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3D printimine termoplastse polüuretaaniga Ultimaker 2 3D printeril on raskendatud, kuna 

Ultimakeri 3D printer on mõeldud filamentide ABS’i või PLA printimiseks, mitte 

termoplastsete polüuretaanist filamentide. Termoplastne polüuretaanist filament ummistub 

Ultimaker 3D printeri etteandemehhanismi ning prinditud tulemus on äärmiselt 

ebakvaliteetne. Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli termoplastse polüuretaani 3D 

printimise uurimine 3D printeri Ultimaker 2 ja polüuretaani NinjaFlex näitel. Selleks 

skaneeriti Ultimaker 2 originaal etteandemehhanism, kasutades laserskännerit Nikon 

MCAx20/MMDx50 täpsusega 50μm. Saadud punktipilv töödeldi programmiga 

SpaceClaim, millest saadud 3D mudel pöördprojekteeriti kasutades tarkvarasid AutoDesk 

Fusion 360 ja SolidWorks 2013. Uue etteandemehhanismiga tehti filamendi survepinge 

katseid, kus võrreldi originaali ja uue etteandemehhanismi poolt tekitatavat filamendi 

survepinget ekstruuderile. Katsete käigus selgus, et uus etteandemehhanism võimaldab 

filamentide ABS ja TPU 95A puhul suuremat survepinget, kui filamendi NinjaFlex puhul. 

Vähendamaks filamendi ja ühendustoru siseseinte vahelist hõõrdumist, lisati filamendile 

NinjaFlex määrdeainet glütserooli, mis ühtlustas filamendi liikumist ja tõstis filamendi 

survepinget. Kui 3D printeri Ultimaker 2 originaal etteandemehhanismiga saavutati 

filamendi survepinge ekstruuderisse 0.468 ± 0.12395% N/mm
2 

, pöördprojekteeritud uue 

etteandemehhanismiga saavutati 0.588 ± 0.02695% N/mm
2
. Printimise katsete käigus 

selgitati välja optimaalsed printimise parameetrid filamendi NinjaFlex printimiseks 3D 

printeril Ultimaker 2. Prinditud katsekehade välisseinte kvaliteet oli hea ning katsekehade 

pealmine kiht oli sile.  

Märksõnad: Ultimaker 2, filament, NinjaFlex, printimise parameetrid 

  

 



3 
 

 

 

Estonian University of Life Sciences 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Master’s Thesis 

Author: Egon Hermanson Speciality: Production engineering 

Title: The 3D printing with thermoplastic polyuerthane 

Pages: 59 Figures: 24  Tables: 14 Appendixes: 5 

Department: Agricultural and Production Engineering 

Field of research (and for Master’s Thesis add research field code): 

ETIS research field:  4. Natural Sciences and Engineering 

ETIS research speciality: 4.14. Industrial Engineering and Management 

CERCS research speciality: T130 Production technology 

Supervisor: Kaarel Soots, MSc. 

Place and date: Tartu, 2017 

 

The feeder design of 3D printer Ultimaker 2 which uses fused filament fabrication 

technology for printing is not ideal for printing thermoplastic polyurethane due the great 

elasticity of filament. The aim of this study is to reverse engineer and upgrade the original 

Ultimaker 2 3D printer feeder for printing thermoplastic polyurethane. In order to do that, 

the original Ultimaker 2 feeder had to be scanned by using a laser scanner Nikon 

MCAx20/MMDx50 with an accuracy of 50μm. After scanning the measuring points of 

feeder parts, the received data was then converted into mesh data. Mesh data was later 

converted into a 3D model using different 3D modelling software, such as SpaceClaim, 

AutoDesk Fusion 360 and SolidWorks 2013 to remodel the feeder system. After 3D 

printing of the reverse engineered feeder system, the compressive stress tests were 

conducted in order to compare the compressive stress differences on to the extruder 

between the original and the reverse engineered feeding system. After the alternations the 

new feeder parts were printed out with Ultimaker 2 using the material ABS. The new 

feeder for Ultimaker 2 works normally without problems. Also the filament did not jam in 

the feeder during tests. Test results conclude that the upgraded feeder allows pushing the 

filament made of thermoplastic polyurethane with greater and even force compared to the 

original feeder when the filament was covered with glycerol. Filament NinjaFlex covered 

with glycerol and with original feeder had compressive stress 0.468 ± 0.12395% , with the 

new feeder, the compressive stress increased to 0.588 ± 0.02695% N/mm
2
. This provides 

stable material flow from extruder and better quality of printing. The tests done in this 

study conclude that optimal printing parameters were found. The printed object had quite 

a good quality, walls did not have any openings and the surface was smooth. 

 

Keywords: Ultimaker 2, filament, NinjaFlex, printing parameters 
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SISSEJUHATUS 
 

Esimesed 3D printimistehnoloogiad prototüübid valmisid juba aastal 1980ndatel. Selle 

teerajajaks olid Dr. Hideo Kodama, kes printis esimesena 3D keha digitaalse disaini põhjal. 

Kuid 3D printimise teeloojaks võib pigem lugeda Charles Hulli, kes aastal 1984 valmistas 

esimese 3D printeri, kui ta töötas 3D Systems Corp. Teda tuntakse kui stereolitograafia 

pioneeria, üks 3D printimise tehnoloogiatest, mida kasutatakse suuresti ka tänapäeval. 3D 

printimise tööpõhimõte põhineb stereolitograafiale, mis on Charles Hulli patent aastast 

1984. Kus 3D objekt projekteeritakse kasutades 3D joonestamise tarkvara, objekt 

valmistatakse kiht kihi haaval üksteise peale printides.[1]  

Aastatega on välja kujunenud mitmeid erinevaid 3D printimise tehnoloogiaid: 

Stereolitograafia (SLA), digitaalne valguse töötlus (DLP), termoplastse filamendi 

kihthaaval 3D printimine (FDM), valikuline laseriga paagutamine (SLS), valikuline 

laseriga sulatamine (SLM), elektronkiirsulatus (EBM), lamineeritud objekti valmistamine 

(LOM). termoplastse filamendi kihthaaval 3D printimine (FFF). Kõik tehnoloogiad on 

erinevad, kuid nende eesmärk on sama, teostada 3D printimine vastavalt sisestatud detaili 

joonistele. [2] 

Termoplastse filamendi kihthaaval 3D printimine on 3D printimise tehnoloogia, kus 

termoplastne filament tõmmatakse läbi printeri etteandemehhanismi, kus see omakorda 

surutakse ekstruuderisse. Ekstruuderis kuumeneb filament kuni sulamistemperatuurini, mis 

varieerub 180°C kuni 320°C, olenevalt filamendist ja filamendi mehaanilistest omadustest. 

Etteandemehhanismist surutakse filamenti läbi ühendusvooliku ekstruuderi avast välja. 

Samal ajal liigub ekstruuder mööda tööradasi, mis on eelnevalt genereeritud G-koodi 

kaudu. Ekstruuderis olevast avast surutakse välja sulafilamenti töötasapinnale, kus filament 

jahtub. Kiht kihi peale printimise järel kujuneb välja eelnevalt projekteeritud detail. [3, 4] 

Termoplastse filamendi kihthaaval 3 printimise tehnoloogia kasutajaks on ka Ultimaker 

printerid [5]. Ultimaker pakub, 2017 aasta algul, nelja erinevat 3D printerit: Ultimaker 

original +, Ultimaker 2 Go, Ultimaker 2+ ja Ultimaker 3. Lisaks 3D printeritele on 

võimalik neilt saada sobivaid filamente kõikidele Ultimaker tüüpi 3D printeritele. 

Pakutavad originaal filamendid on: Nailon, ABS, CPE, PVA, PC ja TPU 95A. [6] 
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Ultimaker tüüpi 3D printerid on kasutajasõbralikud ning hästi kasutatavad õppetöös või 

isiklikuks otstarbeks. Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis kasutatakse nii teadustöö kui ka 

tehnikateaduste populaarsemaks muutmiseks 3D printereid Ultimaker 2 ja Stratasys uPrint 

SE Plus.  

Kuna tehnoloogia areng on kiire, siis järjest rohkem valmistatakse erinevate omadustega 

materjale. Suuresti on üle 30 sordi erinevate omadustega filamente. Neist välja võiks tuua 

polüuretaanse materjali, mis on kulumiskindel, elastne ja koormust taluv. Lisaks sellele on 

ta vastupidav kokkupuutel kütuste, hapete ja õlidega. [7, 8 ] 

Üks tuntumaid 3D printimise filamentide valmistajaid ja edasimüüjaid on NinjaTek. Nende 

poolt pakutavate filamentide seas on ka elastseid filamente. Pakutavatest elastsetest 

filamentidest on Cheetah, mille tõmbetugevus on 9 MPa ja katkevenivus on 580% ning 

Ninjaflex, mille tõmbetugevus on 4 MPa ja katkevenivus 660%. Mõlemad filamendid on 

oma omadustelt sarnased, nad on elastsed polüuretaansed filamendid suure 

katkevenivusega. [9, 10] 

Eelnevad 3D printimise katsed näitasid, et Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis olev 3D 

printer Ultimaker 2 ei võimalda korrektselt printida polüuretaanset filamenti. Selgus, et 

tänu materjali elastsusele jookseb filament etteandemehhanismist ekstruuderisse viivast 

ühendusvoolikust välja, tekitades sellega ummistuse etteandemehhanismis. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli termoplastse polüuretaani 3D printimise uurimine 

3D printeri Ultimaker 2 ja termoplastse polüuretaani NinjaFlex näitel. Eesmärgi 

saavutamiseks tuli lahendada järgmised ülesanded:  

1. Probleemi täpne tuvastamine; 

2. 3D printeri etteandemehhanisimi täiendamine ja valmistamine; 

3. Uue etteandemehhanismi katsetamine; 

4. 3D printimiskatsete teostamine; 

5. Katsetulemuste analüüs; 

6. Kõige optimaalsemate 3D printimise parameetrite välja selgitamine; 

7. Täienduste ja soovituste andmine tulevikuks. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Termoplastsed polüuretaanid ja nende kasutusalad 

 

Termoplastsed polüuretaanid on eriline klass elastomeere, millel on muudetavad 

omadused, mis olenevad pehmest või kõvast kopolümeerist. Termoplastse polüuretaani 

pehme osa on kas estri või eetri baasil polüolefiin, mis annab termoplastsele polüuretaanile 

tema elastsuse. Estri baasil segmendid on jäigemad, suurema tugevuse, kõrgema 

temperatuuri stabiilsuse ja parema vastupidavusega õlide ja kemikaalide vastu. Eetri baasil 

osakesed on rohkem elastsemad madalatel temperatuuridel ja neil on parem vastupidavus 

UV ning mikroobilistele rünnakutele, lisaks on nad vee ja hüdrolüüsi kindlad. 

Termoplastse polüuretaani kõvemad osad on kas aromaatsed või alifaatsed ning käituvad 

kui füüsilised ristsidemed termoplastse polüuretaani struktuuris. Aromaatsed osakesed 

nagu metüleendifenüüldiisotsüanaat (MDI) on rohkem jäigemad ja odavamad. Alifaatsed 

osakesed nagu heksametüleendiisotsüanaat (HDI) on rohkem elastsemad, parema UV 

vastupidavusega ning kallimad. [11]  

 

Termoplastsed polüuretaanidel on mitmed omadused nagu näiteks elastus, õli kindlus ja 

kulumiskindlus,tänu millele kasutatakse neid erinevatel aladel. Termoplastseid 

polüuretaane on võimalik sulatada, valada valuvormi ja 3D printida. Tänu materjali 

elastsusele kasutatakse neid näiteks elastsetel torudel, hüdraulikal, meditsiinilistel 

voolikutel, spordivarustustel, traatide ja kaablite katte valmistamiseks. Lisades filamendile 

juurde PVC’d muutub termoplastne polüuretaani deformatsioon väiksemaks, 

hõõrumiskindlamaks ja elastseks ka madalamatel temperatuuridel. Termoplastsed 

polüuretaanid on mehaanilistelt omadustel kummi ja plastiku vahepealsed materjalid, 

millel on mõlema materjali omadused. [12, 13] 

 

 

1.2. 3D printimise tehnoloogiad 

 

Tehnoloogiad FFF ja FDM on tehnoloogiliselt samad, kuid nende erinevus tuleneb sellest, 

et FDM on registreeritud kui kaubamärgina Stratasys Inc. poolt. Tehnoloogilist väljendit 
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FFF kasutatakse sellepärast, et mitte olla seotud juba eelnevalt registreeritud 

kaubamärgiga. 3D printimistehnoloogia FFF ehk FDM on suhteliselt uus 3D printimise 

tehnoloogia [14, 15]. Tehnoloogia põhimõtteks on termoplastse filamendi kihthaaval 3D 

printimine. Filamendi poolilt liigub toormaterjal ekstruuderisse, kus filament kuumutatakse 

sulatud olekusse. Samaaegsel kui ekstruuder liigub, surutakse pressitud sulamaterjal läbi 

ekstruuderi ava. Kui sulatatud filament on ladestanud ühe kihi, jõuab eelnevalt ladestatud 

kiht juba jahtuda ja tahkuda väliskeskkonnas. Sellega tagatakse, et järgmine kiht, mis 

ladestatakse, ladestatakse juba eelnevalt jahtunud ja tahkunud osale. Kasutades Fused 

Filament Fabrication tehnoloogiat, on printimistolerants 0.05 mm kuni 0.5 mm. Seda 

tehnoloogiat soovitatakse kasutada detaili kiireks prototüüpimiseks, millel on standartsed 

tolerantsid. [4, 15, 16] 

Fused Filament Fabrication 3D printimistehnoloogiat kasutavad eelkõige Ultimaker tüüpi 

3D printerid. Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis on kasutusel kaks 3D printerit Stratasys 

uPrint SE Plus ja Ultimaker 2. 

Fused filament fabrication tehnoloogial on võimalik kasutada levinumaid materjale. Kõige 

populaarsemad neist on PLA (polüpiimhape) ja ABS (akrüülnitriilbutadieenstüreen). 

Samas on võimalik kasutada mitmeid teisi filamente, mis pole nii laialdaselt levinud: 

Nailon, HDPE (kõrgtihedusega polüuretaan), ABS ja HDPE segu, polükaprolaktoon ja 

polükarbonaat. [14] 

 

Joonisel 1.1. on näidatud, milline on ekstruuderi lõige. Sisestatud filament kuumutatakse 

sula olekusse ja see prinditatakse vastavalt ette antud kiirusega. Printimiseks kasutatavad 

temperatuurid varieeruvad 180°C kuni 320°C. [3] 
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.  

Joonis 1.1. 3D printeri ekstruuder [17]  

 

Joonisel 1.1. on näidatud ekstuuder, kus toimub filamendi sulatamine. Sulatud filament 

surutakse läbi ekstruuderi düüsi 3D printeri printimisplaadile. 

 

 

1.3. Ultimaker 2 ja CURA 
 

Ultimaker 2 3D printer töötab termoplastse filamendi kihthaaval 3D printimise 

tööpõhimõttel. Ultimaker 2 3D printeri eeliseks, tema konkurentide ees Replicator, Lulzbot 

ja Prusa, on mitmeid. Nendeks võib lugeda printimise kvaliteeti, printimise kiirust – kuni 

300 mm/s, head resolutsiooni – kihi paksus kuni 0,02 mm ja vaiksust – 49 dBA. 3D 

printimisala mõõtmed on 22,3x22,3x20,5 mm, ning kasutatavate filamentide mõõduks võib 

lugeda 3 mm. Peamised kasutatavad filamendid Ultimaker 2 printeril on ABS, PLA ja 

CPE. Samuti on antud 3D printer valmistatud tootja poolt nii, et pärast 3D printeri pakendi 

avamist võib alustada 3D printimisega, eelnevalt tuleb 3D printer ainult kalibreerida. Seda 

tegemata võib tekkida olukordi, kus ekstruuder võib olla töötasapinnast liiga kaugel. See 

põhjustab ebakvaliteetset printi. [18] Joonisel 1.2. on Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi 

3D printer Ultimaker 2. 
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Joonis 1.2. Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi 3D printer Ultimaker 2 

3D printeriga prinditavad mudelid on tavaliselt STL, OBJ, X3G või FBX formaadis, antud 

formaadid lubab modelleeritud detaile muuta erinevates 3D joonestus tarkvara 

programmides nagu SolidWorks, SolidEdge, AutoDesk ja paljud teised. Ultimaker tüüpi 

printerid kasutavad vabavarana saadavat programmi CURA, mis tugineb STL ja OBJ 

formaadi ja lubab muuta printeri erinevaid parameetreid: printeri etteande kiirus, kihtide 

paksus, kihtide täituvust, jahutus ventilaatori kiirust jne. Parameetrite muutmise abil on 

võimalik parandada printimise kvaliteeti. Tarkvara programmi CURA on võimalik 

kasustada ka teist tüüpi printeritel, näiteks: RepRep, Marketbot, Printbot, Lulzbot, Witbox. 

[19, 20] 

Programm CURA genereerib esialgselt modelleeritud mudeli G-koodi. Samaaegselt 

lubades muuta prinditava mudeli parameetreid, sh ka printeri enda parameetreid. Lisaks 

CURA’le on veel mitmeid vabavara programme, mida saab kasutada 3D printeritele G-

koodi genereerimiseks. Nendeks programmideks on näiteks: Craftware, Netfabb Basic, 

Repetier, Simplify3D ja Slic3r. Joonisel 1.3. on näidatud CURA töölaud.  
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Joonis 1.3. CURA töölaud 

 

Joonisel 1.3. on näidatud CURA töölaud, milla abil on võimalik muuta prinditava detaili 

printimise parameetreid, näiteks printimise kiirus, kihtide printimise hulka ja prinditava 

kihi kõrgust. 

 

 

1.4. Etteandemehhanismi tehnoloogia kirjeldamine 

 

3D printeril, mis töötab termoplastse filamendi kihthaaval 3D printimise tehnoloogial, on 

etteandemehhanism, mille abil surutakse prinditav filament ekstruuderisse. Kus toimub 

filamendi kuumutamine kuni sulamiseni. Sula filament surutakse läbi ekstruuderis oleva 

ava alusplaadile, millel toimub 3D printimine.  

 

Et filament liiguks paremini läbi etteandemehhanismi ühendusvoolikusse ja ekstruuderisse, 

on tähtis, et etteandemehhanismi poolt tekitatav surve filamendile oleks piisavalt suur. 

Etteandemehhanismi poolt tekitatav surve peab olema piisavalt suur, et suruks filamenti 

edasi, kuid ei kahjustataks filamenti või ei surutaks filamenti etteandmemehhanismi sisse 

kinni. [21]  

 

Jooniselt 1.4. on võimalik näha 3D printeri etteandmemehhanismi sisemust, kus 

etteandemehhanismis on filament, kuldset värvi, filamendi pingutus mehhansim ning 

filamendi etteande rullik. Filament surutakse läbi etteandemehhanismi ja ühendusvooliku 

ekstruuderisse. Ekstruuderis kuumutatakse plastne filament sulatatud olekusse. Sulanud 
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olekus olev filament surutakse ekstruuderi avast välja, ning algab 3D printimine. 3D 

printimine toimub eelnevalt genereeritud G-koodi alusel. 

 

Joonis 1.4. Joonisel on näidatud 3D printeri etteandemehhanism [22]  

 

Joonisel näidatud 1.4. näidatud Ultimaker 2 etteandemehhanism on ühendatud Ultimakeri 

2 3D printeriga. Samuti on etteandemehhansimis filament. 

 

 

1.5. Probleemi kirjeldamine  
 

3D printeriga Ultimaker 2 on 3D printimine termoplastsest polüuretaanist filamendiga 

raskendatud, kuna termoplastsest polüuertaanist filament ummistub etteandemehhanismi. 

Sellisel juhul pole võimalik jätkata 3D printimist. Suuresti on antud probleem tingitud 

sellest, et ühendusvooliku ja etteandemehhanismi vahele jääv kaugus on niivõrd suur, et 

elastne filament surutakse sealt välja. Joonisel 1.5. on illustreeritud antud kaugust 

ühendusvooliku ja etteandemehhanismi vahel. Antud probleemi lahendamiseks on vaja 

Ultimaker 2 3D printeri etteandemehhanismi täiendada.  
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Joonis 1.5. Ultimaker 2 etteandemehhanismi seest vaade [22]  

 

Printimiskatsetustest selgus, et suurimaks probleemiks filamendi printimisel oli kaugus 

ühendusvooliku ja etteandemehhanismis oleva rulliku vahel. Kuna filament on äärmiselt 

elastne siis tekib olukordi, kus filament surutakse etteandemehhanismist ekstruuderisse 

viivast ühendustorust välja, tekitades sellega ummistuse etteandemehhanismi, mis on 

näidatud joonisel 1.6. 

 

 

Joonis 1.6. Filament ummistunud etteandemehhanismis [23]  

 

Joonisel 1.6. on näide sellest, kuidas filament võib ummistuda 3D printeri 

etteandemehhanismi.  

Ühendustoru ja 

etteanderulliku 

vahekaugus 
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Suuresti on antud probleem tekkinud järgmistest põhjustest: 

1. Kasutatakse liiga kiiret filamendi etteandekiirust; 

2. Etteandemehhanismi ei ole korrektselt hooldatud ning on tekkinud takistused; 

3. Prinditav filament on liiga elastne või liiga jäik etteandemehhanismi jaoks; 

4. Ekstruuderis tekitatav temperatuur ei ole piisavalt kõrge; 

5. Küttekeha võimsus. 

 

 

1.6. Termoplastsed polüuretaanid 3D printimiseks 

 

Termoplastse filamendi kihthaaval 3D printimisel kuumutatakse termoplastsed 

polüuretaansed filamendid sulatatud olekusse ekstruuderis ja pressitakse välja kiht kihi 

haaval. Filamendi kihte pinditakse vastavalt genereeritud G-koodile, mis tugineb CAD 

failile. Kõige tavalisemad kasutatavad filamendid termoplastse filamendi kihthaaval 3D 

printimine on ABS, PLA ja nailon, mis on jäigad ja pool-jäigad termoplastid. Aastani 2013 

polnud termoplastseid elastseid filamente kasutusel, kuni leiutati filament NinjaFlex 

NinjaTeki poolt. Aastal 2016 tõi NinjaTek turule kaks tööstuslikul tasemel termoplatsest 

polüuretaanist filamenti – Cheetah ja Armadillo. [11] 

 

Esimesena tuleks välja tuua selle, et igal 3D printeril on oma parameetrid 3D printimiseks. 

Need parameetrid täpsustavad ära, millist filamenti millistel tingimustel 3D printida võib 

või on soovituslik 3D printida. Samuti milliste mõõtmetega detaile on võimalik 3D 

printida. Kui kasutada õiget filamenti ja õiget konfiguratsiooni, siis ei tohiks tekkida 

mingeid printimisvigu ja takistusi etteandemehhanismis. Samuti prinditava detaili kvaliteet 

peaks olema hea. 3D printerile etteantud spetsifikatsioonid on välja toodud kasutusjuhendis 

või tootjafirma kodulehel. 

Samuti on võimalik näha filamentide spetsifikatsioone nende tootjate kodulehtedelt, 

kasutusjuhenditest ja filamendi tehnilise informatsiooni lehelt. Üks suurimaid 3D pinteri 

printimismaterjalide tootjaid on NinjaTek. Nende kodulehel on võimalik näha nende poolt 

pakutavate erinevate filamentide mehhaanilisi omadusi. Vastavalt nendele mehaanilistele 

omadustele on vajalik arvestada ka printeri omadustega ning leida parim ühine kooslus 

printimaks termoplastset filamenti. Selline kooslus tagab selle, et tekib vähem 

printimisvigu. [9]  
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Tabelis 1.1. on näidatud filamendi tootja NinjaTek’i poolt soovituslikud 3D printimise 

parameetrid termoplastse polüuretaanist filamendi NinjaFlex 3D printimiseks. 

 

Tabel 1.1. Soovitatavad parameetrid filamendi NinjaFlex printimiseks NinjaTek’lt [24]  

Parameeter Väärtus 
Ekstruuderi temperatuur 225°C – 235°C 
Töötasapinna temperatuur Toa temperatuur kuni 40°C 
Ülemine ja alumise kihi printimise kiirus 10 – 20 mm/s 
Ventilaatori kasutamine Alates teisest kihist 

 

Termoplastsest polüuretaanist filamendi printimine Ultimaker 2 3D printeril on 

raskendatud, kuna antud 3D printer ei ole mõeldud niivõrd elastse materjali 3D 

printimiseks. Mitmed hobikasutajad on leidnud erinevaid printimise parameetreid 

lahendamaks antud probleemi. Antud lahenduste puhul ei pruugi printimise kvaliteet olla 

rahuldav. Tabelis 1.2. on välja toodud parameetrid 3D printimiseks kasutades termoplastset 

polüuretaanist filamenti, mis on pakutud hobikasutaja poolt.  

 

Tabel 1.2. Hobikasutaja poolt leitud parameetrid [25]  

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,1 mm 
Filamendi printimise kiirus 40 mm/s 
Ülemise ja alumise kihi paksus 0,3 mm 
Filamendi täituvus 20% 
Printimise temperatuur 224°C 
Printimisplaadi temperatuur 65°C 
Filamendi tagasitõmme 45% 
Filamendi tagasitõmbe pikkus 4,5 mm 
Ekstruuderi liikumis kiirus 200 mm/s 
Alumise kihi printimise kiirus 20 mm/s 

 

 

1.7. Alternatiivsed etteandemehhanismid 

 

Parendamaks etteandemehhanismi tööd erinevate filamentide puhul, on kindlasti üheks 

võimaluseks disainida uus etteandemehhanism. Sellisel juhul saab tagada järgmised 

võimalused: 

1. Filament tuleks etteandemehhanismist paremini välja; 

2. Prinditav filament on suuresti toetatud kuni ekstruuderini viiva toruni; 

3. Mehhanismi valmistamine ja täiendamine on odavam; 

4. Uute etteandemehhanismide projekteerimist ja selle masstootmisesse toomist; 



17 
 

5. Mehhanisme on võimalik ise 3D printida. 

 

Joonisel 1.7. esitatud alternatiivne etteandemehhansim on üks võimalikest. Hammasrattad 

aitavad filamendil paremini liikuda ekstruuderisse viivasse ühendusvoolikusse, 

samaaegselt toetades filamenti, et filament ei libiseks hammasrataste vahelt minema. Üks 

hammasratastest on ühendatud mootoriga, teine hammasratas on ühendatud võlliga, et 

toimuks hammasratta pöörlemine.  

 

 

Joonis 1.7. Alternatiivne etteandemehhansim [26] 

Joonisel 1.8. on kujutatud teine alternatiivne etteandemehhanism 

 

Joonis 1.8. Joonisel on kujutatud alternatiivne etteandemehhanism [26] 

Joonisel 1.8. kujutatud alternatiivne etteandemehhanism, mis toetab filamenti kuni 

ekstruuderini viiva ühendusvoolikuni. Etteandemehhanismi rullik surub filamenti vastu 

pöörlevat rullikut, mis aitab filamenti edasi viia. Etteandemehhansimi korpus tagab selle, et 
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filamenti ei jookseks rulliku vahelt mehhanismi sees laiali. Samuti tagab korpus seda, et ei 

tekiks ummistust etteandemehhanismis. Kuna erinevaid alternatiivseid ehk mitte printeri 

tootja pool valmistatud, etteandemehhansime on mitmeid, siis joonistel 1.7. ja 1.8. on 

esitatud vaid kaks võimaliku näidet etteandemehhansimidest, mida saab kasutada. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Ettandemehhanismi pöördprojekteerimine 
 

Ultimaker 2 3D printeri etteandemehhanismi korpus ei lubanud ühendustoru mis ühendab 

etteandemehhanismi ja ekstruuderit, piisavalt etteandemehhanismi rullikule lähedale, 

näidatud joonisel 1.3. Ühendusvooliku ja etteandemehhanismi rulliku vahele jäänud avast 

suruti filament välja, samuti oli ühendustoru sisekülgedel tekkinud hõõrdumine filamendi 

ja ühendustoru vahel, mis ei lasknud filamendil sujuvalt edasi liikuda ekstruuderisse. Tänu 

sellele tekkisid ummistused etteandemehhanismis nagu näidatud joonisel 1.4. 

 

Pärast probleemi tuvastamist otsustati, et kogu originaal etteandemehhanismi pole mõtet 

pöördprojekteerida, vaid piisab originaal etteandemehhanismi korpuste poolte disaini 

täiendamisest. Selleks tuli Ultimaker’i originaal ettandemehhansim skaneerida. Selleks 

kasutati Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi mõõtelaboris olevat 3D laserskännerit Nikon 

MCAx20/MMDx50, mille täpsus oli 50 μm.  

Etteandemehhanismi kõik detailid skaneeriti: korpuse mõlemad pooled ja filamendi 

pingestusmehhansim, pingutusmehhanismi lüliti ja ühendusvooliku fiksaator. Pärast 

etteandemehhanismi osade sisse skaneerimist saadi punktipilv. Antud puntkipilv 

trianguleeriti ja selle kaudu saadi mudel, mida oli konverteerimise teel võimalik muuta. 

Kõiki skaneeritud detailide mudeleid muudeti selliselt, et joonistel eemaldati üleliigsed 

pinnad nagu laua tasapind, kus detail oli ning muud üleliigsed skaneerimisel tekkinud 

tasapinnad ja osad. Võimalusel parandati skaneerimisel tekkinud augud, vähendati 

punktipilve trianguleerimisest saadud kolmnurkade arvu ehk vähendati võimalike 

töötasapindasi. Pärast seda kontrolliti detaili, et võimalusel detaili mustandist joonist 

valmistada oleks võimalik. Selleks kasutati programmi Autodesk ReMake. Selline 

lähenemine annab kasutajale võimaluse tegemaks joonisel vajadusel juba esimesed 

muudatused. Näiteks üleliigsete avade kustutamine või uute avade tegemine, üleliigsete 

komponentide kustutamine.  
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Joonisel 2.1. on vasakul näha etteandemehansimi korpus enne programmiga AutoDesk 

Remake töötlust ja paremal on näha etteandemehanismi korpus pärast programmiga 

töötlust. 

 

Joonis 2.1. Etteandemehhanismi korpuse pool enne ja peale Autodesk ReMake’i 

kasutamist 

 

Esmalt eemaldati detailidelt üleliigsed elemendid, mis tulid skaneerimisega kaasa: laua 

tasapind, skaneerimisel tekkinud üleliigsed objektid jne. Järgmisena parandati 

skaneerimisel tekkinud auke ja tühimikke. Kuna skänneripea ei võimaldanud skaneerida 

kõikidelt külgedelt ja erinevate kallete all, selline aukude parandamine võimaldab detaili 

täpsemalt tulevikus joonestada. Samuti muudab parandamine detaili üldpilti loetavamaks. 

 

Aukudega parandamisega samaaegselt tehti pinnatöötlust, kus eemaldati üleliigsed 

tasapinnad sisepindadelt ja seoti omavahel erinevate suurustega tasapinnad. Selline 

pindade sidumine tagas parema ülemineku detailide kontuurile. Kui detail oli saadud 

sobiva kontuuri, augud eemaldatud ja tasapinnad siledaks, hakati detailil olevaid kolmnurki 

vähendama. Antud kolmnurgad ehk tasapinnad on tekkinud punktipilve trianguleerimisest. 

Esialgsest ~206 tuhandest tasapinnast vähendati kogus kuni ~20 tuhande tasapinnani, kus 

väiksemad tasapinnad seoti suurematega ja kustutati üleliigsed tasapinnad. Seda tehti nii, et 

detaili kontuur, tasapind ja suurus ei muutunud. Tasapindade eesmärgiks oli vähendada 

jooniste suurust. Liiga suuremahulisi jooniseid ei ole võimalik avada nii SolidWorks 2013 

kui ka Autodesk Fusion 360’nes või tekib jooniste avamisega probleeme. [27] 

 

Viimaks konventeeriti detailid edasi AutoDesk Fusion 360’sse, kus algas detailide täpne 

joonestamine ja täienduste tegemine. Selles joonestus programmis valmistatud detaili 



21 
 

joonised võimaldavad detaili 3D printimist. Joonisel 2.2. on näidatud AutoDesk Fusion 

360 joonestatud etteanemehhanismi korpus. 

 

Joonis 2.2. Etteandemehhanismi korpus, mis on joonestatud AutoDesk Fusion 360’s 

 

AutoDesk Fusion’is toodi välja korrektsed mõõtmed ja avad. Sellist lahendust kasutati 

kõikide detailide puhul. Etteandemehhanismi korpuse osade täiendamise juures arvestati, 

et korpuse osad oleksid hästi prinditavad, liigsed kumerused ja pinnad eemaldatati. 

Tagamaks sellega filamendi ja aja kokkuhoiu. Ehk siis eemaldati üleliigsed pinnad ja 

kontuurid, alles jäid ainult vajaminevad kontuurid ja tasapinnad. Lisaks, et detail oleks 

tugevam tehti juurde üksikud täispinnad, näiteks ühendusvooliku fiksaatori paremaks 

toetamiseks. Kõikide täienduste juures arvestati ka seda, et prinditavad detailid peavad 

omavahel kokku minema juba algselt olemas olevate originaal detailidega, mis olid 

Ultimakeri originiaal etteandemehhanismil. AutoDesk Fusion 360 kasutati sellepärast, et 

AutoDesk ReMake’st saadud detailide joonised oli kõige mugavam antud programis 

kasutada. Pärast Autodesk Fusion 360 kasutamist tehti vajadusel veel viimased 

täiendamised joonestus programmis SolidWorks 2013, kus kontrolliti detailide kokku 

sobivust ning vajadusel tehti väiksemad muudatused tagamaks selle, et detailid omavahel 

kokku sobiksid. 

 

Ultimaker 2’le pöördprojekteeritud etteandemehhanismi korpus 3D prinditi materjalist 

ABS. Antud etteandemehhanismi korpus 3D prinditi kasutades Eesti Maaülikooli 

tehnikainstituudis olevat 3D printerit Ultimaker 2. Prinditud etteandemehhanismi korpus ja 

etteandemehhanismi koostejoonis joonised on välja toodud lisas A. 
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Valmistatud 3D mudelid avati Ultimakeri 3D printimise programmis CURA, kus pandi 

paika printimisparameetreid. Tähtsamad parameetrid, mida kasutati etteandemehhanismi 

korpuse poolte 3D printimiseks, on välja toodud tabelis 2.1. 

Tabel 2.1. Etteandemehhanismi korpuse 3D printimise tähtsamad parameetrid 

Parameeter Väärtus 
Filamendi printimise kiirus 40 mm/s 

Tagasitõmme 4.49 mm 

Filamendi etteande protsent 105% 

Ekstruuderi temperatuur 230
o
C 

Prinditava detaili sisemuse täituvus 20% 

Täidise printimise muster Jooned 

 

Etteandemehhanismi korpused prinditi välja filamendist ABS ning etteandemehhanismi 

tehnilised joonised on võimalik näha lisades A, B ja C. Kus on välja toodud 

etteandemehhanismi kooste joonis ja täiendatud etteandemehhanismi korpuse poolte 

tehnilised joonised.  

 

 

2.2. Filamendi survepinge mõõtmine 

 

Filamendi survepinge mõõtmise eesmärgiks oli teada saada, kas ja kui suur on filamendi 

survepinge erinevus ekstruuderisse pöördprojekteeritud ja originaal etteandemehhanismi 

korral. Filamendi survepinge mõõtmiseks ühendati etteandemehhanismi ja ekstruuderit 

ühendav ühendustoru tavalise köögi kaaluga, mille täpsus on kuni 1 g. See järel tehti tühja 

printimist, mille raames etteandemehhanism surus filamenti läbi ühendustoru kaalule. Tänu 

millele oli võimalik leida filamendi poolt kaalule tekitatav raskusjõud. Filamendi 

survepinge mõõtmiseks tehti kokku 40 katset, kus kasutati kolme erinevat filamenti. 

Filamendi NinjaFlex puhul tehti ka lisa katseid, kus filament määriti glütserooliga. 

Glütserooli eesmärgiks oli tagada filamendi ühtlane liikumine ühendustorus. Kasutatud 

filamendid ja nende omadused on välja toodud tabelis 2.2. 

Tabel 2.2. Kasutatud filamendid ja nende mehaanilised omadused [28, 29, 30, 31] 

Filament Tõmbepinge 

voolavuspunktis, 

MPa 

Tõmbepinge 

katkevuspunktis, 

MPa 

Pikenemine 

voolavuspunktis, 

% 

Katkevenivus, 

% 

Kõvadus 

ABS  39  33.9 3.5 4.8 70 Shore D 

TPU 95A  8.6  39  55  580  95 Shore A 

NinjaFlex  4  12  65 660 85 Shore A 
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Et survepinge mõõtmise tulemused oleks võimalikult sarnane tavapärasele printimisele, 

projekteeriti ristküllik mõõtmetega 150x150x20 mm, mida nö prinditi. Ehk filament liikus 

läbi etteandemehhanismi ühendusvooliku, mis oli ühenduses kaaluga. Tabelis 2.3. on välja 

toodud printimis katse jaoks kasutatud parameetrid.  

 

Tabel 2.3. Survejõu mõõtmiseks kasutatud printimise parameetrid 

Parameeter Väärtus 

Filamendi etteandemise kiirus 80 mm/s 

Tagasitõmme 0 mm 

Filamendi etteandmise protsent 105% 

Ekstruuderi temperatuur 191
o
C 

Filamendi täituvus 100% 

Täituvuse muster kontsentriline 

 

Igat filamendiga tehti kokku kümme printimise katset, millest viis viidi läbi originaal 

etteandemehhanismiga ja viis viidi läbi pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga. 

Filamendi poolt tekitatud mass märgiti hetkel, kui filament hakkas etteandemehhanismis 

libisema, kaalul olev näit ei muutunud, või siis kui filament jäi etteandemehhanismi kinni. 

Ummistunud etteandemehhanismi survepinge katsel on võimalik näha joonisel 2.3. 

 

Joonis 2.3. Originaal etteandemehhanismi kinni jäänud filament. 
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Saadud mõõtmis tulemused kasutati survepinge leidmiseks. Survepinge 𝜎 leidmine on 

välja toodud valemis 2.1. [32]. 

𝜎 =
𝐹

𝑆
 , 

(2.1) 

kus 𝐹 on survejõud, N; 

 S – filamendi ristlõikepindala. 

Filamendi poolt tekitatud massi standard hälve 𝑠(𝑥𝑖𝑗) on leitud valemiga 2.2. [33, 34]. 

                                𝑠(𝑥𝑖𝑗) = √
1

𝑛𝑖−1
∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�)

2𝑛𝑖
𝑗=1  , 

(2.2) 

kus xi on mõõtmistulemus, g; 

 �̅� – aritmeetiline keskmine ; 

 n – mõõtmiste arv. 

Eksperimentaalne standard hälbe keskmine 𝑠(�̅�𝑖) on arvutatud valemiga 2.3 [34]. 

                         𝑠(�̅�𝑖) =
𝑠(�̅�𝑖𝑗)

√𝑛
 , 

(2.3) 

Eksperimentaalset standardhälbe keskmist 𝑠(�̅�𝑖) võib võtta võrdseks A tüüpi 

mõõtemääramatusega uA(x). Seadme mõõtememääramatus on uB.[34]. 

𝑢𝐵 =
1,65 × ∆𝑥

√3
 , 

(2.4) 

kus ∆𝑥 on seadme absoluutne mõõte viga.  

Liitmõõtemääramatus, mis arvestab nii A, kui ka B tüüpi mõõtemääramatust nimetatakse 

liitmõõtemääramatuseks. Seda arvutatakse valemiga 2.5. [33]. 

𝑢𝑐 = √𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2  , 
(2.5) 

kus uc on liitmõõtemääramatus. 

Laiendmõõtemääramatus U leitakse valemiga 2.6. [34]. 

𝑈 = 𝑘 × 𝑢𝑐 (2.6) 

kus k on studenti kordaja 2,78. 
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2.3. 3D printimine kasutades termoplastset polüuretaani 
 

2.3.1. 3D printimise katseteks projekteeritud katsekeha 

 

Termoplastse polüuretaaniga tehti printimiskatsetusi. Antud katsetuste eesmärk oli teada 

saada, kas uuel etteandemehhanismil oli positiivset mõju printimise kvaliteediles. Selle 

raames projekteeriti katsekeha, mida on näha joonisel 2.4. Lisas B on projekteeritud 

katsekeha täpsemad tehnilised joonised, koos mõõtmetega. Kokku tehti 21 

printimiskatsetust, mille tulemusena prooviti leida kõige optimaalsemad parameetrid 

termoplastsest polüuretaanist filamendi NinjaFlex 3D printimiseks kasutades Ultimaker 2 

3D printerit. Printimiskatsetuste juures on välja toodud seitsme printimiskatse parameetrid, 

kuna eelnevad kolm printimise katset olid esialgsete parameetrite leidmiseks. Joonisel 2.4. 

on võimalik näha printimiskatsete jaoks projekteeritud katsekeha, mida hakati 3D printima 

termoplastsest polüuretaanist. 

 

 

Joonis 2.4. 3D printimise katseteks projekteeritud katsekeha. 

 

Projekteeritud katsekehal on mitmeid välja poole ulatuvaid ja sisse süvistatud tähti ja 

numbreid. Katsekehal on kaks umbava ja üks läbiv, lisaks on veel neli kallet 15° nurga all 

vertikaalse tasapinna suhtes. Samuti on katsekehal sisselõikeid. Antud kaldeid oli kõige 

keerulisem printida, kuna seal toimus nö õhku printimine – ehk printimine, kus puudus 

tugi. Katsekeha projekteeriti nii, et oleks võimalik tuvastada 3D printimisel tekkinud 

ebakvaliteetset printimist. Seda nii erinevate avade, nurkade, külgseinte ja pealmise kihi 

3D printimise puhul.  
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2.3.2. 3D printimise katsetel kasutatud parameetrid 

 

3D printimise katsete eesmärgiks oli leida kõige optimaalsemad parameetrid printimiseks 

3D printeriga Ultimaker 2 termoplastsest polüuretaanist filamenti NinjaFlex. Tabelis 2.4 on 

välja toodud esimese 3D printimise katse parameetrid, mis leiti mitmete proovimiste 

tulemusena. Antud parameetreid muudetakse järgnevate 3D printimise katsete käigus 

tarkvaras CURA 2.4.0. Antud vabavaraline tarkvara on mõeldud Ultimaker printeritele 3D 

printimise G-koodi genereerimiseks. 3D printeris olev püsiv tarkvara oli samuti 2.4., mis 

ühildus kasutatava CURA programmiga. 

Tabel 2.4. Esimesel 3D printimiskatse parameetrid  

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,2 mm 

Filamendi etteanne 110% 

Filamendi täituvus 20% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 10% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 0,8 mm 

Jahutus ventilaatori töö 100 % 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Pärast esialgsete parameetrite leidmist saadi rahuludavad 3D printimise parameetri. 

Seejärel alustati 3D printimise katsetusi kolme erineva printimiskiirusega 20 mm/s, 30 

mm/s ja 40 mm/s. 

 

Tabelis 2.5. on näha 3D printimise parameeteeid, mida kasutati teisel printimiskatsel. 

Samuti tehti kolm printimiskatset, kus iga kiirusega prinditi ühe korra.  

Tabel 2.5. Teisel printimise katsel kasutatud parameetrid 

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,2 mm 

Filamendi etteanne 120% 

Filamendi täituvus 30% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 1,2 mm 

Jahutus ventilaatori töö 0% 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Tabelis 2.6. on näha printimise parameetreid, mida kasutati kolmandal printimiskatsel. 

Samuti tehti kolm printimiskatset, kus iga kiirusega prinditi ühe korra. 
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Tabel 2.6. Kolmandal printimiskatsel kasutatud parameetrid  

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,2 mm 

Filamendi etteanne 120% 

Filamendi täituvus 50% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 1.2 mm 

Jahutus ventilaatori töö 0% 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Tabelis 2.7. on näha printimise parameetreid, mida kasutati neljandal printimiskatsel. 

Samuti tehti kolm printimiskatset, kus iga kiirusega prinditi ühe korra. 

 

Tabel 2.7. Neljandal printimise katsel kasutatud parameetrid  

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,2 mm 

Filamendi etteanne 130% 

Filamendi täituvus 50% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 1,2 mm 

Jahutus ventilaatori töö 50% 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Tabelis 2.8. on näha printimise parameetreid, mida kasutati viiendal printimiskatsel. 

Samuti tehti kolm printimiskatset, kus iga kiirusega prinditi ühe korra.  

 

Tabel 2.8. Viiendal printimise katsel kasutatud parameetrid  

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,1 mm 

Filamendi etteanne 120% 

Filamendi täituvus 50% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 1,2 mm 

Jahutus ventilaatori töö 0 % 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Tabelis 2.9. on näha printimise parameetreid, mida kasutati kuuendal printimiskatsel. 

Samuti tehti kolm printimiskatset, kus iga kiirusega prinditi ühe korra.  
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Tabel 2.9. Kuuendal printimise katsel kasutatud parameetrid 

Parameeter Väärtus 

Prinditava kihi kõrgus 0,1 mm 

Filamendi etteanne 120 % 

Filamendi täituvus 50 % 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15 % 

Ülemise ja alumise kihi paksus 1,2 mm 

Jahutus ventilaatori töö 50 % 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Tabelis 2.10. on näha printimise parameetereid, mida kasutati teisel printimiskatsel. Samuti 

tehti kolm printimiskatset, kus iga kiirusega prinditi ühe korra.  

Tabel 2.10. Seitsmendal printimise katsel kasutatud parameetrid  

Parameeter Ühik 

Prinditava kihi kõrgus 0,1 mm 

Filamendi etteanne 130% 

Filamendi täituvus 50% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 1,2 mm 

Jahutus ventilaatori töö 50% 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

Teisi 3D printimise parameetreid programmis CURA katsekehade printimisel ei muudetud. 

3D printimise katsetuste raames kasutati eelnevalt pöördprojekteeritud 

etteandemehhanismi. Lisaks sellele tehti etteandemehhanismi ja ekstruuderit ühendavasse 

voolikuse avad. Nendest avadest lisati glütserooli filamendi määrimiseks, mis vähendas 

vooliku sisemise pinna ja filamendi omavahelist hõõrumist. Glütserooli lisati visuaalse 

hindamise järgi, kui filament tundus kuiv olevat. Lisatud glütserooli kogus jäi vahemiku 

0,01 ml – 0,05 ml. Glütserooli täpset lisamise kogust oli raske hinnata, kuna igal 

printimiskatsel oli lisatud kogus erinev, samas oli filament kõikide katsete puhul ühtlaselt 

glütserooliga kaetud . Ehk lisatud glütserooli kogus oli kõikide katsete puhul sarnane.  
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3. TULEMUSED JA ARUTELU  
 

3.1. Pöördprojekteeritud etteandemehhanism 

 

Magistritöö käigus projekteeriti Ultimaker 2 3D printeril etteandemehhanismi uus korpus, 

mis pöördprojekteeriti originaal etteandemehhanismi alusel. Pöördprojekteerimisel ja uue 

etteandemehhanismi disanimisel kasutati mitmeid erinevaid tarkvarasi. Skaneerimisest 

saadud punktipilve töötlus tehti programmis SpaceClaim, millele järgnes saadud 3D 

mudeli baasil etteandemehhanismi projekteerimine. Etteandemehhanism modelleeriti 

kasutades tarkvara AutoDesk Fusion 360 ning mõningad väiksemad muudatused tehti 

kasutades tarkvara SolidWorks 2013. 3D modelleritud etteandemehhanism 3D prinditi 

kasutades 3D printerit Ultimaker 2 ja materjali ABS. Joonisel 3.1. on näha 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismi korpust (A) ja filamendiga ABS 3D prinditud 

etteandemehhanismi korpuseid (B).  

 

 

Joonis 3.1. Pöördprojekteeritud etteandemehhanismi korpus (A) ja 3D prinditud 

etteandemehhanismi korpuse pooled (B) 

 

Joonisel 3.1. on välja toodud punased ringid, mis näitavad kohta, millele 

pöördprojekteerimisele pandi suuresti rõhku. Võrreldes originaal etteandemehhanismi 

korpuse pooltega on antud kohad tehtud sügavamaks, nii et ühendusvoolikut on võimalik 

kuni etteandemehhanismi rullikuni suruda. Tagades sellega seda, et filamendi ja 

ühendusvooliku vahele ei jää suurt ava, kus kohast võib filament etteandemehhanismist 

välja pressida ja tekitada sellega ummistust etteandemehhanismis.  
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Etteandemehhanismi korpuse pooled pöördprojekteeriti nii, et oleks võimalik kasutada 

originaal etteandemehhanismi osasid: filamendi pingutusmehhanismi, pingutusmehhanismi 

lülitit ja filamendi ühendusvooliku fiksaatorit. Eelnevalt skaneeritud detaile kasutatai 3D 

joonestus programmis pöördprojekteerimisel. Pöördprojekteerimisel lõpus pandi kõik 

detailid omavahel kokku, saamaks teada kas pöördprojekteerimisel on tekkinud mingeid 

vigu. Töö käigus valminud etteandemehhanismi prototüüp on pöördprojekteeritud selliste 

mõõtmetega, et ta võib asendada originaal etteandemehhanismi, sh ka originaal 

etteandemehhanismi kasutatavate komponentidega. 

 

 

3.2. Filamendi survepinge 

 

Filamendi survepinge tulemused on välja toodud tabelis 3.1., pöördprojekteeritud ja 

originaal etteandemehhanismi korral kasutades erinevaid filamente.  

 

Tabel 3.1. Filamendi survepinge tulemused. 

Filament Mõõdetud tulemuste 

aritmeetiline keskmine [g] 

Standard hälve [g] Survepinge [N/mm
2 ]

 

Originaal 

ette.meh. 

Pöördproj. 

ette.meh 

Originaal 

ette.meh. 

Pöördproj

. ette.meh. 

Originaal 

ettemeh. 

Pöördproj. 

ettemeh. 

Ninjaflex 277 251 50 21,01 0,384 ± 

0,0995% 

0,348 ± 

0,0495% 

TPU 95A 1154 1292 277,2 23,61 1,600 ± 

0,595% 

1,79 ± 

0,0495% 

ABS 2596 3036 648,71 158 3,602 ± 

1,1295% 

4,212 ± 

0,2795% 

NinjaFlex 

+ 

glütserool 

337 424 71,5 15,17 0,468 ± 

0,1295% 

0,588 ± 

0,0395% 

 

Tabelist 3.1. on näha, et filamendiga NinjaFlex on survepinge väike võrreldes teiste 

filamentidega. Seda nii originaal etteandemehhanismi, kui ka pöördprojekteeritud 

etteandemehhanismiga.  

Pöördprojekteeritud etteandemehhanism lubab filamendi ühendusvoolikul minna 

sügavamale sisse etteandemehhanismi. Survepinge mõõtmistulemustest võib järeldada, et 

filamentide TPU 95A ja ABS’i korral saavutati suurem filamendi survepinge 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga. Samas filamendi NinjaFlexi puhul saavutati 

aga originaal etteandemehhanismiga suurem filemandi survepinge. Lisades NinjaFlexi 



31 
 

filamendile glütserooli, saavutati ka NinjaFlex filamendiga suurem survepinge kasutates 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismi. Glütserooli lisamine tuleb teha pärast 

etteandemehhanismi, hetkel kui filament on ühendusvoolikus. Vastasel korral võib 

etteandemehhansim muutuda liiga libedaks ning ei toimu filamendi etteannet. 

 

Katsetest selgus, et suurim standardhälve uue ja originaal etteandemehhanismi vahel oli 

filamendil TPU 95A, mis on 11.74 kordne erinevus, originaal etteandemehhanismiga 277,2 

g ja pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga 23,61 g. Väiksem standardhälve tekkis 

NinjaFlexil, kui see ei olnud kaetud glütserooliga, 2,38 kordne erinevus, originaal 

etteandemehhanismiga 50 g ja pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga 21,01 g. Kui. 

Standardhälve näitab hajuvuse keskmist tulemust, mida väiksem on mõõtmiste 

standardhälve, seda väiksem on mõõtmist tulemuste keskmine erinevus.  

Pöördprojekteeritud ja 3D prinditud etteandemehhanismi korpuste pooled toimivad. Nad 

sobivad kokku originaal detailidega ning termoplastse polüuretaani 3D printimise ajal ei 

ummistunud ka etteandemehhanism. See on tingitud sellest, et filamendi ja 

etteandemehhanismi rulliku juures olev kaugus, joonisel 1.3., on väga väike võrreldes 

originaal etteandemehhanismi korpusega. Lisaks tagab glütserooli lisamine filamendi 

parema liikuvuse ühendusvoolikus eriti filamendi NinjaFlexi puhul, mis tagab omakorda 

suurema ja ühtlasema survepinge ekstruuderile.  

 

 

3.3. 3D prinditud katsekehade kvaliteet 

 

Juba esimese 3D printimise katse käigus selgus, et uue etteandemehhanismiga on prinditud 

katsekeha kvaliteet märgatavalt paranenud. Katsekehal on loetavad numbrid ja tähed, 

samuti on katsekeha seinte ja pealmise kihi kvaliteet paranenud. Seinad ja pealmine kiht on 

muutunud siledamaks ning tühimike osakaal tervel detailil on vähenenud. Joonisel 3.2. on 

näha esialgse printimiskatse tulemust. Printimiskatsel kasutatud parameetrid on nähtavad 

tabelis 2.4. 
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Joonis 3.2. Originaal etteandemehhanismiga (A) prinditud katsekeha ja 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga prinditud katsekeha (B) eest- ja tagantvaade 

Joonisel 3.2 on näha originaal etteandemehhanismiga prinditud katsekeha (A) ja 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga prinditud katsekeha (B).  

Järgnevates printimiskatsetes selgus, et katsekeha kvaliteet paranes veelgi, juba teisel 

printimiskatsel on tähed ja numbrid loetavad kõikidel printimiskiirustel. Joonisel 3.3. on 

katsekehal A pealmine kiht muutunud siledamaks kui teistel katsekehadel, B ja C. Kuid 

detailil C on tähed ja numbrid selgemalt loetavad, kui katsekehadel A ja B. 
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Joonis 3.3. Teine 3D printimise katse, kus katsekehad on prinditud kiirustega 20 mm/s 

(A), 30 mm/s (B) ja 40 mm/s (C) eest- ja tagantvaade. 

Jooniselt 3.3. on näha kolme erineva kiirusega prinditud detaile, mille muud parameetrid 

on samad. Detailil A on näha, kuidas pealmisene kiht on sile, samas detailil C on näha, 

kuidas tähed ja numbrid on teravate piirjoontega ja hästi loetavad. Katsekehade 3D 

printimise parameetrid on nähtaval tabelis 2.5. Samas katsekehal A on kvaliteedi 

paranemise märke. Kui katsekeha B on auklik, numbrid ja tähed halvasti loetavad, siis 

katsekehal A on numbrite ja tähtede kvaliteet parem. Samuti on vähenenud katsekehal A 

aukude arv ning seinte kvaliteet on paranenud. Teisel printimise katsel on katsekeha A 

küljel olevate kallete nurgad paranenud, kus kalded 1-2 on nähtavad.  

 

Kolmandal katsel suurendati filamendi täituvus 30% juurest 50% juurde. Pärast mida tehti 

kolm printimise katset kiirustega 20 mm/s, 30 mm/s ja 40 mm/s. Kolmanda katse 

tulemused on nähtaval joonisel 3.4. 
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Joonis 3.4. Kolmas printimise katse, kus katsekehad on prinditud kiirustega 20 mm/s (A), 

30 mm/s (B) ja 40 mm/s (C) eest- ja tagantvaade 

Kolmandal katsel on näha kuidas katsekeha C kvaliteet on halb, katsekehal olevad numbrid 

ja tähed pole loetavad, samuti on seintel ja peamisel kihil augud sees. Katsekehal A on 

küljed ja pealmine kiht siledamad kui katsekehadel B ja C. Tähed ja numbrid on loetavad 

katsekehadel A ja B. Katsekehadel A ja B on esimese kalde kvaliteet hea, samas kui 

katsekehal C on kallete kvaliteet halb. Katsekehal C pole loetavad tähed ja numbrid, seinte 

ning pealmise kihi 3D printimise kvaliteet on halb. Kolmanda printimise katse 

parameetreid on võimalik näha tabelis 2.6. 

 

Kui kolmandal katsel oli filamendi etteanne 120% siis neljandas katsest tõsteti filamendi 

etteanne 130% peale. Samuti pandi tööle jahtuus ventilaator kiirusega, mis oli 50% tema 

maksimaalsest kiirusest. Antud parameetritega tehti kolm printimise katset kiirustega 20 

mm/s, 30 mm/s ja 40 mm/s. Neljanda katse tulemus on nähtaval joonisel 3.5. 
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Joonis 3.5. Neljas printimise katse, kus katsekehad on prinditud kiirustega 20 mm/s (A), 

30 mm/s (B) ja 40 mm/s (C) eest- ja tagantvaade 

Neljandal katsel on näha kuidas katsekehade A ja B kvaliteet on langenud. Seintesse ja 

pealmisesse kihti on tulnud augud. Kõikidel katsekehadel olevad numbrid ja tähed on 

loetavad, kuid hägused. Samas on tõusnud katsekeha C kvaliteet, võrreldes kolmanda 

katsega. Katsekeha C küljed ja pealmine kiht on muutunud siledamaks, samuti on loetavad 

katsekehal olevad numbrid ja tähed. Kõikidel katsekehadel on näha esimene kalle. 

Neljandas katses kasutatud printimise parameetrid on välja toodud tabelis 2.7. 

 

Viiendal katsel muudeti prinditava kihi kõrgus 0.2 mm’lt 0.1 mm’le. Samas viiendas katses 

ei kasutatud jahutus ventilaatorit ning filamendi ettesöötmine langetati 120% peale. Antud 

parameetritega tehti kolm printimise katset kiirustega 20 mm/s, 30 mm/s ja 40 mm/s. 

Printimiskatsete tulemus on nähtaval joonisel 3.6. 
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Joonis 3.6. Viies printimise katse, kus katsekehad on prinditud kiirustega 20 mm/s (A), 30 

mm/s (B) ja 40 mm/s (C) eest- ja tagantvaade 

 

Viiendal katsel on näha kuidas katsekehade kvaliteet on ühtlustunud. Kõikide katsekehade 

seinad on sildad, puuduvad suuremad augud seintes. Samas on kõikidel katsekehade 

pealmisel kihil näha auke. Samuti on loetavad välja poole ulatuvad tähed ja numbrid. 

Kõikidel katsekehadel on näha ka esimest ja teist kallet Katsekehal C on loetav ka sisse 

poole minevad tähed. Võrreldes neljanda katsega, on katsekeha C kvaliteet paranenud. 

Joonisel 3.6. kasutatud printimise parameetreid on võimalik näha tabelis 2.8. 

 

Kuuendal katsel töötas jahutusventilaator kiirusega, mis oli 50% tema maksimaalsest 

kiirusest. Kõik teised parameetrid võrreldes viienda katsega jäid samaks. Antud 

parameetritega tehti kolm printimise katset kiirustega 20 mm/s, 30 mm/s ja 40 mm/s. 

Kuuenda katse tulemus on nähtaval joonisel 3.7. 
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Joonis 3.7. Kuues printimise katse, kus katsekehad on prinditud kiirustega 20 mm/s (A), 

30 mm/s (B) ja 40 mm/s (C) eest- ja tagantvaade 

Kuuendal katsel on näha kuidas katsekehade B ja C kvaliteet on paranenud võrreldes 

viienda katsega, samas on katsekeha A kvaliteet halvenenud. Katsekehal A on tekkinud 

seintesse ja pealmisse kihti rohkem auke. Kõikidel katsekehadel on loetavad välja poole 

ulatuvad tähed ja numbrid, samas kui katsekehadel B ja C olevad sisse süvistatud numbrid 

on paremini loetavad kui katsekehal A. Katsekehadel B ja C on pealmine kiht, seal kus on 

läbiv ava, täielikult kaetud. Eelnevatel katsetulemustel seda pole olnud. Kõige 

kvaliteetsemaks võib antud juhul lugeda katsekeha B, mille küljed ja pealmine kiht on 

kõige siledam, samuti on loetavad tähed ja numbrid. Joonisel 3.7 kasutatud printimise 

parameetreid on võimalik näha tabelis 2.9. 

Seitsmendal katsel tõsteti filamendi etteanne 130%, samas jäid kõik teised parameetrid 

võrreldes kuuenda katsega samaks. Antud parameetritega tehti kolm printimise katset 

kiirustega 20 mm/s, 30 mm/s ja 40 mm/s. Seitsmenda katse tulemus on nähtaval joonisel 

3.8.  
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Joonis 3.8. Seitsmes printimise katse, kus katsekehad on prinditud kiirustega 20 mm/s (A), 

30 mm/s (B) ja 40 mm/s (C) eest- ja tagantvaade 

 

Seitsmendal katsel on näha kuidas katsekeha A kvaliteet on jäänud sarnaseks võrreldes 

kuuenda katsega. Samas katsekehade B ja C kvaliteet on tõusnud. Katsekehadel B ja C on 

küljed ja pealmine kiht prinditud aukudeta. Katsekehadel B ja C on kõik tähed ja numbrid 

loetatavad, seejuures ka sisse süvistatud tähed. Joonisel 3.8. on näidatud katsekehade B ja 

C pealt– ja külgvaadet, kus on näha, et läbiva avause pealmine kiht on kvaliteetselt 

prinditud. Joonisel 3.8 kasutatud printimise parameetrid on nähtaval tabelis 2.10. 

Kõikidel katsetel oli filament ühtlaselt kaetud glütserooliga, mis tagas filamendi ühtlase 

liikumise ühendusvoolikus. Katsetel 1-6 tekkinud ebakvaliteetne tulemus võib olla tingitud 

ebasoodsate parameetrite valmisel printimaks termoplastset polüuretaani. Filament ei 

liikunud piisavalt hästi ühendusvoolikus või jahutusventilaator jahutas sulatatud filamendi 

liiga kiiresti. 

Katsete põhjal võib järeldada, et kõige optimaalsemad 3D printimise parameetrid 

termoplastse polüuretaani printimiseks on välja toodud seitsmendas katses, joonis 3.8 ja 

tabel 2.10., kasutades kiirust 30 mm/s või 40 mm/s. Ekstruuder peab olema eelnevalt seest 
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puhastatud ja filament glütserooliga kaetud. Filamenti tuleks katta glütserooli või mõne 

teise sobiliku määrdeainega pärast etteandemehhanismi ehk siis ühendusvoolikus. Kui 

ekstruuderis on eelmise filamendi jääke, siis võib tekkida olukord, kus tekib ekstruuderis 

ummistus kui eelneva filamendi sulamistemperatuur on filamendi NinjaFlexi 

sulamistemperatuurist tunduvalt kõrgem. See võib omakorda tekitada olukorra, mis 

põhjustab ebakvaliteetset 3D printimist.  

Võrreldes Ultimaker 2 originaal etteandemehhanismi ja käesolevas magistritöös 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga, on termoplastse polüuretaani 3D printimise 

tulemus pöördprojekteeritud etteandemehhanismiga paranenud. Filament ei jää 

etteandemehhanismi kinni, lisades glütserooli määrdeaineks liigub filament 

ühendusvoolikus paremini. Glütserool aitab filamendil tagada suuremat survepinget, kui 

filament jõuab ekstruuderisse. Samuti on 3D printimise kvaliteet märgatavalt paranenud 

pärast esimest printimise katset, nähtav joonisel 3.2  

 

Eelnevalt kirjandusest leitud parameetrid täiendavad printimise katsete käigus leitud kõige 

optimaalsemaid parameetreid. Seda siis madala printimiskiiruse ja prinditava filamendi 

kihi osas.  

 

 

3.4. Termoplastsest polüuretaanist ja ABS’ist 3D prinditud katsekehade 

kvaliteedi võrdlus 
 

Kuna olemasolev Ultimaker 2 prindib filamenti ABS hea kvaliteediga siis võrreldakse 

printimiskatsete seitsmendal katsel saadud katsekeha ABS’ist prinditud katsekehaga. 

Katsekeha prinditakse välja filamendist ABS ning visuaalse hinnangu põhjal võrreldakse 

katsekehade kvaliteeti. Filamendist ABS’st valmistatud katsekeha 3D printimisel 

kasutatakse originaal etteandemehhanismi ning filamendile ABS soovitatud 3D printimise 

parameetreid. Tabelis 3.2. on välja toodud katsekeha printimise parameetrid kasutades 

filamenti ABS. 
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Tabel 3.2. Katsekeha 3D printimise parameetrid kasutades filamenti ABS  

Parameeter Ühik 

Prinditava kihi kõrgus 0,1 mm 

Filamendi ettesöötmine protsendites 107% 

Filamendi täituvus 30% 

Filamendi täite mustri ülekattuvus 15% 

Ülemise ja alumise kihi paksus 0,8 mm 

Jahutus ventilaatori töö 50% 

Välimine sein printida enne sisemist seina SEES 

Printida täituvus enne seinu SEES 

 

ABS’i printimisel ei saa kasutada samasid parameetreid nagu seda tehti filamendi 

NinjaFlexi puhul. ABS’i filamendi sulamis temperatuur on kõrgem, samuti on ka filamendi 

poolt tekitatav survepinge suurem, ning filament ei ole niivõrd elastne võrreldes filamendi 

NinjaFlex’ga. Katsekehade võrdluses on kasutatud filamendi NinjaFlex seitsmenda katse B 

katsekeha, mis prinditi kiirusega 30 mm/s ja mille parameetrid on nähtaval tabelis 2.7. 

Joonisel 3.9. on näha katsekehade võrdlus eestvaates. 

 

Joonis 3.9. Filamentidest ABS (A) ja NinjaFlex (B) 3D prinditud katsekehade võrdlus 

eestvaates 

 

Jooniselt 3.9. on näha, kuidas filamentide ABS’i ja NinjaFlex’iga prinditud katsekehade 

pealmine kiht on sile. Tähed, nii sisse süvistatud kui ka väljapoole ulatuvad, on selgelt 

loetavad. Mõlemal katsekehal on seinad prinditud siledalt. Katsekehade visuaalsel 

hinnangul võib väita, et üleüldine 3D printimise kvaliteet on hea. Järgneval joonisel, 3.10. 

on välja toodud katsekehade võrdlus külgvaates. 
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Joonis 3.10. Filamentidest ABS (A) ja NinjaFlex (B) 3D prinditud katsekehade võrdlus 

külgvaates 

Joonisel 3.10. on näha filamentidest ABS’i ja NinjaFlex’prinditud katsekehad. Antud 

katsekehadel on loetavad numbrid, samuti on pealmine kiht korralikult kaetud, ilma 

aukudeta. Katsekehal B olev number „4“ on halvasti nähtav. See on tingitud sellest, et 

number „4“ asub katsekeha kõige järsema kalde peal, mida ei saa kvaliteetselt 3D printida. 

Filamendil puudub tasapind kuhu toetada, samuti ei jahtu filamenti tahkeks enne uue kihi 

peale printimist. Katsekehal A on loetavad kalded 1-3, kalle 4 on prinditud 

ebakvaliteetselt, filamendiga ABS on „õhku printimine“ kergem, kuna filament on jäigem. 

Samas katsekehal B on kalded 1-2 prinditud kvaliteetselt, kalle 3 on mitte nii kvaliteetselt 

ja kalle 4 on prinditud ebakvaliteetselt. Programm CURA soovitab vaikimisi, et kalded 

suuremad kui 50° vertikaalse pinna suhtes oleksid toetatud. Kuna kalded 3 ja 4 on 

vertikaalse pinna suhtes vastavalt 60° ja 75°, siis antud kalded vajaksid 3D printimisel tuge 

mõlema katsekeha puhul. Joonisel 3.11. on esitatud katsekehad tagantvaates. 
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Joonis 3.11. Filamentidest ABS’ist (A) ja NinjaFlex’ist (B) 3D prinditud katsekehade 

võrdlus tagantvaates 

 

Jooniselt 3.11. on näha kuidas katsekehade tagumine külg on prinditud. Samuti on näha 

kalde 4 viimast nurka, mis on katsekehal B ebakvaliteetsemalt prinditud, võrreldes 

katsekeha A’ga. Mõlema katsekeha seinad on prinditud siledalt ja puuduvad printimisel 

tekkinud defektid. Katsekehal B ava juures olev pisike täpp on tulnud sellest, et ekstruuder 

lõpetas printimise selles punktis. Joonisel 3.12. on näha katsekehade võrdlust külgvaates. 

 

Joonis 3.12. Filamenditest ABS’ist (A) ja NinjaFlex’ist (B) 3D prinditud katsekehade 

võrdlus pealt- ja külgvaates 

 

Jooniselt 3.12. on näha, kuidas ABS’ist ja NinjaFlex’ist 3D prinditud katsekehal on külg ja 

peamine kiht kvaliteetselt kinni prinditud. Külgedel ja pealmisel kihil puuduvad augud, 

samuti on küljed ja pealmine kiht siledad. Katsekehal B on pealmine kiht siledam ja 

kvaliteetsem võrreldes katsekehaga A.  



43 
 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

3D printimine on muutunud järjest populaarsemaks nii teaduses kui ka hobikasutajate seas. 

Igapäevaselt tegeletakse 3D printimise tehnoloogiate uuendamise ja täiendamisega ning on 

vaid aja küsimus, millal on võimalik igapäevaselt 3D printida töötavaid inimorganeid, 

toiduaineid või nanodetaile. 3D printimise päevakajalisust ei saa märkimata jätta ka Eestis, 

kus järjest rohkem koole ja ülikoole soetavad endale 3D printereid, et teha teadustöid ja 

kiirprototüüpe. Seega järjest rohkem tuleb uurida ja otsida lahendusi olemasolevate 

võimaluste täiendamiseks ja uuendamiseks.  

Aastani 2013 ei olnud termoplastsed filamendid 3D printimisel kasutusel, kuni NinjaTek 

tuli välja termoplastse filamendiga TPU 95A, pärast mida on termoplastsete filamentide 

kasutus tõusu teel. Hästi elastsete termoplastsete filamentide 3D printimine Ultimaker 

tüüpi printeritel ei ole printeri tootja poolt toetatud. Esialgsed katsed näitasid, et filament 

ummistub etteandemehhanismi ning printimise kvaliteet on halb. Parandamaks 3D 

printimise kvaliteeti tuli tuvastada probleemid, mille tõttu tekib ebakvaliteetne 3D print. 

Antud lõputöö käigus tuvastati, miks Ultimaker 2 printeril pole võimalik kvaliteetselt 

printida termoplastset polüuretaani. Pärast probleemi tuvastamist pöördprojekeeriti uus 

etteandemehhanismi korpus. Originaal etteandemehhanismi korpus ei lubanud filamenti ja 

filamendi ühendusvoolikut sisestada piisavalt sügavale etteandemehhanismi, tänu millele 

tekkis ummistus etteandemehhanismis. 

Pärast uue etteandemehhanismi pöördprojekteerimist, milles lähtuti, et võimalikult paljusid 

originaal etteandemehhanismi detaile saaks kasutada, ning pärast erinevate printeri 

parameetrite muutmist leiti optimaalsed parameetrid termoplastsest polüuretaanist 

filamendi NinjaFlex printimiseks 3D printeril Ultimaker 2. Katsete käigus selgus, et 

filamendi ühtlaseks liikumiseks ühendusvoolikus on vaja määrdeainet. Määrdeaineks 

kasutati glütserooli, mis tagas filamendil NinjaFlex ühtlase liikumise ühendusvoolikus ja 

tõstis filamendi survepinget. Esialgne survepinge termoplastsest polüuretaanist filamendil 

NinjaFlex, kaetud glütserooliga, oli 0,468 ± 0.12395% N/mm
2
, tänu pöördprojekteeritud 

etteandemehhanismile tõusis filamendi, mis oli kaetud glütserooliga, survepinge
 
0,588 ± 

0.02695% N/mm
2
. Tänu sellele suurenes etteandemehhanismi ja filamendi poolt tekitatav 

survepinge standardhälve, originaal etteandemehhanismi puhul oli standardhälve 71,5 g. 
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Pöördprojekteeritud etteandemehhanismi vähenes standardhälve ning selleks oli 15,17 g. 

See tähendab, et filamendi liikumine ühendusvoolikus muutus ühtlasemaks.  

Saamaks optimaalseid parameetreid filamendi NinjaFlex printimiseks, lahendati seatud 

ülesanded. Termoplastse filamendi printimisel tekkinud probleemid tuvastati, selleks on 

suuresti valed printimise parameetrid ja puudused originaal etteandemehhanismi 

konstruktsioonis. Täiendused, mis tehti etteandemehhanismile, olid piisavad, et printida 

termoplastsest polüuretaanist filamenti NinjaFlex. Pöördprojekteeritud 

etteandemehhanismiga tehti filamendi survepinge katseid, mis näitasid, et 

pöördprojekteeritud etteandemehhanism aitab filamendiga NinjaFlex saavutada suuremat 

survepinget, kui originaal etteandemehhansimiga juhul kui kasutatakse määrdeainet. 

Katsete käigus kasutati kolme erinevat filamenti: ABS, TPU 95A ja NinjaFlex. 

Pöördprojekteeritud etteandemehhanismi kasutades tõusis filamentide ABS ja TPU 95A 

survepinge. Kasutades originaal etteandemehhanismi oli filamendi ABS survepinge 3,602 

± 1,1295% N/mm
2

 , pöördprojekteeritud etteandemehhanismi puhul 4,212 ± 0,2795% N/mm
2
. 

Samuti vähenes standardhälve, kasutades filamenti ABS, esialgsest 648,71 g juurest 158 

g’ni. Filamendi TPU 95A puhul tõusis filamendi poolt tekitatav survepinge, kasutades 

originaal etteandemehhanismi oli filamendi survepinge 1,600 ± 0,595% N/mm
2
, kasutades 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismi oli filamendi poolt tekitatav survepinge 1,79 ± 

0,0495% N/mm
2
. Samas filamendi NinjaFlex puhul langes survepinge. Originaal 

etteandemehhanismiga oli survepinge 0,384 ± 0,0995% N/mm
2
, kasutades 

pöördprojekteeritud etteandemehhanismi oli survepinge 0,348 ± 0,0495%. N/mm
2

   

Suurendamaks filamendi NinjaFlex survepinget, kaeti filamenti glütserooliga, tänu millele 

tõusis filamendi poolt tekitatav survepinge originaal etteandemehhanismi puhul 0,468 ± 

0,1295% N/mm
2

 ja pöördprojekteeritud etteandemehhanismi puhul 0,588 ± 0,0395% N/mm
2
. 

Glütserooli lisamine vähendas ühendusvooliku siseseinte ja filamendi vahel olevat 

hõõrumist. 3D printimise katsete käigus prinditi kokku 21 katsekeha termolpastsest 

polüuretaanist NinjaFlex. Kaks esialgset 3D printimise katset, mida ei ole täpsemalt 

kirjeldatud käesolevas töös, tehti selleks, et leida esialgsed 3D printimise parameetrid, 

mille alusel hakati tegema edasiseid 3D printimise katsetusi. Ülejäänud 19 katsekeha 3D 

printimise parameetrid on leitavad käesoleva töö materjali ja metoodika osast. 3D prinditud 

katsekehade kvaliteedi hindamisel pöörati tähelepanu katsekeha külgseinte ja pealmise kihi 

kvaliteedile, välja poole ulatuvate ja sisse süvistatud tähtede ja numbrite kvaliteedile, 
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umbavade ja läbivate avade kvaliteedile ning ka tasapindadele, mis olid erineva kalde all 

vertikaaltasapinna suhtes. 

3D printimiskatsetuste teel leiti optimaalsed parameetrid filamendi NinjaFlex printimiseks 

Ultimaker 2 printeril. Kõige optimaalsemad parameetrid filamendi NinjaFlex printimiseks 

leiti seitsmenda printimise katse käigus. Kus prinditi filamenti kolmel erineval kiirusel 20 

mm/s, 30 mm/s ja 40 mm/s. Kõikide printimise katse käigus kasutati filamendi liikumise 

paremaks muutmiseks määrdeainet glütserooli. Seda lisati ühendusvoolikus oleva ava läbi.  

Katsete käigus leitud kõige optimaalsemad parameetrid on välja toodud tabelis 2.10. ning 

on nähtavad joonisel 3.8. Joonistel 3.9 kuni 3.12. on välja toodud filamendiga NinjaFlex 

prinditud katsekeha võrdlused katsekehaga, mis on prinditud filamendiga ABS. Kuna 

ABS’i on lihtsam printida ning üldine printimise kvaliteet on hea siis võib järeldada, et 

leitud printimise parameetrid filamendiga NinjaFlex on head. 

Antud teemat tuleks kindlasti tulevikus edasi uurida, kuna 3D printimine kasutades 

termoplastsest polüuretaanist filamenti on muutumas järjest populaarsemaks. Seda on 

hakatud kasutama nii teaduses, tööstuses kui ka hobi 3D printimise juures. Autori poolt 

välja pakutud 3D printeri Ultimaker 2 originaal etteandemehhanismi konstruktsiooni 

muutus on vaid üks võimalikest varianditest. Lisaks etteandemehhansimi täiendamisele, 

võib tulevikus teha täiendavaid katseid printimise kvaliteedi parandamiseks näiteks 

etteandemehhanismi ja ekstruuderi ühendusvooliku lühemaks muutmise teel. 
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THE 3D PRINTING OF THERMOPLASTIC 

POLYURETHANE 

 

SUMMARY 

 

3D printing has become more popular in sciences and among amateur users. On a daily 

basis, 3D printing technologies are being upgraded and improved. It is only matter of time 

before it is possible to print working human body parts, food products or Nano-parts daily. 

The topicality of 3D printing in Estonia cannot be unnoticed, when more and more schools 

and universities are purchasing 3D printers for scientific research and for fast prototyping. 

Therefore, it is important to search and look for opportunities for improving the existing 

ones. 

Until 2013, when NinjaTek came out with thermoplastic polyurethane TPU 95A, the 

thermoplastic polyurethane had not been used in 3D printing. After that the popularity of 

thermoplastic filaments has been increasing. It is not recommended to print really elastic 

materials with Ultimaker type of printers. The first printing tests done in Estonian 

University of Life Sciences showed that the filament jams in the feeding system and the 

printing quality is poor. The study concludes why it is not possible to achieve quality 3D 

printing with thermoplastic polyurethane with Ultimaker 2 3D printer. In order to improve 

the quality of 3D printing, Ultimaker 2 feeding system needed improving, which was done 

by reverse engineering. The tests conclude that the filament doesn’t jam between the 

feeding systems. Thanks to reverse engineering, the connection tube - between feeder and 

extruder, can be inserted deeper inside of the feeding system. 

After reverse engineering the feeder system, while keeping the original feeder system 

pieces in mind, so that they can be used in reverse engineered feeding system. After 

changing the different printing parameters, the optimal parameters were found for printing 

thermoplastic polyurethane for 3D printing on Ultimaker 2 3D printer. The tests conclude 

that it is necessary to use glycerol which helps the filament move in the connection tube. 

This allows filament to have smooth movement and also increased the compressive stress 

caused by filament. The initial compressive stress with original feeder, using thermoplastic 
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polyurethane filament NinjaFlex covered with glycerol, was 0.468 ± 0.12395%,N/mm
2
, with 

reversed engineered feeder the compressive stress was 0.588 ± 0.02695% N/mm
2
. As a 

result the standard deviation caused by feeder system and filament compressive stress 

decreased. With the original feeder system the standard deviation was 71,5 g, with reverse 

engineered feeder system the standard deviation was 15,17 g. This suggests that the 

filament movement in the connection tube became smoother. 

For finding the optimal printing parameters for printing filament NinjaFlex, the author had 

to solve previously set targets. The problems with printing thermoplastic polyurethane 

were identified, which were mostly wrong printing parameters and flaws in the feeding 

system construction. The improvements made by reverse engineering the feeding system 

were enough to print thermoplastic polyurethane filament NinjaFlex. Also the compressive 

stress tests were done, which concluded that the reversed engineered feeding system 

increased the compressive stress compared to original feeding system. During the tests, 

three different filaments were used: ABS, TPU 95A and NinjaFlex. While using the 

original feeding system the compressive stress for filament ABS was 3,602 ± 1,1295% 

N/mm
2
, with reversed engineered feeding system the compressive stress was 4,212 ± 

0,2795% N/mm
2
. Also the standard deviation decreased. With the original feeding system 

the standard deviation was 648,71 g and with the reversed engineered feeding system the 

standard deviation was 158 g. While using the original feeding system with filament TPU 

95A, the compressive stress was 1,600 ± 0,595% N/mm
2
, while using the reverse engineered 

feeding system the compressive stress was 1,79 ± 0,0495% N/mm
2
, the test shows that the 

compressive stress increased. While using the original feeding system with filament 

NinjaFlex, the compressive stress decreased. With original feeding system it was 0,384 ± 

0,0995% N/mm
2
 and with reversed engineered feeding system it was 0,348 ± 0,0495%. 

N/mm
2
. 

In order to increase the compressive stress for filament NinjaFlex, the filament was 

covered with glycerol, which increased the compressive stress caused by the feeding 

system and the filament. With original feeding system the compressive stress was 0,468 ± 

0,1295% N/mm
2 

and with the reversed engineered feeding system the compressive stress 

was 0,588 ± 0,0395% N/mm
2
. Adding glycerol on the filament decreased the friction 

between the filament and the inner walls of connection tube. In total 21 samples were 

printed out, of which 19 are described in this thesis. First two samples were printed for 

finding the initial printing parameters for the printing tests. During these tests, the most 
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optimal printing parameters were found for printing thermoplastic polyurethane filament 

with Ultimaker 2 3D printer. For estimating the quality of 3D printed samples the attention 

was turned to inwards and outwards letters and number quality, blind holes and cut hole 

quality and last but not least, the quality of surfaces that were on an angle. 

The most optimal printing parameters were found in the seventh printing tests, where the 

filament was printed in three different speeds: 20 mm/s, 30 mm/s and 40 mm/s. Glycerol 

was used for all the printing tests, which allowed the filament to move smoother. The 

filament was added by injecting it through little opening in the connection tube.  

The most optimal parameters found during the printing test are presented in table 2.10 and 

can be seen in figure 3.8. Figures 3.9 to 3.12 illustrate the comparison between the sample 

printed with filament NinjFlex and the sample printed with ABS. The NinjaFlex sample is 

compared to ABS sample, because Ultimaker 2 3D printer is capable of printing filament 

ABS without any problems and hesitations. Also the printing quality with ABS is quite 

good compared to the sample printed out with ABS. It can be said that the overall printing 

quality with printing filament NinjaFlex is sufficient and can be used in production.  

The popularity of printing thermoplastic polyurethane is growing, so it is essential to do 

more research on this topic. The thermoplastic filament has started to be used more in 

sciences, industries and also in amateur 3D printing. The solutions offered by the author 

are just few alternative solutions for printing thermoplastic polyurethane. Further research 

should be done in the future, for an example shortening the .connection tube between 

feeding system and extruder.  
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