eristeaineena käy 

mikä tahansa yleisimmin käytetyistä filamenttimuoveista, kuten ABS tai PLA. 

Molemmat tulostusmateriaalit olivat termoplastisia, mikä tekee niistä sopivia 3D-

tulostukseen. Termoplastisuus tarkoittaa, että lämmitettäessä niistä tulee muovattavia 

ja jäähtyessään ne kovettuvat. ABS ja PLA muovien erot ovat hyvin marginaalisia. 

ABS:n kärsii kutistumisesta jäähtyessään. Tämän seurauksena isot ja ohuet osat voivat 

vääntyä, jos tulostimen pohja ei ole lämmitetty. Lisäksi tulostettaessa terävät kulmat 

voivat pyöristyä. PLA muovi suoriutuu paremmin yksityiskohtia tulostaessa johtuen 

sulaessa pienemmästä viskositeetista sekä alemmasta sulamislämpötila. Muovien 

kemiallisten ominaisuuksien ollessa erilaiset ABS muovi on kovempaa ja kovetuttuaan 

kestää paremmin mekaanista työstöä. Lisäksi ABS Muovia voi tasoittaa ja kiillottaa 

asetoonilla, johtuen ABS muovin liukenemisesta asetooniin. PLA on mekaanisissa 

osissa vähemmän käytetty muovi. Isona plussana PLA:lle on kuitenkin sen 

biohajoavuus ja myrkyttömyys. Siksi se onkin yleisesti käytössä monissa 

elintarvikepakkauksissa.  Molemmat muovit kuitenkin käyvät hyvin tulostemuoveiksi 

ja on lähinnä tekijän omasta valinnasta kiinni kumpaa käyttää.  

Tässä tutkimuksessa johtavana materiaalina käytettiin Black Magic 3D:n 

valmistamaa grafeeni pohjaista tulostemuovia, jonka ominaisresistanssi on 0,6 Ωcm. 

Muita valmistajia jotka tekevät sähköä johtavia filamentteja ovat esimerkiksi Proto-

pasta, ominaisresistanssi 30 Ω/cm [3], sekä Functionalize, ominaisresistanssi 0,75 

Ωcm [4]. Proto-pastan filamentti kävisi varsin hyvin vastusten valmistamiseen siinä 

missä taas käyttämän Black Magic 3D:n filamentti enneminkin johdinmateriaaliksi 

alhaisemman ominaisresistanssi vuoksi. Vertailun vuoksi kuparin ominaisresistanssi 

on 1,68·10-6 Ωcm. 
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3. 3D-TULOSTETTUJEN ELEKTRONIIKAN 

KOMPONENTTIEN VALMISTUS 

Tässä kappaleessa on esitelty tulostamiseen käytetyt laitteet, ohjelmat sekä 

valmistusmateriaalit. Valmistus suoritettiin Oulun Yliopiston Mikroelektroniikan 

tutkimusyksikössä. 

 

3.1. 3D-Tulostin 

MakerBot on Yhdysvaltalainen yritys joka valmistaa kaupallisia 3D-tulostimia. Tässä 

työssä tulostamiseen käytettiin MakerBot Replicator 2 3D-tulostinta, joka tuli 

myyntiin 2012. Tulostimen maksimi tulostustilavuus on 28,5 cm x 15,3 cm x 15,5 cm 

ja se soveltuu parhaiten PLA pohjaisille tulostemuoveille. Tulostimessa on 

lämmitettävä alusta ja tulostimen suuttimen koko on 0,4mm. 

MakerBot valmistaa tulostimia, jotka eroavat toisistaan tulostustilavuuden mukaan 

ja hinnan mukaan. Lisäksi uudemmassa MakerBot Replicator 2X:ssä on kaksi 

tulostuspäätä [6].  Yhtiö on kehittänyt myös muita 3D suunnitteluun kehitettyjä 

laitteita. Kuten 3D mallinukseen suunniteltu Digitizer Desktop 3D Scanner, joka 

muuttaa esineet kolmiulotteisiksi malleiksi tietokoneella työstettäväksi. MakerBot 

tarjoaa myös internetalustan nimeltä Thingiverse, jolla voi jakaa omia 3D-malleja tai 

ladata yhtiön itse tai muiden luomia projekteja. 

 

3.2. Tulostusmateriaalit 

Tulostamiseen käytettiin kahta eri tulostemuovia. Tulostemuovit ovat Black Magicin 

valmistamia, joista toinen sisältää grafeenia sähkönjohtamisen parantamiseksi ja 

toinen rautaa tehden muovista magneettisen. Filamenteissa oli suuria eroja niiden 

fyysisissä ominaisuuksissa. Grafeenipitoisen filamentin lämpölaajenemiskerroin on 

1,1 ja tämä on otettava huomioon tulostettaessa, ettei suutin mene tukkoon. Lisäksi 

grafeeni tekee materiaalista huomattavasti hauraampaa verrattuna normaaliin PLA tai 

ferromagneettiseen muoviin. 

 

Taulukko 1. Tulostemuovien ominaisuudet 

Filamentti Muovin laatu Ominaisresistanssi Filamentin halkaisija 

Grafeeni filamentti PLA  0,6 Ωcm 1,75 mm 

Ferromagneettinen 
filamentti 

PLA - 1,75 mm 

 

 

3.3. Ohjelmistot 

3D-tulostettaessa on kaksi keskeistä tarvittavaa tietokoneohjelmaa, suunnitteluun 

käytetyt 3D-mallinus ohjelmat sekä slicereiksi kutsutut ohjelmat, joilla ohjataan 

tulostinta. Slicer on rajapinta käyttäjän ja tulostimen välissä. Sillä säädetään 

tulostusparametrit, kuten suuttimen ja pohjan lämpötila, syöttönopeus 



 

 

10 

tulostuskerrosten paksuus. Kun parametrit on annettu, ohjelma muuttaa valmiin 3D-

mallin ohuiksi kerroksiksi ja sen jälkeen koodiksi, jota tulostin ymmärtää. Molempia 

ohjelmia löytyy laaja kirjo ja käyttökohteet ovat harrastelusta kaupallisten tuotteiden 

valmistukseen. Varsinkin CAD ohjelmia löytyy todella paljon freeware open-

sourceista tuhansien eurojen kaupallisiin high-end ohjelmiin asti. Tässä tutkimuksessa 

käytettiin suunnitteluun ja mallinnukseen FreeCAD:ia ja tulostukseen MakerBotin 

omaa slicer ohjelmaa. FreeCAD on python pohjainen open-source ohjelma, joka sopi 

tässä tutkimuksessa hyvin sen ominaisuuksien vuoksi. FreeCAD:illa onnistui helposti 

yksinkertaisten mallien suunnitteluun, kuten tässä tutkimuksessa käytettyjen 

nelikulmioiden ja toroidien. MakerBotin sliceri valittiin yksinkertaisesti siitä syystä, 

että se on laitevalmistajan kehittämä ohjelma. Lisäksi MakerBotin slicer on hyvin 

yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Vaikka tässä työssä sliceriä käytettiin hyvin 

yksinkertaisten muotojen tulostamiseen, pystyy sitä käyttämään myös 

monimutkaisempien kappaleiden tulostamiseen. 

 

3.4. Komponenttien suunnittelu ja tulostus 

Komponenttien malleja suunnitellessa pyrittiin tulostamaan mahdollisimman 

yksinkertaisen muotoisia kappaleita. Tästä syystä suojaavia rakenteita ei valmistettu 

ja tulostimeksi valittiin yksisuuttiminen 3D-tulostin.  Kuvissa 1 ja 2 on FreeCAD:illa 

suunnitellut 3D-mallit vastuksille ja toroideille. Dimensiot muutettiin lopulliseen 

kokoon MakerBotin slicerissa. FreeCAD:in sketcher toiminnolla suunniteltiin 

kaksiulotteinen malli, jonka jälkeen kappaleesta tehtiin kolmiulotteinen. 

 

 
Kuva 1. Vastuksen 3D-malli FreeCAD:issa 
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Kuva 2. Toroidin 3D-malli FreeCAD:issa 

 

Komponentteja tulostettaessa täytyi huomioida eri muovien ominaisuudet. 

Tavallisen PLA:n tulostaminen onnistuu ilman ongelmia. Tulostettaessa 

ferromagneettista sekä grafeenipohjaista PLA:ta täytyi tulostusalusta esilämmittää. 

Esilämmitys estää kappaleen murtumisen sulaneen muovin jäähtyessä. Lisäksi 

tulostusnopeudella ja suuttimen lämpötilalla oli hyvin suuri merkitys onnistuneen ja 

epäonnistuneen tulostuksen välillä. 

 

Taulukko 2. Komponenttien tulostusparametrit 

 Täyttö 
Kerroksen 
paksuus 

Suuttimen 
lämpötila 

Pohjan 
lämpötila 

Tulostus- 
nopeus 

Vastus 100 % 0,4 mm 230 °C 50 °C 40 mm/s 

Toroidi 100 % 0,2 / 0,4 mm 220 °C 50 °C 30 mm/s 
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Kuvassa 3 näkyy kaikki valmistetut komponentit. Kuvan kaksi ylintä kappaletta ovat 

vastukset. Vastusten päihin on lisätty hopea maalia kontaktin parantamiseksi. Oikealla 

alhaalla keltainen toroidi on normaalista ABS:stä valmistettu referenssi kappale. 

Grafeenipohjainen muovi ei toiminut käytössä olleessa tulostimessa ja 

lämpölaajeneminen osoittautui ongelmaksi. Jäähtyessään tulostemuovi tukki 

suuttimen. Vastuksia tulostettin n. 30 ja ainoastaan kahdesta tuli mittaukskelpoisia. 

 

 
Kuva 3. Valmiit komponentit 
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4. MITTAUKSET 

Tässä kappaleessa käsitellään tulostettujen komponenttien valmistukseen käytetyt 

tulostusparametrit sekä esitellään mittauksissa käytetyt laitteet. Sen lisäksi käydään 

läpi mittaustulokset. 

 

4.1. Vastuksen mittaukset 

Vastuksia valmistettiin kaksi kappaletta. Molemmat vastukset olivat dimensioiltaan 

erikokoisia. Valmistajan ilmoittama ominaisresistanssi oli 0,6 Ωcm ja mittauksessa 

tutkittiin kuinka lähelle omissa tulostuksissa valmistajan arvoa päästään. Tulostamisen 

jälkeen vastuksien molempiin päihin laitettiin hopeamaalia kontaktipinnan 

suurentamiseksi koko vastuksen poikkipinta-alan kokoiseksi. Taulukossa 3 on esitelty 

tulostettujen vastusten mitat, mitattu resistanssi sekä laskettu ominaisresistanssi 

kaavan 1 avulla. 

 

Taulukko 3. Tulostetut vastukset 

Vastus Pituus Poikkipinta-ala Mitattu resistanssi 

 
Laskettu ominaisresistanssi 

Iso 55 mm  4,2mm x 3,3mm 

13,86 mm2 

56,0 Ω 1,411 Ωcm 

Pieni 42 mm 2,1 mm x 1,5 mm 

 3,1365 mm2 

121,6 Ω 0,908 Ωcm 

 

 

 𝑅 = 𝜌 
𝑙

𝐴
 (1) 
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Kuten taulukon 3 mittatuloksista huomataan, laskettu ominaisresistanssi eroaa 

huomattavasti valmistajan ilmoittamasta. Lasketun ominaisresistanssin ja valmistajan 

ilmoittaman väliseen eroon vaikuttaa tulostuskerroksen paksuus ja tulostuksen 

sattumanvarainen epätarkkuus. Poikkipinta-ala ei ole täydellisen kartion mallinen ja 

saattaa sisältää mikroskooppisen pieniä ilmataskuja. Isomman vastuksen 

mittaustulosten ja laskettujen vastusarvojen ero on 57 % ja pienemmän vastuksen 33 

%. Pienemmässä vastuksessa on neljä tulostettua muovikerrosta ja isommassa 

seitsemän. Näin ollen isomman vastuksen profiilissa on huomattavasti enemmän 

epäjohdonmukaisuuksia, mitkä vaikuttavat todelliseen vastusarvoon. Kuten kuvasta 4 

huomataan, on vastuksen reuna hyvin epätasainen. 

 

 
Kuva 4. Mikroskooppi kuva vastuksen kyljestä 

 

4.2. Toroidin mittaukset 

Toroidien mittauksissa käytettiin impedanssianalysaattoria, Agilent E4991A, jolla 

mitattiin kaikkien kuuden toroidin permeabiliteetti taajuusvälillä 1 Mhz – 1 GHz. 

Toroideja valmistettiin kuusi kappaletta, joista yksi oli normaalista ABS-muovista 

tulostettu referenssikappale. Viisi muuta toroidia eroavat toisistaan mitoiltaan sekä 

tulostusresoluution eli yhden tulostuskerroksen paksuudessa. Taulukossa 4 on esitelty 

toroidien dimensiot sekä mitattu permeabiliteetti 10 MHz:n taajuudella. Pienet ja isot 

toroidit ovat tulostettu pareittain samoista 3D-malleista. Erot toroidi parien 

dimensioissa johtuu tulostemuovin lämpölaajenemisesta ja – kutistumisesta. 

Permeabiliteetin mittaukseen käytetty Agilent E4991A on Keysight Technologiesin 

valmistama materiaalianalysaattori. Mittalaitteen pyyhkäisyn taajuusväli on 1Mhz -
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1Ghz. Tätä taajuusväliä käytettiin määrittämään permeabiliteetti valmistetuille 

toroideille. Analysaattorin tarkkuus on ±0,8 % [7]. 

 

Taulukko 4. Toroidien dimensiot ja permeabiliteetti 

Toroidi Korkeus Halkaisija 
Aukon 
halkaisija 

 
Tulostekerroksen 
paksuus 

 
Permeabiliteetti 
10 MHz 

Iso 1 5,60 mm  18 mm 9 mm 0,4 mm 1,29 

Iso 2 5,24 mm 18 mm 9,5 mm 0,2 mm 1,29 

Iso 3 5,24 mm 18 mm 7,5 mm 0,4 mm 1,38 

Pieni 1 4,00 mm 15 mm 7,7 mm 0,4 mm 1,26 

Pieni 2 4,20 mm 15 mm 8 mm 0,2 mm 1,29 

Referenssi 5,20 mm 18 mm 9 mm 0,4 mm 0,86 

 

Kuvassa 5 on materiaalianalysaattorin mittausnäkymä, jossa taajuusväli on mainittu 

1 Mhz – 1 GHz. Mittaustulos on keskiarvoistettu 16 näytteeseen. Kuten kuvasta 5 

huomataan, on häiriö hyvin suuri 10Mhz asti. Tästä syystä kuvissa 6 ja 7 on 

mittaustulokset esitetty välillä logaritmisella asteikolla välillä 10 Mhz – 100 Mhz.  

 

 
Kuva 5. Materiaalianalysaattorin mittanäkymä 
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Mitattu suhteellinen permeabiliteetti, µr, on suure, joka magnetisoitumisen 

suuruutta kappaleen ollessa ulkoisessa magneettikentässä. Tutkimuksessa käytetty 

tulostemuovi on ferromagneettinen, eli muovin sisältämän raudan alkeismagneetit 

kääntyvät ulkoisen magneettikentän suuntaiseksi vahvistaen sitä. Mitä suurempi 

permeabiliteetti, sitä paremmin materiaali kykenee vahvistamaan ulkoista 

magneettikenttää. Vertailun vuoksi neodyymi magneetin suhteellinen permeabiliteetti, 

µr, on 1,05 [8] ja raudan 5000 [9]. Kuvassa 6 esitetty suhteellinen permeabiliteetti on 

mittalaitteen antama parametri. Kaava 2 kertoo suhteellisen permeabiliteetin suhteen 

permeabiliteettiin, joka on sidoksissa magneettikenttään. Kaavassa 3 H on 

magneettikentän voimakkuus ja B magneettivuon tiheys. 

 

µ =   µ𝑟µ0  (2) 

 

µ =  
𝐵

𝐻
  (3) 

 

Kuten vastuksillakin tulostuksen epätarkkuus ja ilmaraot toroideissa aiheuttaa 

epäjohdonmukaisuuksia tuloksissa. Tulostuskerroksen paksuudella on päinvastainen 

vaikutus isoissa ja pienissä toroideissa. Vaikka tulostuksen täyttö oli 100 % jää 

tulostaessa suuriakin ilmarakoja rakenteiden sisään. Tämä johtaa epäjohdonmukaiseen 

rakenteeseen, joka estää magneettikentän kulkemisen toroidin sisällä. 

Tuloksista on kuitenkin huomattava Iso 3 toroidin kohdalla, että poikkipinta-alan 

kasvattaminen vaikuttaa positiivisesti permeabiliteettiin. Tämän kokoisia toroideja 

valmistaessa ei siis tulostuskerroksen paksuus ole merkityksellinen, vaan 

permeabiliteettia saa kasvatettua suuremmalla poikkipinta-alalla. Suurempi 

poikkipinta-ala takaa varmemmin reitin magneettikentälle koko toroidin läpi. 

 

 
Kuva 6. Toroidien suhteellinen permeabiliteetti 
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Häviötangentti määritellään permeabiliteetin reaali- ja imaginääriosan avulla 

kaavassa 4 [10]. Häviötangentti on taajuusriippuvainen. Mitä pienempi häviötangentti 

on, sitä paremmin magneettikenttä kytkeytyy väliaineeseen ja sitä vähemmän syntyy 

tehohäviöitä, eli sähkömagneettista energiaa muuttuu lämmöksi. Kuten kuvasta 7 

havaitaan, häviötangentti on suurimmillaan kaikilla testatuilla toroideilla välillä 10 

MHz – 20 MHz. 20 MHz:stä korkeammilla taajuuksilla häviötangentti laskee lähes 

lineaarisesti jokaisella toroidilla. 

 

tan 𝜃  =  
𝐼𝑚 (µ)

𝑅𝑒 (µ)
  (4) 

 

Mitatuista tuloksista huomataan että 20 MHz:iä suuremmilla taajuuksilla 

tulostusresoluutiolla on vaikutusta häviötangentin käyttäytymiseen. Pienemmän, 0,2 

mm, kerrospaksuuden toroideissa häviötangentin vaihtelu on hieman pienempää 

taajuuden kasvaessa. Kerrospaksuuden ollessa pienempi myös toroidin sisällä olevat 

ilmataskut ovat pienempiä, koska tulostuskuvio on ohuempaa. 

Häviötangentin mittaukset osoittavat, ettei käytetty tulostemuovi sovi 

energiatehokkaiden toroidien materiaaliksi. Vaikka häviötangentti on 

parhaimmillaankin lähellä 0,05, on se silti sata kertaluokkaa suurempi kuin hyvällä 

toroidilla. 

 

 
Kuva 7. Toroidien häviötangentti 
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5. POHDINTA 

Tuloksien tarkastelu osoittaa, että tässä tutkimuksessa käytetyt 3D-tulostimiin 

suunnatut erikoismuovit eivät ole kaupalliseen käyttöön vielä kovin merkittäviä. 

Valmistajan sivuilla ilmoitetaan, että johtavaa tulostemuovia voi käyttää 

kosketusantureissa. Antureissa resistanssin tarkkuus ei ole niin merkittävässä 

asemassa, että se haittaisi huomattavasti anturin toimintaa. Näitä antureita voi käyttää 

esimerkiksi näppäimistöissä ja peliohjaimissa [11]. Näppäin painalluksessa riittää, että 

vastakkaiset kosketuspinnat saavat kontaktin. Grafeenipohjainen tulostemuovi ei 

kuitenkaan vielä korvaa yleisesti käytössä olevia materiaaleja. Kuparilanka toimii 

huomattavasti paremmin johteena, eikä grafeeni muovi toimi hyvin vastuksenakaan.  

Jos grafeeni muovista valmistettaisiin esimerkiksi 100 kΩ vastus, olisi se mitoiltaan 

niin valtava, että sen käyttö ei olisi järkevää elektroniikan sovellutuksissa.  

3D-tulostettuihin toroideihin käytetty ferromagneettinen tulostemuovi ei ole 

ominaisuuksiltaan lähelläkään teollisesti valmistettuihin toroideihin käytettyjä 

materiaaleja. Tulostemuovi on kuitenkin magnetisoituvaa ja tarttuu magneettiin. 

Tavallisesti muuntajien sydämet, toroidit, on valmistettu ohuista laminoiduista 

metallikerroksista, jotka ovat päällekkäin. Tämä estää pyörrevirtojen indusoitumisen 

sydämen kohtiin, joissa magneettivuon tiheys muuttuu. Lisäksi sydämien valmistus 

tällä tavoin pienentää reluktanssia eli magneettista vastusta. Koska suurimman osan 

3D-tulostimien toiminta perustuu kerroksittain tulostamiseen, voisi tulostaminen olla 

hyvä vaihtoehto sydämien valmistamiseen, kun muovit ja tulostimet kehittyvät. 

3D-tulostaminen on kovaa vauhtia yleistymässä ja todellinen kaupallinen läpimurto 

on vielä tällä alueella näkemättä. Uskon että menetelmien ja materiaalien kehityttyä 

varsinkin elektroniikan alalla on suuria mahdollisuuksia toteutettavana. 
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