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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Maximatecc AB på deras anläggning i
Alfta. På deras kontor i Alfta pågår produktutveckling av både hård och mjukvara av olika
typer av produkter t.ex. skärmdatorer och styrutrustning för varierande ändamål. I
produktutvecklingsprocessen är det idag standard att beställa ett flertal additivt tillverkade
prototyper, dessa beställs idag av ett externt företag.
Det huvudsakliga syftet med det här examensarbetet har varit att höja kunskapsnivån på
företaget om de additiva tekniker som finns och är relevanta för Maximateccs verksamhet.
Detta gjordes genom en litteraturstudie och en praktisk jämförelse mellan olika tekniker
och material. Examensarbetet undersöker också med hjälp av intervjuer och observationer
hur additiv teknik används på företaget idag och vilka andra behov det finns av denna
teknik. Genom detta så avgjordes det om det finns ett behov av att köpa in en 3D-skrivare
eller om tjänsten skall fortsätta köpas in av en extern leverantör.
En praktisk del av detta examensarbete var att jämföra en testgeometri utskriven med olika
material och tekniker med varandra. Jämförelsen gjordes genom att testa hur bra
testgeometrin fungerade som ersättning för en formsprutad detalj i en produkt.
I examensarbetet så visade det sig att det skulle kunna vara motiverat av att köpa in en 3Dskrivare som använder sig av FDM (fused deposition modelling) –teknik. Detta skulle dock
inte ersätta behovet av att köpa in additivt tillverkade prototyper från ett extern företag.
Detta på grund av att de olika additiva tekniker som finns har väldigt varierande egenskaper
och önskemålen på de prototyper som används på företaget skiljer sig åt.
Examensarbetet kom också fram till via den praktiska jämförelsen att detaljer tillverkade
med additiv teknik kan användas i funktionsriktiga prototyper för Maximateccs produkter.

Nyckelord: Additiv-teknik, 3D-skrivare, produktutveckling.
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Detta arbete är det sista steget i min utbildning till högskoleingenjör i maskinteknik vid
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1 Inledning
Intresset för additiva tillverkningsmetoder (även kallat friformsframställning) ökar kraftigt
för varje år. Idag kan man med hjälp av additiv tillverkning göra allt från att i hemmet
tillverka mindre föremål i plast till att göra rotorblad till flygplansmotorer [1] .
Inom svensk industri så är det framförallt prototypframtagning men även på senare tid för
produktion i små serier av mindre detaljer som additiv tillverkning är intressant [2] .

1.1 Bakgrund
Maximatecc tar fram både hård och mjukvara för produkter som används för att både styra
och kunna övervaka utrustning och maskiner t.ex. displayer och instrumentpaneler. På
deras kontor i Alfta sitter CAD-avdelningen som arbetar med hårdvaran i
produktutvecklingsprojekt för att ta fram nya och förbättra existerande produkter. Det finns
även andra avdelningar på kontoret som bland annat arbetar med mjukvara och tester.
Eftersom att tiden för ett produktutvecklingsprojekt bör hållas så kort som möjligt så finns
ett ökat behov av att snabbt kunna göra fysiska modeller. Att snabbt kunna ta fram fysiska
modeller gör att lösningar och designer kan verifieras och godkännas under projektets gång.
Detta är fördelaktigt eftersom ju längre tid ett projekt fortgår så blir det dyrare att göra
förändringar. Detta illustreras i ändringsparadoxen [3] .
Idag köps tjänsten för att kunna få fysiska modeller med hjälp av additiv teknik in av ett
externt företag, som med hjälp av olika tekniker beroende på ändamål och hur långt
projektet har kommit förser företaget med fysiska modeller. Det finns dock funderingar på
att istället köpa in en egen 3D-skrivare.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen hos företaget om additiv teknik och hur det
kan användas för att ta fram prototyper. Det skall också kartlägga hur de arbetar med
additiva tekniker idag vad som skulle kunna förbättras.

1

1.3 Mål
De mål som är uppsatta för projektet för att uppnå syftet är följande:


Litteraturstudie om olika additiva tillverkningsmetoder
Detta mål syftar till att undersöka marknaden för att se vilka tekniker som finns
tillgängliga och vad som är på gång som är relevant för Maximatecc. Syftet med
detta är att öka kunskapen inom området additiv teknik för mig själv och för
företaget.



Kartläggning av nuvarande arbetssätt med fysiska modeller i
produktutvecklingen och additiv teknik på Maximatecc
Detta skall göras för att se vilken typ av fysiska modeller som används, i vilket syfte
och när i produktutvecklingsprocessen detta sker. Den ska också ta reda på vilka
tester som utförs och vad de anställda på företaget tycker att de har för behov av
additiv teknik. Syftet med detta är att hitta områden där additiv teknik skulle kunna
förbättra arbetet och kunna ge sådana exempel i rapporten.



Utvärdera material och additiv teknik för en viss prototyp
Detta är en praktisk del av examensarbetet där en prototyp för ett specifikt syfte ska
tas fram och testas på olika sätt. Syftet med den här delen är att visa andra material
och tekniker än de redan som redan använts av företaget och visa vad dessa kan
användas till.

1.4 Avgränsningar
Arbetet kommer att nämna additiv tillverkning som ett sätt att tillverka produkter som säljs
direkt till kund men kommer inte gå in på om detta vore möjligt för Maximatecc. Endast
additiva tekniker som bedöms som relevanta för Maximatecc kommer att nämnas i
rapporten.
Arbetet kommer inte göra några ekonomiska kalkyler för varken 3D-utskrifter eller inköp
av 3D-skrivare. Prisintervallet på 3D-skrivare inom de olika typer av tekniker som tas upp
är alldeles för stort för att vara till någon hjälp för läsaren av denna rapport. Kostnad för
inköp av en 3D-skrivare beror också på vilka olika typer av tjänster som ingår vid köpet.
Konkreta priser på de 3D-utskrifter som beställs nämns inte heller i rapporten eftersom de
beror en del på vilket typ av avtal företagen har med varandra, vilket kan ge en missvisande
bild vid en jämförelse.
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2 Metod
Examensarbetets huvudsyfte är att få mer kunskap om additiv teknik och hur det kan
användas i produktutveckling samt att kartlägga arbetet med additiv teknik och prototyper
idag. För att uppnå målen så har en del olika metoder används. Dessa redovisas här nedan.

2.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie som riktade in sig på att ta reda på mer om vilka olika additiva tekniker
som finns, hur de fungerar, hur de kan användas och för- och nackdelar med varje teknik.
Litteraturstudien genomfördes genom sökningar i de databaser som jag har haft tillgång till
via Uppsala Universitetsbibliotek på sökord som har att göra med området. Jag har även
studerat artiklar, tillverkares/leverantörers hemsidor och broschyrer samt studielitteratur
inom ämnet. För att komplettera viss information har även leverantörer och återförsäljare
av additiv teknik och tjänster kontaktas.

2.2 Datainsamling för kartläggning
2.2.1 Intervjuer, observationer och vardagliga samtal
För att förstå vilka behov Maximatecc har av additiva tillverkningstekniker och för att ta
reda på vilka delar av produktutvecklingen som skulle kunna förbättras så genomfördes ett
antal kvalitativa interjuver. Dessa genomfördes främst med syftet att samla in information
om hur fysiska prototyper används i produktutvecklingen på företaget. Intervjuerna hade
också syftet att få samla in tankar och förbättringsförslag som den intervjuade kunde ha
inom området.
Intervjuerna genomfördes med personer som är inblandade i produktutveckling och även
produktion på företaget. Inför intervjuerna förbereddes frågeområden som skulle tas upp
under intervjun men inga konkreta frågor formulerades i förväg. Detta för att den
intervjuade delvis ska kunna styra intervjun till de delar som hen tycker är viktiga.
Intervjuerna skedde när det var möjligt enskilt eftersom det i gruppintervjuer riskeras att de
tystlåtna inte kommer till tals enligt Jan Trost [4]. Intervjuerna gjordes efter
litteraturstudien. Detta för att ha en bättre förståelse för ämnet och på så sätt kunna styra in
intervjuerna på rätt områden, också detta enligt Jan Trost [4].
Eftersom jag befann mig på arbetsplatsen under stor del av examensarbetet så har också en
del av datainsamlingen skett genom vad som kan beskrivas som öppna observationer [5]
och vardagliga samtal med anställda på företaget.
2.2.3 SCQ-analys (Situation Complication Question)
En SCQ-analys är ett sätt att identifiera ett projekts syfte och mål. Efter intervjuerna och de
observationer som gjorts har denna metod använts för att strukturera upp den information
som tillhandahållits. Metoden går till så att först beskrivs nuläget (Situation) och förklara
hur situationen ser ut idag, sedan (Complication) beskriver vad som är problematiskt med
dagsläget och det sista steget (Question) går ut på att utifrån de tidigare stegen ta fram vad
som skulle kunna göras [3].
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2.3 Utvärdera material och tekniker för viss prototyp
Detta är den praktiska delen av examensarbetet som syftar till att utvärdera olika tekniker
och material för att ta fram en viss prototyp. För detta arbete användes också en del
teoretiska verktyg som hjälpmedel.
2.3.1 QFD (Quality function deployment)
QFD är en metod som används för att överföra kundens önskemål och behov, som viktas
beroende på hur viktiga de är, till praktiska produktegenskaper [6] . Detta syftar till att
kunna få fram en så bra produkt som möjligt.
Kundens önskemål förs in i ett så kallat kvalitetshus vilket är ett sätt att dokumentera
arbetet i QFD. I kvalitetshuset förs också konkreta produktegenskaper in och
kundönskemålen matchas mot dessa. Detta gör att det tydligt går att se samband mellan
produktegenskaper och kundönskemål [6] .
Kunden i det här fallet är anställda på företaget som arbetar med produktutveckling och
prototyper. Ett kvalitetshus fylldes i och användes som ett hjälpmedel för att välja de
tekniker är mest intressanta för just den specifika prototypen som skulle tas fram.
2.3.2 Praktiska prov av testgeometri
För att praktiskt kunna se vilka styrkor samt svagheter de olika metoderna för additiv
tillverkning hade för det specifika fallet så kommer en testgeometri beställas. Den skall
vara tillverkad med hjälp av olika typer av additiva tekniker och material. Det ska sedan
kontrolleras om den additivt tillverkade testgeometrin kan användas och monteras ihop med
motsvarande komponenter för produkten.
2.3.3 Pugh selection
Som hjälpmedel för att välja mellan material och tekniker så används förutom QFD en
metod som kallas för Pugh-matris. I en sådan utvärderas olika koncept mot ett
referenskoncept. Man utvärderar ett koncept genom att markera om det aktuella konceptet
är bättre eller sämre än referenskonceptet på olika önskemål [6] för att på så sätt kunna
välja ut det bästa. Denna metod användes även efter jämförelsen för att bestämma det bästa
konceptet av de jämförda testgeometrierna.
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3 Teori
Den här delen av uppsatsen börjar med en beskrivning av hur additiv teknik fungerar för att
bättre kunna förstå vad den handlar om. För att få en djupare förståelse för användning av
prototyper i produktutveckling och nyttan med dessa så redovisas även en del teori om detta
som är hämtad från studielitteratur. Detta är också för få en bredare teoretiskt kunskap vid
kartläggningen av hur Maximatecc arbetar med additiv teknik i produktutvecklingen.

3.1 Additiv teknik
Tidigare kunde additiva tekniker endast användas för att visuellt visa ett koncept eller en
design för intressenter i produktutvecklingsprojektet. Idag har tekniken kommit längre än så
och de fysiska modellerna kan även användas för vissa funktionstester [7] .
Additiva metoder är ett övergripande namn. Andra namn för additiv tillverkning är 3Dprinting, rapid prototyping, friformsframställning och rapid manufacturing [8] . En additiv
tillverkningsmetod innebär att material automatiskt läggs till i tunna skikt för att skapa ett
objekt [7] till skillnad från t.ex. skärande bearbetning där material tas bort för att få den
form man vill. Detta gör att mängden spill från tillverkningen av en komponent kan minska
från 90% till 5-10% [9] .
Gemensamt för additiv tillverkning är att de fungerar genom att en design av ett objekt som
tagit in i ett datorprogram delas upp i flera separata lager. Sedan skapas detaljen från botten
och upp i tunna skikt, lager för lager. Detta sätt att tillverka gör att det går att skapa i
princip vilka former som helst eftersom det inte behöver tas någon hänsyn till t.ex.
släppvinklar och andra begränsningar traditionella tillverkningstekniker har [10] .
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3.2 Prototyper i produktutveckling
Ordet prototyp definieras som ”en aproximation av en produkt inom ett eller flera
intresseområden” [11] . Prototyper kan vara fysiska eller analytiska [11] , det här
examensarbetet koncentrerar sig på de fysiska prototyperna, vilket är produkter som skapas
för att likna en produkt i olika avseenden.
Att använda fysiska prototyper i produktutvecklingen har många fördelar. De kan t.ex.
användas av konstruktörer för att för att lättare kommunicera lösningar till kunder och
medarbetare under utvecklingsprocessen. De kan också användas för funktionella tester för
att se om en eller flera önskade funktioner på designen uppfylls [12] . Detta gör att risken
för att behöva ändra något i produkten i efter att t.ex. ett dyrt formverktyg har tagits fram
minskar. Därmed kan man både spara tid och pengar. En fysisk prototyp har även den
fördelen att även oväntade fenomen som inte har att göra med just den prototypens syfte
kan upptäckas i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen [11]. Prototyper tas fram i fyra olika
syften i produktutvecklingsprojekt: inlärning, kommunikation, integration och för
milstolpar [11] .







Inlärning: Prototypen används för att kunna besvara frågor, som t.ex. ”kommer den
här lösningen att fungera?”. Frågorna kan besvaras med olika tester utförda på
prototypen [11] .
Kommunikation: Prototypen framställs som ett hjälpmedel för att förklara olika
design-förslag eller en funktion för intressenter i projektet. En fysisk modell gör det
mycket enklare att förstå [11] .
Integration: För att garantera att olika komponenter fungerar tillsammans. Flera
delsystem i produkten kan testas tillsammans [11] .
Milstolpar: I samband med milstolpar i produktutvecklingsprojektet kan prototyper
tas fram för att visa att produkten så långt som den har kommit i projektet fungerar
som det är tänkt. Detta kan användas som underlag i beslut om projektet ska
fortsätta eller om någon del ska göras om [11] .

De fysiska modellerna kan vara av olika slag t.ex mock-ups, funktionsprototyper och
nollserier, dessa redovisas nedan [7]:


Mock-ups: Dessa syftar till att illustrera formen på t.ex. ett koncept. Detta skulle
kunna vara till hjälp för att förklara en ide till intressenter för projektet. [7]



Funktionsprototyper (proof of concept): Kan användas för att prova olika
lösningar. [7]



Nollserie: Ett flertal prototyper som är klara för produktion som kan användas för
slutgiltiga tester. [7]

Enligt Mikael Baxter [12] är det viktigt att endast ta fram prototyper när det verkligen
behövs. Det riskerar annars att bli för mycket fokus på prototypframtagandet och värdefull
tid kan gå förlorad som annars kunde läggas på sådant som är viktigare för slutresultatet.
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Han menar också att det är viktigt att hela tiden hålla de prototyper som tas fram så enkla
och billiga som möjligt under förutsättningen att de ändå uppfyller sitt syfte. Även Karl .T
Ulrich [11] framhåller att de fördelar man förväntar sig med en prototyp måste vägas mot
kostnaden och tiden man lägger ner på den.
Med hjälp av additiv tillverkning så tar det inte lika lång tid att göra fysiska modeller som
det tar med konventionella tillverkningsmetoder och beroende på produkten så kan det även
bli billigare [13] . När prototyper tillverkade med additiv tillverkning används på rätt sätt
kan tiden för produktutvecklingen minska och kvaliteten på slutprodukten höjas [11] .
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3.3 När används vilka prototyper i produktutvecklingen
Efter att en förstudie och en produktspecificering [7] gjorts kan processen för
produktutveckling se lite olika ut men ett exempel från studielitteraturen på en uppdelning
är följande fem olika steg [14] :
1. Konceptutveckling
Det första steget är konceptutveckling, där olika koncept tas fram och diskuteras.
Traditionellt har oftast den första lösningen som klarar kraven för den tänkta
produkten valts ut. Eftersom den första lösningen inte alltid kanske är den bästa är
det viktigt att flera koncept skapas. För att göra detta finns det flera metoder som
kan användas, de kan delas upp i kreativa metoder och systematiska eller rationella
metoder. Dessa koncept kan sedan utvecklas och kombineras med hjälp av olika
verktyg för att få ett så bra koncept som möjligt [6] .
Ett produktkoncept bör innehålla [7] .
 preliminär produkt-layout och kostnadsuppskattning
 beskrivningar av hur den tekniska lösningen fungerar ev. med fysiska
modeller
 beskrivning av hur konceptet uppfyller kraven i produktspecifikationen
 motivering till val av lösning
 resultat från experiment, överslagsberäkningar och analyser.
När produktkoncepten presenterats ska det bästa konceptet väljas ut för vidare
arbete. Det är av flera orsaker svårt att välja ut det bästa konceptet, t.ex. för att hur
bra ett koncept är oftast påverkas av ett flertal egenskaper, för att olika personer
värderar egenskaper olika och för att koncepten inte är färdigutvecklade i detta steg
så viss information finns ännu inte [6] .
Vid valet kan det underlätta med en fysisk prototyp, proof of concept eller mockups, för de koncept som tagits fram [11] . Även för detta arbete så finns det ett antal
metoder man kan använda för att på ett opartiskt sätt välja det som är bäst [11] .
2. Produktplanering
Steg två i processen är produktplanering. Med konceptet som utgångspunkt görs en
förberedande utformning av produkten och dess komponenter väljs ut.
Produktarkitekturen och layouten definieras. Att definiera produktarkitekturen
innebär att bestämma hur de olika delarna i produkten byggs upp, hur de förhåller
sig till varandra och hur de kopplas ihop. Med produktlayout menas hur
komponenterna bör placeras fysiskt i produkten av olika orsaker som t.ex.
utrymmesmässiga orsaker [7] . I detta steg byggs en systemprototyp [14] som
används för att testa integration mellan komponenterna [11] .
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3. Detaljkonstruktion
Efter att produktplaneringen är klar kan en detaljerad och tillverkningsanpassad
konstruktion göras i det tredje steget, detaljkonstruktion. Att produkten är
tillverkningsanpassad innebär att den ska kunna tillverkas med den utrustning som
är tillgänglig och för den kostnad som det är tänkt [7] . I detta steg ska produkten
kunna tillverkas i enstaka exemplar för att kunna bekräfta att produkten uppfyller de
krav på funktion som ställts [7] .
4. Pilottillverkning
Det fjärde steget är pilottillverkning där flera produkter provtillverkas och både
tillverkningen och produkten utvärderas. Därefter görs eventuella ändringar och den
slutliga konstruktionen kan bestämmas [14] .
5. Lansering och volymtillverkning
I det femte steget har produkten lanserats och en massproduktion har börjat. I det
här steget är det viktigt att komma ihåg att utvärdera vad kunderna tycker om
produkten och ta till vara på dessa erfarenheter [14] .
Additiva metoder kan enligt mig vara till hjälp i alla steg, även steg fyra och fem. Läs mer
om detta i avsnittet om additiva tekniker.
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4 Litteraturstudie
I litteraturstudien ingår en beskrivning av ett urval av additiva tekniker. Den tar också upp
hur additiv teknik kan användas indirekt för tillverkning av produkter och tar även upp en
del om additiv tillverkning av slutprodukt som kan säljas direkt till kund.

4.1. Olika typer av additiva tekniker
Det finns väldigt många olika typer av tekniker (tio stycken 2012 [7] ), därför har jag gjort
ett urval och valt ut de som finns tillgängliga på marknaden i Sverige idag och de som
skulle kunna vara relevanta för Maximateccs syften. Maximatecc tillverkar sina produkter i
olika typer av plaster med högra krav på hållfasthet och i metall. Jag har exempelvis valt
bort att beskriva Colorjet Printing (CJP). Detta för att jag uppfattat det som att den
utmärkande egenskapen för den tekniken möjligheten att direkt kunna få detaljer i flera
olika färger och att denna teknik främst används av arkitekter som enbart använder sina
modeller för att visuellt visa ett arbete.
4.1.1 Fused deposition modelling (FDM) eller Fused filament fabrication (FFF)
Fused deposition modelling och fused filament fabrication är två olika namn på samma
teknik [10] . Jag kommer hädanefter att kalla tekniken för FDM eftersom det enligt mig
verkar vara det vanligaste förekommande namnet. Jag har valt att bortse från de billigaste
3D-skrivarna av denna modell som är avsedda för privat bruk, detta eftersom de inte är
aktuella för företaget.
FDM fungerar på så sätt att byggmaterialet som är trådformat hettas upp till nära sin
smältpunkt [15] . Byggmaterialet matas sedan ut genom ett munstycke och ett lager av
materialet läggs i X- och Y-led enligt informationen i den virtuella 3D-modellen så som det
illustreras i figur 4.1. Det mjuka byggmaterialet stelnar och fogas samman med det
byggmaterial som redan har lagts ut. Efter det sänks ytan i Z-led som geometrin vilar på
och processen börjar om och nästa lager kan läggas [16] . För de mest avancerade
maskinerna kan lagertjockleken vara så låg som 0,078 mm [17] .

Figur 4. 1: Illustration av hur FDM-tekniken fungerar

10

Vid användning av denna additiva tillverkningsmetod behövs någon form av stöd för den
del som tillverkas om den annars riskerar att välta under tiden den tillverkas. Detta gäller
även om något lager blir ”hängande i luften”. Detta kan denna metod lösa genom att ha ett
munstycke med ett annat material än byggmaterialet, materialet har sämre
hållfasthetsegenskaper än byggmaterialet. Detta material läggs ut i samma lager som
byggmaterialet och stödjer konstruktionen under tiden arbetet pågår. Detta leder till att
detaljen behöver viss efterbearbetning eftersom stödmaterialet måste tas bort [16] .
Ytan på den färdigtillverkade detaljen kommer inte ha en len yta direkt efter att den är
tillverkad utan kan ha ”linjer” för varje lager. Detta kräver en hel del efterarbete för att få
bort om man vill ha en snygg yta [18] , men i vissa fall är detta kanske inte viktigt.
Utbudet av material är väldigt stor för denna teknik, det finns över 600 stycken att välja på
[18] . Exempel på två material är ”ABSi” som är transparant och ”Nylon12” som har bra
hållfasthetsegenskaper [19] . Denna teknik är även relativt billig [18] .
Ett exempel på ett användningsområde för den här tekniken är att tillverka verktyg eller
hjälpmedel för att effektivisera produktion på en fabrik. En fördel är att dessa verktyg kan
tas fram snabbt och att tillverkningen är mycket billigare än att ta fram motsvarande delar i
metall [20] .
4.1.2 Stereolitografi (SLA eller SL)
Metoden stereolitografi använder en flytande polymer som byggmaterial, denna polymer är
utformad så att den snabbt ändrar aggregationstillstånd t.ex. från flytande till fast om de
exponeras för UV-laser. Denna egenskap drar dessa 3D-skrivare nytta av [10] .
3D-skrivaren består av en tank fylld med polymeren. I tanken finns en plattform som kan
sänkas och höjas i z-led, på denna byggs modellen upp. Ovanför tanken finns en starkt
koncentrerad UV-laser som kan förflyttas i X- och Y-led. Ljuskällan styrs så att den härdar
ett lager av vätskan utifrån den virtuella 3D-modellen. När ett lager har härdats sänks
plattformen, så att ett nytt lager vätska lägger sig över modellen [10] . Detta illustreras i
figur 4.2.
Hur mycket plattformen sänks beror på material, styrka på lasern och vilken tolerans samt
vilken yta man vill åt [21] , men en ungefärlig siffra är 0,1 mm [16] . Industriella skrivare
som använder den här tekniken kan skapa detaljer med en lagertjocklek ner till 0,01 mm
[22] .
Den här processen börjar sedan om och modellen byggs upp lager för lager tills den är
färdig. Detaljen måste därefter plockas ur maskinen och härdas i en UV-ugn. Ofta sker
också viss efterbearbetning som t.ex. putsning. Stödstrukturer för detaljen skapas under
processens gång och tas bort efter att 3D-utskriften är färdig [16] .
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UV-laser
Vätskan (Byggmaterialet)

Detalj som tillverkas

Figur 4. 2 Illustration för hur SLA-tekniken fungerar
Eftersom lagren kan göras tunna så blir ytan på det tillverkade föremålet väldigt fin och
metoden har hög måttnoggrannhet. Därför lämpar sig föremål tillverkade av denna typ av
3D-skrivare väl för att få snygga modeller att visa upp och att göra mastrar till
silikonverktyg. Metoden är också snabb, ungefär 1 timma per centimeter i höjdled byggs
[16] .
Det som är negativt med stereolitografi är att bara ett material kan användas åt gången och
att ångorna från vätskan som används kan vara hälsofarlig att andas in [22] . Materialen
som används är i allmänhet spröda och värmekänsliga, de åldras också genom att de gulnar
[16] som kan ses i figur 4.3.

Figur 4. 3 Exempel på SLA-utskrift som har börjat gulna
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4.1.3 Selective laser sintering (SLS eller LS)
Selective laser sintering liknar enligt mig metoden stereolitografi. Enkelt förklarat är
skillnaden att materialet är i pulverform istället vätskeform.
Metoden fungerar som så att en laser är monterad över en bädd av pulver. Pulvret ligger i
en kammare och hettas upp till strax under dess smältpunkt. Lasern värmer upp pulvret
ytterligare efter informationen i den virtuella 3D-modellen och pulvret sintras och skapar på
så sätt ett lager. Därefter sänks bädden och ett nytt lager pulver tillförs och jämnas ut.
Därefter upprepas processen tills detaljen är färdig [22] .

Figur 4. 4 Illustration för hur SLS-tekniken fungerar
Fördelar med denna metod är att man kan tillverka flera detaljer på samma körning, inte
bara genom att lägga dem bredvid varandra i X- och Y-led utan även i Z-led utan att
behöva någon stödkonstruktion. Eftersom delen som tillverkas stöds upp av pulvret från
alla håll så finns det ingen risk att den rubbas ur sitt läge, detta gör att det inte finns behov
av stödkonstruktioner som sedan måste tas bort [17] . Det finns ett stort urval av material
till denna teknik eftersom många olika material kan fås i form av pulver, dock kan endast
ett material användas åt gången [22] . Tekniken lämpar sig för att tillverka detaljer i små
serier [16] .
Eftersom pulver används finns vissa hälsorisker med denna teknik på grund av att detta inte
är bra att andas in. Beroende på vilken typ av pulver som används bör skyddsutrustning
användas. De färdiga delarna är även väldigt heta och måste ibland svalna i upp till en dag
innan de går att ta i [22] . Detta gör att denna teknik inte passar för kontorsbruk. Ytorna på
de tillverkade detaljerna blir inte lika bra som med SLA-tekniken, de blir ofta strävare och
får en sandpappersliknande yta [16] .
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4.1.4 Polyjet och Multijet printing (MJP)
Jag har valt att lägga dessa två tekniker under samma rubrik eftersom jag bedömt att de
liknar varandra mycket.
Polyjet
Polyjet är en teknik som liknar SLA då den använder en vätska som härdas med hjälp av
UV-ljus. Detaljen byggs upp på en plattform som är höj- och sänkbar men istället för att
detaljen står i vätskan (byggmaterialet) så tillförs materialet uppifrån lager för lager från ett
skrivarhuvud [16] .
Vätskan som är en polymer tillförs med små droppar på områdena som är specificerade i
den virtuella modellen och härdas direkt med hjälp av UV-ljus [23] . Fördelen med denna
metod gentemot SLA är att olika material kan användas i samma detalj och körning av
maskinen. Detta gör att man t.ex. kan tillverka ett en detalj i plast med knappar i gummiliknande material på samma gång [22] . Detta gör också att stödkonstruktioner kan vara av
ett annat material än byggmaterialet vilket underlättar efterbearbetning [16] .
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl

Figur 4. 5 Illustration på hur Polyjet-tekniken fungerar [10]
Fördelarna med denna metod är att det är den snabbaste additiva tillverkningsmetoden
(2012 [16]). Lagertjockleken kan vara så tunn som 0,016 mm , vilket gör att ytorna på de
tillverkade detaljerna är väldigt fina direkt från maskinen. Tekniken passar i kontorsmiljö
[16] precis som FDM men är lite dyrare i drift [18] .
Dock är denna teknik inte så bra för att ta fram prototyper som ska fungera som
funktionsmodeller [16] . Detta är mycket på grund av att metoden precis som SLS enbart
kan använda just polymerer som reagerar på UV-ljus vilket gör att variationen på materialet
inte är så stor. Materialen är i allmänhet spröda [22] .
Multijet
Multijet fungerar på ungefär samma sätt som Polyjet-tekniken [24], även precisionen och
egenskaperna på materialen verkar enligt mig liknande. Den skillnad jag kan se är att
borttagning av stödmaterial sker på olika sätt. För Polyjet tas det bort genom att man
sprutar vatten med högt tryck på den utskrivna modellen [18] och för Multijet smälts det
bort [25] .
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4.1.5 Direct metall sintering (DMLS)
Det finns ett flertal andra tekniker för att framställa detaljer i metall [26] . Jag har valt att
beskriva DMLS eftersom det är den jag upplevt som mest omskriven.
Själva principen för hur DMLS fungerar kan liknas vid SLS eftersom båda använder en
form av pulver som byggmaterial. Lasern som används för att sintra samman lagren är av
CO2-typ och belyser de punkter som skall sintras samman med föregående lager [27] .
Sedan sänks plattformen som detaljen som tillverkas byggs upp på. Vanligtvis byggs lager
som är 0,02 mm. Sedan läggs ett nytt lager pulver och jämnas ut och processen upprepas
[28] .
Fördelen med att framställa delar i metall på detta sätt är att det går att tillverka mer
avancerade strukturer jämfört med t.ex. en CNC-maskin. Ju mer komplexa former detaljen
som tillverkas har desto billigare blir metoden jämfört med konventionella
tillverkningsmetoder [29] .
4.1.6 Kort sammanfattning
Det är svårt att rakt av säga att någon teknik är bättre än någon annan eftersom slutresultatet
skiljer sig åt på varje teknik beroende på material och prisklass på skrivaren. Här i tabell 4.1
har jag ändå försökt ange egenskaper som enligt mig är utmärkande för varje teknik så att
det går snabbare att få en överblick över dem.
Tabell 4. 1 Utmärkande egenskaper
Tillämpningar
Verktyg,
funktionella
detaljer

Fördelar
Stort urval
FDM
material, lämplig
i kontorsmiljö,
transparenta
material.
”Snygga”
Bra yt-finish,
SLA
visuella
transparenta
modeller
material
Funktionstester, Stort urval av
SLS
tillverkning i
material med
små serier
olika
egenskaper.
Detaljrikedom,
Polyjet/Multijet Formverktyg,
visuella
mer än ett
modeller.
material i varje
körning,
kontorsanpassad.
Tillverkning av Kan göra
DMLS
detaljer i
avancerade
metall,
geometrier
formverktyg
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Nackdelar
Sämre yt-finish
och detaljrikedom
än SLA

Spröda, måste
putsas,
temperaturkänsliga
Sämre yt-finish än
t.ex. SLA

Materialet gör att
tekniken är mindre
bra för
funktionstester
Dyrt

4.2 Indirekt användning av additiv teknik
Under arbetet med litteraturstudien fann jag att det finns andra sätt att använda additiva
tekniker för att få fram detaljer än att skriva ut dem direkt från en 3D-skrivare. Dessa
kommer att redovisas här nedan.
4.2.1 Formsprutning med hjälp av additivt tillverkade formverktyg
Detta är en del som ingår i namnet Rapid tooling som är att framställa verktyg för
tillverkning med hjälp av additiv teknik för att på så sätt få fram dem snabbare och i vissa
fall billigare än med vanliga avverkande metoder [7] .
Mycket forskning läggs på att kunna göra prototyper av samma material som den färdiga
produkten. Detta för att man ska kunna utföra funktionella tester innan den produkten är
helt färdigutvecklad [30] . Eftersom en tredjedel av alla produkter i plast tillverkas genom
formsprutning [30] där ett dyrt steg är att ta fram formverktyget [7] så vore det väldigt
intressant att kunna ta fram ett formsprutningsverktyg på ett billigare sätt.
Formsprutning
Formsprutning är den mest använda tillverkningsmetoden vid högvolymstillverkning för
produkter i plast [7] . Det är ett ekonomiskt sätt att i ett stycke tillverka relativt avancerade
detaljer av plast med avancerade former [31] .
Metoden går till så att plastgranulat förs in i formsprutningsmaskinen med hjälp av en
roterande skruv. Första steget är att plastgranulaten värms upp till smälttemperatur i en
cylinder som kallas förvärmningskammare. Temperaturen i förvärmningskammaren
varierar beroende på vilket material det är. Från förvärmningskammaren pressas smältan
med högt tryck (50-150 Mpa) in i ett tvådelat kylt formverktyg. Där stelnar smältan under
tryck för att kompensera för krympning [31] . Efter 10-30 sekunder är detaljen färdig [7] .
Även om principen är relativt enkel så är det en hel del som måste tas i beaktande under
processen för att få bra kvalitet på produkten. Beroende på material och detaljens
utformning så måste inställningar som tryck, flödeshastighet, tid och temperatur tas i
beaktande. Cykeltiden för processen består i allmänhet till 80% av kylning för detaljen, 5%
till insprutning och 15% av rörelser som formsprutningsmaskinen måste göra [31] .
Formverktyget
Formverktyget är den stora kostnaden vid formsprutning [7] . Det är därför viktigt att inga
ändringar i produkten ska göras efter att verktyget har gjorts. Formverktyg för
massproducering brukar vanligtvis göras i stål eller aluminium där aluminium generellt är
billigare men klarar av ett mindre antal cykler än motsvarande formverktyg i stål [32] .
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Formsprutningsverktyg med Polyjet
Jag har under litteraturstudien sett flera exempel på att det är möjligt att ta fram
formverktyg med hjälp av Polyjet-tekniken [30] [33] som klarar upp till 100 cykler innan
det måste kasseras. Hur många cykler som verktyget tål och kvaliteten på detaljen som
skapas beror till stor del på vilket material som används i slutprodukten. Alla material
fungerar inte, ofta på grund av att de har för hög smälttemperatur [33] .
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl

Figur 4. 6 Additivt tillverkat formverktyg [33]
Tyvärr så har jag inte lyckats hittat något svenskt företag som erbjuder tjänsten att ta fram
en serie prototyper med denna teknik till annat än väldigt enkla geometrier och då bara i
gummi-liknande material [34] eller så har de maximala måtten varit väldigt begränsade
(200 x 100 mm) [35] . Ett annat företag jag pratat med säger att de testat tekniken men att
de detaljer som tas fram inte blir helt perfekta. Dock tror de att metoden kommer att bli
bättre och vanligare i framtiden i och med ny teknik [23] .
Formsprutningsverktyg med DMLS
De formverktyg som tas fram via DMLS är oftast dyrare än att ett konventionellt
formverktyg. Fördelen ligger istället i möjligheten att skapa avancerade geometrier som
additiva tekniker erbjuder [36] . Den möjligheten kan användas för att göra bättre
kylkanaler och kan därmed korta ledtiden för en tillverkad detalj [36] .
Som det står i 4.2.1 så utgör kyltiden 80% av processtiden vid formsprutning. Så i vissa fall
kan det vara motiverat att se på formverktyg skapade med DMLS istället för verktyg
framtagna med konventionell metod [36] .
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl

Figur 4. 7 Jämförelse av kylkanaler i formverktyg. T.h vanligt, t.v additivt tillverkat [36]
4.2.3 Vakuumgjutning
Denna metod kan också använda sig av Rapid tooling som jag beskrivit i 4.2.1. En master
tas fram med additiv teknik och gjuts in i silikon och skapar på så sätt en form. Detaljen
gjuts sen i silikonformen i en vakuumkammare. Materialet som slutprodukten är tillverkad
med är begränsat och brukar oftast vara polyuretan [37] .
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4.3 Sluttillverkning av produkt med additiv teknik
Intresset för att kunna masstillverka produkter med hjälp av additiva tekniker har ökat
främst på grund av att antal material som kan användas blir fler. Flera företag planerar idag
för att kunna använda additivt tillverkade komponenter i sina färdiga produkter, ett exempel
på detta är GE (General Electric) [38] .
GE planerar att år 2016 använda 3D-utskrivna bränsle-munstycken i deras
flygplansmotorer. Detta ger enligt dem ett flertal fördelar: vikten kommer att minska,
antalet komponenter för motsvarande konstruktion med konventionella
tillverkningsmetoder minskar från 18 till 1 och att på grund av möjligheten att få bättre
kylkanaler och stödstrukturer så ökas livslängden med 5 gånger [1] .
När break-even inträffar, alltså vid vilket antal produkter som ska tillverkas med additiv
teknik innan det blir billigare med traditionella metoder varierar kraftigt [39] [40] .
Ett exempel på break-even mellan additiv tillverkning och konventionell metod visas i figur
4.8, där är det ett landningsställ som ska tillverkas. Den additiva metod som används för
kostnadsberäkning i exemplet är DMLS och detta jämförs mot pressgjutning. I detta
exempel optimerades även designen på landningsstället för att utnyttja möjligheterna med
additiv teknik. Break-even hamnade där vid 42 tillverkade enheter [39] .
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl

Figur 4. 8 Break-even vid tillverkning av landningsställ [39]
Ett annat exempel på break-even, i det här fallet vid tillverkning av en produkt i plast är det
som illustreras i figur 4.9. Produkten är då ett fäste för ett lysrör. Där jämförs två olika
SLS-maskiner mot formsprutning. Där beräknades break-even inträffa vid 73 000 och
83 000. I det här exemplet var detaljen en hållare för ett lysrör. Även i det här exemplet så
optimerades detaljen vilket ledde till att antalet delar i plast blev en istället för tre. Detta
sparade då in kostnader vid montering [40] .
Break-even inträffade vid ett relativt högt antal komponenter i detta fall. Detta berodde
mycket på att detaljen var möjlig att konstruera om så att pengar kunde sparas in på
montering och att detaljen är så pass liten att många av dem kan tillverkas i samma körning
i SLS-maskinen. Jag tror inte att man alltid ska förvänta sig ett sådant högt break-even.
Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl

Figur 4. 9 Break-even vid tillverkning av hållare till lysrör [40]
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5 Kartläggning
Kartläggningen på Maximatecc är uppdelad enligt SCQ-metoden som beskrivs i 2.2.3. I
första delen, situation, beskrivs nuläget. I andra, complication, beskrivs vad som upplevs
som problematiskt med nuläget. Informationen om detta är inhämtad från intervjuer [41]
och observationer på företaget [42] . I den tredje delen, question, har jag tagit fram
frågeställningar utifrån de två tidigare stegen. Kapitlet avslutas med en analys utifrån
kartläggningen där jag lägger in mina personliga åsikter och försöker besvara
frågeställningarna.

5.1 Situation
5.1.1 Produktutvecklingen
Idag delar Maximatecc upp sina produktutvecklingsprojekt i fyra olika steg.

Prepare

Design

Realize

Deploy

Figur 5. 1 Illustration över hur produktutvecklingaprocessen går till
Prepare
Ett produktutvecklingsprojekt börjar exempelvis med att produktledningen kommer med en
kravspecifikation eller att en kund har vissa önskemål om funktioner på en produkt. Sedan
tolkas kundönskemålen och översätts till produktegenskaper som den tänkta produkten ska
ha. Detta ger de olika avdelningarna en bild av vad som skall uppnås och mål att jobba
emot.
Design
Det här steget börjar med att en konstruktion teoretiskt tas fram på papper. De avdelningar
som är inblandade jobbar med att ta fram lösningar som skall kunna lösa de önskemål och
krav som har ställts upp i tidigare steg. Detta steg kan vara uppdelat i flera olika delar med
olika etapper där olika delmål skall uppnås. Hur många steg denna fas delas upp i beror
mycket på om det är en helt ny produkt som skall tas fram eller om det är en
vidareutveckling på en tidigare version.
I och med de olika stegen tas flera omgångar med prototyper fram som blir mer avancerade
ju längre fram i projektet man kommer. Första prototypen kan t.ex. bestå i enbart ett
kretskort och senare ett kretskort i ett första utkast på en kapsling.
Realize
I det här steget kan en förserie tas fram. Delar till förserien tas i vissa fall fram med hjälp av
vakuumgjutning. Dessa prototyper kan även skickas ut till kunder för att dessa ska ha en
chans att kunna komma med förslag på ändringar och se hur väl produkten passar för
dennes behov.
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Deploy
Produkten är redo för massproduktion, de produkter som är i plast tillverkas genom
formsprutning i ett stålverktyg. Det slutgiltiga materialet är ofta någon form av Polyamid
t.ex. PA66. Serierna som produceras för varje produkt varierar oftast mellan 5 000-10 000
enheter.
5.1.2 Miljötester och produktkrav
Produkterna ska klara av vissa test för att uppfylla krav och bestämmelser. Testerna kan
t.ex. bestå i vibrations-test, IP661-test, värmeskåpstest och ESD-test (Electrostatic
discharge). Vissa av dessa tester utförs inte förrän produkten är färdigutvecklad och vissa
utförs för att få indikativa resultat.
I exemplet nedan så skall ett test för IP-66 göras. Syftet med detta test är att se om en
”overlay”, vilket kan beskrivas som en tejp-bit, som täcker ett par hål är tillräckligt tät.

Figur 5. 2 Produkt uppriggad för IP-66 test

Figur 5. 3 Overlayen (röd-markerad) som skall testas

1

IP-klassificering anger vilken förmåga en produkt har att motstå intrång av vatten och fasta föremål, t.ex.
innebär IP-66 att produkten är spolsäker med högt tryck och dammtät [43] .
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5.1.3 Fysiska modeller och prototyper
Det är standard på företaget idag att använda sig av additivt tillverkade prototyper under
produktutvecklingen. Detta anses viktigt eftersom den slutgiltiga produkten senare tas fram
genom att ett gjut/formsprutnings-verktyg beställs som kan kosta flera hundratusen kronor,
vilket medför stora kostnader om något skulle behöva ändras i efterhand.
Idag beställer Maximatecc additivt tillverkade prototyper av ett externt företag som har
möjlighet att leverera utskrifter tillverkade med SLS- och SLA-teknik.
De olika typerna av prototyper kan delas in i de kategorier som redovisas i kapitel 3.1.
Mock-ups
Dessa modeller används för att kommunicera en design till kunder och för kollegor på
företaget. Syftet med dessa är att företaget ska kunna verifiera om arbetet som utförts
stämmer överens med kundens förväntningar. Kunden får då också en chans att kunna säga
till om utvecklingen går som de tänkt.
Dessa används även på mässor för att visa upp kommande produkter, dessa är tänkta att
likna slutprodukten så mycket möjligt. Ett exempel på en sådan mock-up visas i figur 4.2.1
vilket är en SLS-modell som lackerats och fyllts med en massa för att få en mer korrekt
tyngd.

Figur 5. 4 Exempel på SLS-modell som skall visas på en mässa
De önskemål som ställs på dessa prototyper är framförallt utseendemässiga såsom yt-finish
och färg.
Funktionsprototyper
Funktionsprototyper används som jag har uppfattat det i tre olika syften, inlärning,
integration och som milstolpar.
Funktionsprototyper används bland annat till att testa mekaniska funktioner som t.ex.
snäppfästen och för att se hur de olika komponenterna passar ihop vilket ställer krav på
måttnoggrannhet på prototypen. Hittills har det inte varit något problem med
måttnoggrannhet på de 3D-utskrifter som har beställts.
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Ett bra exempel på hur en prototyp används för inlärning är den som illustreras i figur 5.5
och 5.6. Där används en SLA-utskrift för att testa hur snabbt skalet går att fylla med
silikon. Eftersom det är relativt dyrt att ha montering i Sverige så är det viktigt att den är
effektiv. I början hade påfyllningshålen placerats för nära varandra för att det skulle gå
snabbt att fylla på silikon utan spill. Något som hade blivit dyrt att upptäcka efter att ett
formverktyg hade tagits fram. Ett flertal placeringar av hålen testades innan resultatet var
tillräckligt bra. Det här är första gången en prototyp har tagits fram just i syfte att
effektivisera produktionen på företaget. Det som var viktigt med den här prototypen var att
den var transparant så att det gick att se hur silikonet fördelades i skalet.

Figur 5. 5 SLA-modell med ett ”dummy”-kretskort gjort med SLS

Figur 5. 6 Modellen fylls med silikon
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Skal tas även fram för att kunna utföra vissa tester, syftet med dessa skal är att få ihop alla
komponenter under testningen. Ett exempel på detta visas i figur 5.7 där en prototyp
utskriven med SLS används för EMC (Electromagnetic compability) - och ESD -test.

Figur 5. 7 3D-printad SLS-modell som används för EMC/ESD-test
De här skalen har egentligen inga krav på yt-finish utan det viktigaste är att alla
komponenter kan monteras i skalet och inte går sönder under testen vilket ställer vissa krav
på hållbarhet.
Nollserie
En förserie på 20-50 enheter tas fram som skickas ut till kunder. Dessa görs idag via
vakuumgjutning, de kan tyvärr inte gjutas i samma material som den slutgiltiga produkten.
I ett exempel för en nollserie så skall dessa utvärderas av kund under 2 år ute i fält.
4.1.4 Andra användningsområden av additiv teknik
Det finns exempel på att additivt tillverkade detaljer har tagits fram för att underlätta arbetet
på företaget. Ett exempel på en sådan detalj visas i figur 5.8. Denna detalj har tagits fram av
på eget initiativ av en anställd för att denne tyckte att det skulle vara enklare att kunna
arbeta med en skärm om den stod upprätt. Detaljen är utskriven på den anställdes privata
3D-skrivare som är av typen FDM.

Figur 5. 8 Ställ utskrivet med FDM-teknik
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5.2 Complication
5.2.1 Om att investera i 3D-skrivare
Åsikterna går isär på företaget om det är värt att investera i en 3D-skrivare. Att beställa
additivt tillverkade prototyper fungerar idag bra och utskrifterna kommer på några dagar.
De problem som ses med att inneha en 3D-skrivare är att avgöra vilken typ av 3D-skrivare
som ska köpas in, vilka som ska ha tillgång till den, risken att den bara blir stående och hur
det skulle påverka arbetsmiljön.
Andra anser att det vore bra att snabbt kunna ta fram fler prototyper än vad som görs idag
under projektets gång. Detta för att både kunna användas internt på företaget och kunna
visas för kunder för att fler gånger ha chansen att kunna upptäcka problem och undvika
dyra iterationer. Det finns exempel på projekt där kunden har fått se produkten som varit
under utveckling på 3D-renderade bilder och varit nöjda. Sedan har en fysisk prototyp
skickats till dem och det har visat sig att det inte var vad kunden hade förväntat sig och en
del arbete fick göras om. I det här fallet hade det enligt den intervjuade varit lämpligt att
tidigare kunnat skicka en fysisk prototyp för att undvika en dyr iteration. Den intervjuade
menade också att det kanske inte i just detta syfte heller är så viktigt med att prototypen har
helt perfekt yt-finish, utan att det viktiga är att kunden får en känsla av hur slutprodukten
kommer att bli.
Andra argument jag har hört som är för en investering av 3D-skrivare är vid tillfällen ett
flertal likadana prototyper behövs så skulle det vara fördelaktigt att kunna ha en egen 3Dskrivare för att kunna hålla nere kostnaden. Om en 3D-skrivare fanns på plats så skulle de
säkert kunna komma på sätt att använda den enligt en intervjuad.
5.2.2 Problem och begränsningar med de additivt tillverkade prototyperna
Problem med de 3D-printade prototyperna som tas fram är att de upplevs som antingen
poriga eller spröda. SLS-modellen som visas i figur 5.7 klarade inte heller att användas för
ESD-test eftersom den elektriska urladdningen gick igenom materialet.
Det skulle finnas ett behov om det är möjligt att kunna skicka ut enstaka prototyper till
kund som är additivt tillverkade för att de ska kunna utvärderas i sin rätta miljö. Idag
används som tidigare nämnts istället de vakuumgjutna detaljerna för detta som beställs sent
i produktutvecklingen. Additivt tillverkade prototyper skickas idag inte till kund som en
funktionsriktig prototyp.
Det hade även varit användbart om fler tester hade kunnat utföras på additivt tillverkade
produkter. Dessa tester skulle i så fall vara av typen indikativa eller förberedande inför
certifiering.
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5.3 Question
Det här är de viktigaste frågorna som jag tycker kan tas fram från min kartläggning av
arbetet med prototyper och additiva tekniker på företaget.





Finns det tillräckligt behov för att motivera inköp av en 3D-skrivare?
o I så fall vilken typ av teknik?
Skulle additivt tillverkade prototyper kunna användas för fler tester än de gör idag?
Skulle additivt tillverkade prototyper kunna skickas till kunder för tester i sin tänkta
miljö?
Finns det andra behov av additiv teknik än bara prototyper?
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5.4 Analys av kartläggning
De olika prototyper som tas fram på företaget har väldigt varierande krav. Eftersom de
olika additiva tekniker som finns har sina egna för- respektive nackdelar så anser jag att ett
inköp av en 3D-skrivare inte helt skulle kunna ersätta behovet av att beställa in utskrifter
från ett extern företag.
Däremot tror jag att ett inköp av en skrivare av typen FDM skulle kunna vara motiverat.
Anledningen till att jag just föreslår FDM-tekniken är att det är en billig teknik, den är
kontorsanpassad och det finns t.ex. transparanta material och material med bra
hållbarhetsegenskaper. Polyjet och MJP är dyrare men är också dessa kontorsanpassade,
dock är utbudet och variationen på material inte lika stort för dessa som för FDM.
En 3D-skrivare på plats på företaget innebär att de skulle kunna verifiera olika designlösningar internt på företaget och för kunder oftare. Precis som en av de intervjuade
menade så tror också jag att dessa kanske inte alltid behöver ha så höga krav på yt-finish.
Om en 3D-skrivare fanns på plats skulle det inte bli ett lika stort beslut att skriva ut en
fysisk modell för att kontrollera något man funderar på.
För en FDM-skrivare ser jag även andra användningsområden än att bara illustrera en
design t.ex. skulle man snabbt kunna skriva ut en preliminär design på ett skal att förvara
kretskorten i under test. Precis som i exemplet i kapitel 3.4.1 skulle man också kunna ta
fram verktyg och hjälpmedel för att förbättra arbetet i produktion och andra arbeten vilket
det redan finns exempel på i företaget vilket beskrivs i kapitel 4.1.4.
Jag ser även en möjlighet att kunna använda additivt tillverkade prototyper i fler tester än
vad de används som idag. Självklart skulle additivt tillverkade enheter inte kunna användas
slutgiltiga tester men man skulle kunna använda dem för fler indikativa tester och tester
som inte har med skalet att göra. Sådana tester skulle t.ex. vara att utvärdera olika
packningslösningar under ett IP66-test eller att testa hur väl elektroniken klarar sig under
test i värmeskåp och under kyla.
Det optimala vore ju självklart om man kunde ta fram prototyper i sitt slutgiltiga material.
Där kommer kanske Rapid tooling som beskrivs i 3.5.2 kunna användas i framtiden, men
idag verkar det inte vara tillräckligt utvecklat för att den tjänsten ska kunna fungera med de
material som används i slutprodukterna. För att ta fram prototyper i rätt material på ett
billigare sätt idag så borde man kolla på aluminium-verktyg. Dessa är billigare än deras
motsvarigheter i stål och skulle kanske i vissa fall kunna användas för hela produktionen.
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6 Jämförelse av material och tekniker
I den här delen gjordes en praktisk utvärdering mellan olika material och additiva tekniker.
Utvärderingen får ses som en jämförelse mellan de olika testgeometrierna som beställs och
inte som en jämförelse mellan olika tekniker. Detta eftersom de olika material de olika
teknikerna kan använda har så varierande egenskaper. Det skall undersökas vilket av
alternativen som fungerar bäst under vissa tester och om något skulle kunna skickas som en
funktionsriktig prototyp till kund. Syftet med dessa tester är precis som i resten av
uppsatsen att öka kunskapen om additiv teknik. Arbetet för att jämföra de olika materialen
och teknikerna gick till som visas i figur 6.1.

QFD

Val av teknik och
material, delvis
m.h.a pughmatris

Praktiska
jämförelse

Utvärdera
m.h.a. Pughmatris

Figur 6. 1 Beskrivning av den praktiska jämförelsen
Den detalj som valdes för testet är ett front-stycke som visas i figur 5.9 vilket är en del till
en skärmdator. Detaljen tillverkas genom formsprutning i materialet Polyamid 66. Frontstycket monteras ihop med bakstycket med 6 stycken självgängande skruvar.

Figur 6. 2 Bild på baksidan av fronten

Detaljen valdes eftersom det är en färdigutvecklad produkt och därför finns det färdiga
delar att jämföra med och för att montera ihop de additivt tillverkade fronterna med.
Produkten har även en del miljökrav bestämda i produktspecifikationen. Värdena på dessa
användes i de vissa tester som gjordes i jämförelsen.
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6.1 Välja material och teknik
Precis som jag tidigare nämnt så har de olika additiva teknikerna sina fördelar respektive
nackdelar, t.ex. har SLA bra ytfinish och hög måttnoggranhet men har istället sämre
temperaturegenskaper och är sprött. Därför var det svårt att välja material och teknik på ett
sätt som bäst stämmer överrens med materialet i den slutgiltiga produkten.
De namn som anges på materialen är handelsnamn.
5.2.1 QFD, kvalitetshuset och Pugh-matris
För att lättare kunna välja material och teknik använde jag de två första stegen i QFD,
nämligen produktplanering och produktutformning. Eftersom QFD huvudsakligen är
utformat som ett hjälpmedel för produktutveckling så behövdes inte de två sista stegen som
är processutforming och produktionsutformning.
Detta var ett bra hjälpmedel eftersom svaret på om vad som var viktigt med just denna
prototyp var att den skulle vara ”så bra som möjligt”. Vilket gjorde det svårt att hantera
motstridiga önskemål.
I det första steget så samlade jag in ”kundönskemål”. I det här fallet är kunderna de
anställda på företaget som på ett eller annat sätt arbetar med prototyper. Kundönskemålen
fördes in i ett så kallat ”kvalitetshus” som jag förenklat efter mina syften. Kundönskemålen
matchades därefter mot konkreta produktegenskaper som i det här fallet var egenskaper på
material. De olika önskemålen gavs en siffra beroende på hur viktiga de ansågs vara. Denna
siffra användes vid motstridiga önskemål. Kvalitetshuset som användes finns som bilaga 1.
Vissa av de utvärderade testgeometrierna har jag fått gratis från leverantörer och
universitet. Vid val av material till de testgeometrier jag beställt har jag till viss del använt
mig av en Pugh-matris som kan ses i tabell 6.1. Där satte jag upp de egenskaper som går att
jämföra på papper för att få hjälp med att göra ett val men jag har inte uteslutande gått på
detta utan endast sett detta som ett hjälpmedel. Jag har t.ex. valt bättre mekaniska
egenskaper istället före bättre yt-finish för den här prototypen.
Tabell 6. 1 Val av material
Urvalskriterier

Viktning HD
ABS-M30 Ultem
(FDM) (FDM)
9085
(FDM)
3
0
+
+
1
0
0
-

E-modul
Kan fås i svart (utan
efterbehandling)
Glasningstemperatur 3
Pris
1
Skikttjocklek
3
Summa

0
0
0
0

-4
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+
1

VeroBlue
(Polyjet)
+
+
1

6.2 Utvald teknik/material
På grund av budget och tidsmässiga skäl har jag självklart inte kunnat testa hur många
material som helst. Produktblad för de material som nämns finns som i bilaga 3.
Vissa material som jag läst om och skulle vilja använda i utvärderingen har jag inte heller
lyckats hitta någon leverantör som tillhandahåller. Några exempel på material som jag
funnit intressanta men som inte är med i jämförelsen är:



Accura Bluestone: Ett material som används med SLA-teknik. Detta material
klarar av höga temperaturer om det efterbehandlas.
Windform SP: Ett material som används med SLS-teknik. Materialet har på
pappret väldigt bra mekaniska egenskaper.

De testgeometrier som slutligen användes i jämförelsen var


Visijet M3X, Multijet-teknik



ABSplus, FDM-teknik



Heavy Duty HD, FDM-teknik



PA/GF, SLS-teknik

6.3 Praktisk jämförelse
Hur den praktiska jämförelsen gick till redovisas här nedan.
6.3.1 Montering och måttnoggrannhet
Det första som gjordes var att kontrollmäta de båda diagonalerna i det kvadratiska hålet för
skärmen på de additivt tillverkade fronterna, denna sträcka är markerat med blått i figur 6.1.
Båda diagonalerna uppmättes eftersom de på vissa additivt tillverkade fronter skiljde sig åt.
Måttet på en formsprutad detalj uppmättes till 127,3 mm och i 3D-modellen 127,2 mm.
Sedan undersöktes det om fronten kunde monteras ihop med motsvarande delar för
skärmdatorn, vilket visas i figur 6.3.

Figur 6. 3 Montering av skärmdator
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Visijet M3X, Multijet-teknik
Denna klarade inte av att monteras ihop med motsvarande delar. Skruvhusen som är
markerade med rött i figur 6.4 kunde inte passas in i motsvarande hål på bakstycket av
skärmdatorn. Detta på grund av att avståndet mellan dem var för litet vilket gjorde att
skruvhusen i ena änden knäcktes vid försök till att pressa på dem.
Ett försök gjordes också för att se om det gick att montera skruven i skruvhuset, detta ledde
till att skruvhusen sprack.
Den kontrollmätta sträckan uppmättes till 125,8 och 125,7 mm.

Figur 6. 4 Baksidan av utskriften med material Visijet M3X
ABSplus, FDM-teknik
Denna front fick jag med stödmaterialet kvar, som kan ses i figur 6.5.
Ett problem med denna var att även skruvtornen som är markerade med rött figur 6.4
fylldes med stödmaterial. Detta var i princip omöjligt att få bort mekaniskt utan att borra
upp hålen. Kemiskt var det också svårt att få bort stödmaterialet eftersom bara det översta
lagret av stödmaterialet kommer i kontakt med vätskan och mjuknade upp, sedan måste det
tas bort för att vätskan ska komma i kontakt med nytt stödmaterial. En ultraljudstvätt hade
kanske i det här fallet varit användbart, vilket jag dock inte hade tillgång till. Efter att ha
försökt mig på detta med mindre lyckat resultat så borrades hålen istället upp.

Figur 6. 5 Bild på utskrifter med materialet ABSplus, med och utan stödmaterial
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Materialet var sprött och gick lätt sönder när motsvarande skruv monterades i skruvtornen.
Detta berodde också mycket på att stödmaterial fanns kvar i skruvtornet även efter
borrning. Efter ett flertal försök lyckades det med att få ihop en enhet med bakstycket med
alla 6 skruvar.
Den kontrollmätta sträckan uppmättes till 126,9 och 126,9 mm.
PA/GF, SLS-teknik
Det var inga problem med passning av andra komponenter vid montering av denna enhet.
Skruvhusen höll ihop bra under montering av skruvarna. Detta material är också det som
kändes mest robust.
Den kontrollmätta sträckan uppmättes till 126,8 och 127 mm.
Heavy Duty HD, FDM-teknik
Inga problem vid passning av övriga komponenter vid montering av denna enhet.
Skruvhusen såg inte helt perfekta ut, vilket kan ses i figur 6.6, men det gick ändå bra att
montera skruvarna.

Figur 6. 6 Skruvhus Heavy Duty
Den kontrollmätta sträckan uppmättes till 127,1 och 127,3 mm.
6.3.1 Utseende
De additivt tillverkade frontstyckena bedömdes visuellt utifrån hur lik de var den riktiga
produkten så som kund ser den. Den riktiga produkten kan ses i figur 6.6. Ingen hänsyn
togs till färgen, utan det som jämfördes var yt-finishen och hur detaljrik utskriften var.
Denna jämförelse var självklart godtycklig men det är ändå stora visuella skillnader mellan
de olika materialen och teknikerna.
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Figur 6. 7 Den riktiga produkten
Visijet M3X, Multijet-teknik
Detta var den utskrift med bäst yt-finish och detaljrikedom. Det går att känna skillnad på
linjerna på ytan, men det är inte mycket.
Linjen som är markerad i figur 6.6 går att urskilja tydligt vilket syns i figur 6.7.

Figur 6. 8 Visijet M3X, Multijet-teknik
ABSplus, FDM-teknik
Det går tydligt att känna och också se de olika ”linjerna” där materialet har lagts ut, vilket
syns i figur 6.8. Vid den fasade delen runt skärmen går det tydligt att se skillnaden på
lagren.
Linjen som är markerad på figur 6.6 är knappt märkbar.

Figur 6. 9 ABSplus, FDM-teknik.

32

PA/GF, SLS-teknik
Ytan känns lite sträv och är inte lika len som den riktiga produkten.
Det går att urskilja linjen som går runt skärmen, men inte mycket. Detta kan ses i figur 6.9.

Figur 6. 10 PA/GF, SLS-teknik
Heavy Duty HD, FDM-teknik
Ytan är väldigt blank vilket kan ses i figur 6.11. Den riktiga produkten är inte blank utan
mer matt. Det går inte lika tydligt att känna de ”linjer” där materialet har lagt ut som på den
andra FDM-utskriften.
Linjen som är markerad i bild 6.6 syns bättre än utskriften i materialet ABSplus, men är
inte heller här så tydlig.

Figur 6. 11 Heavy Duty, FDM-teknik
6.3.5 Värmeskåpstest
Enligt produktspecifikationen så ska produkten kunna förvaras i temperaturer upp till 85°C.
För att se hur de additivt tillverkade front-styckena klarar av det så sattes samtliga i ett
värmeskåp med temperaturen 85°C under cirka 20 minuter. Det kontrollerades därefter
visuellt om frontstycket hade deformerats.
Ingen av produkterna hade synliga deformationer efter testet. Fronten tillverkad med
Multijet-teknik var dock ”mjuk” efter testet men återfick sin vanliga hårdhet efter att den
svalnat utan att deformeras.
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6.3.3 ESD-test
Ett ESD-test utfördes på alla produkterna som har additivt tillverkade fronter, utom fronten
tillverkad Multijet-teknik materialet Visijet M3X eftersom den inte var monterad. Detta
gjordes genom att en ESD-pistol riktades mot olika punkter på fronten för att se om det
blev någon urladdning som i figur 5.7.
Samtliga fronter som testades klarade av de krav som var uppställda på den riktiga
produkten. När volt-styrkan fördubblades så var det endast produkten med fronten som var
tillverkad med SLS-teknik i materialet PA/GF som klarade sig.

6.4 Analys och resultat av praktisk jämförelse
För att utvärdera vilken additiv teknik och material som klarade sig bäst i jämförelsen
användes Pugh-matriser. De olika testerna som användes i jämförelsen viktades beroende
på hur viktiga de var för att just denna prototyp. Det som viktades högst var att montering
och måttnoggrannhet eftersom de annars var oanvändbara i just detta fall. En av de testade
geometrierna fick fungera som ”referenskoncept” och det ”koncept” som fick sämst poäng
valdes bort sedan gjordes metoden om. På så sätt visades vilket av materialen och
teknikerna som var bäst för just det här fallet.
Tabell 6. 2 Första Pugh-matris som användes vid den praktiska jämförelsen
Urvalskriterier

Viktning Visijet
M3X
4
0

Montering och
måttnoggrannhet
Utseende
1
Värmeskåpstest 2
ESD-test
2
Summa

ABSplus

PA/GF

+

Heavy
Duty HD
+

0
0

+

+

+

0

5

5

5

+

Som man kan se i tabell 6.2 så föll Visijet M3X bort först, detta främst eftersom den inte
gick att montera ihop med motsvarande delar.
Tabell 6. 3 Andra Pugh-matris som användes vid den praktiska jämförelsen
Urvalskriterier

Viktning ABSplus Heavy
Duty HD
4
0
+

Montering och
måttnoggrannhet
Utseende
1
Värmeskåpstest 2
ESD-test
2
Summa

0
0
0
0

+
0
0
5
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PA/GF
+
+
0
+
7

Sedan valdes ABSplus bort vilket kan ses i tabell 6.3, detta också främst pga. svårigheter
vid montering. Som tidigare nämnts så var materialet skört och sprack lätt.
Tabell 6. 4 Tredje Pugh-matris som användes vid den praktiska jämförelsen
Urvalskriterier

Viktning

Montering och
måttnoggrannhet
Utseende
Värmeskåpstest
ESD-test
Summa

4
1
2
2

Heavy Duty PA/GF
HD
0
0
0
0
0
0

0
+
1

För just denna prototyp var det fronten tillverkad i materialet PA/GF med SLS-teknik som
klarade sig bäst av detaljerna i jämförelsen vilket kan ses i tabell 6.4. Materialet Heavy
Duty HD klarade sig nästan lika bra, det är till stor del yt-finishen som skiljer de båda åt.
Värt att upprepa är att samtliga utskrifterna klarade kraven för den riktiga produkten vid
ESD-test.
Jag tycker att de egenskaper som nämns för varje additiv teknik i tabell 4.1 som är tagna
från litteraturstudien till stor del stämmer bra överens med resultaten från den praktiska
jämförelsen. Jämförelsen bekräftade att olika tekniker har väldigt varierande egenskaper
och ett inköp av en typ av 3D-skrivare inte kan ersätta behovet av en extern leverantör av
additivt tillverkade prototyper och delar i dagsläget.
Att det kontrollerade måttet på utskriften med materialet Visijet M3X utskriven med
Multijet-teknik skiljde sig så mycket från original-måttet var oväntat. Materialet var också
sprött vilket dock var väntat. Detta var den utskrift med bäst yt-finish vilket gör att den
skulle kunna fungera att använda på mässor för att visa upp ett koncept utan behov av
efterbearbetning. Detta kan vara fördelaktigt både ekonomiskt och tidsmässigt i vissa
situationer. Det skall också nämnas att det även finns andra material till tekniken som
kanske hade fungerat bättre för montering.
Intressant var också att de olika att materialegenskaperna i de båda FDM-utskrifterna
skiljde sig åt så mycket. Med materialet ABSplus var det väldigt svårt att montera de
självgängade skruvarna på grund av att materialet sprack lätt. Detta var dock inget problem
med materialet Heavy Duty. Lagertjockleken skiljde sig åt på de båda utskrifterna vilket
man kunde se på den fasade delen runt skärmen. Lagertjockleken togs inte i beaktande vid
jämförelsen av utseendet.
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7 Diskussion och slutsatser
Precis som nämndes i analysen av intervjustudien så anser jag att en skrivare som använder
FDM-teknik skulle kunna vara motiverat, men man måste ta efterbearbetning i åtanke.
Vilket den praktiska delen visade. Stödmaterialet kräver en del efterarbete för att få bort,
hur mycket beror på vilken slags geometri utskriften har. För att förenkla detta arbete skulle
det kanske vara nödvändigt att även behöva fundera på att investera i en ultraljudstvätt i
tillräcklig storlek. Problemet med efterbearbetning slipper man undan vid beställning av en
extern leverantör.
Att materialegenskaperna skiljer sig åt väldigt mycket för FDM-utskrifterna i den praktiska
jämförelsen visar också att det är viktigt att kolla upp vilka material 3D-skrivaren man
köper in kan använda. Multijet- och Polyjet-tekniken har enligt litteraturstudien den
fördelen att stödmaterialet är lättare att ta bort. Den praktiska jämförelsen bekräftar dock att
tekniken fungerar sämre som funktionsprototyp. Jag anser också som nämns i 5.4 att det
vore fördelaktigt att 3D-skrivaren skulle kunna användas för att göra olika slags verktyg.
Detta gör också att FDM-tekniken är mer intressant.
Den måttnoggrannhet som anges av tillverkarna av 3D-skrivarna innehåller ofta någon text
som anger att måttnoggrannheten kan variera. Variationen kan enligt dessa texter t.ex. bero
på hur delen byggs i maskinen, byggparametrar och storlek. Detta gör att den
måttnoggrannhet som anges av tillverkaren enligt mig är svår att använda vid jämförelser
av olika 3D-skrivare. Det viktiga med måttnoggrannheten i den praktiska jämförelsen som
utförts i denna rapport är att de utskrivna delarna gick att montera ihop med motsvarande
delar.
Att köpa in en 3D-skrivare som använder SLA- eller SLS-teknik anser jag inte vara aktuellt
enbart för prototypframtagning på grund av de arbetsmiljöskäl som redovisats i
litteraturstudien. Det skulle dock kunna vara aktuellt med en 3D-skrivare av typen SLS om
det i framtiden beslutas om att tillverka slutprodukter med additiv teknik. Om det skulle bli
aktuellt anser jag att precis som det står i exemplet i 4.3 det är viktigt att man konstruerar
om den aktuella produkten för att ta tillvara alla fördelar med additiv teknik.
Jag anser utifrån de praktiska testerna att funktionsriktiga prototyper med 3D-utskrivna
delar absolut skulle kunna skickas ut till kund. Med funktionsriktiga menas fullt
användbara produkter, materialet kommer självklart skilja sig åt. Utifrån resultatet på de
praktiska testerna hade jag i sådana fall rekommenderat en SLS-utskrift i materialet PA/GF.
Jag anser inte heller att det är viktigt att denna utskrift har rätt färg och yt-finish, utan att
det snarare är en fördel att den har en annan färg och yt-finish än slutprodukten. Om man
skickar ut den till kund blir det då tydligare att detta är just en prototyp-enhet.
Att skicka ut funktionsriktiga produkter med 3D-utskrivna delar skulle i sådana fall vara ett
alternativ till den förserie av produkter med vakuumgjutna delar som skickas ut idag.
Eventuellt skulle fullt fungerande produkter med 3D-utskrivna delar kunna skickas ut som
ett steg innan detta. Detta har fördelen att kunden kan komma med åsikter och förslag och
inom kort tid ha en ny produkt hos sig med de ändringar denne bett om. Detta ökar
flexibiliteten under produktutvecklingen och skulle kunna öka kundnöjdheten.
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8 Förslag på vidare arbete
Ett förslag på ett annat examensarbete inom ämnet är att kolla noggrannare på Maximateccs
produktutbud för att se om någon hade kunnat massproduceras med additiv teknik. Valet av
produkt bör bero på materialegenskaperna. Den metod jag tror lämpar sig i sådana fall är
SLS-teknik. En omkonstruktion bör göras av produkten för att optimera den för den nya
tillverkningsmetoden. Sedan bör en ekonomisk jämförelse göras mellan vad den har kostat
att ta fram hittills med konventionell tillverkningsmetod och vad den hade kostat om
additiv tillverkning hade används istället.
Företaget bör även hålla koll på marknaden för att se när formsprutning med formverktyg
tillverkade med additiv-teknik kommer att fungera för deras produkter.
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Bilagor
Bilaga 1, kvalitetshuset
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Bilaga 2, produktblad för material
Saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl
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Bilaga 3, intervjuguide
Intervjun är till för att samla information om hur additiva tekniker användas idag och hur de
senare skulle kunna användas på företaget. De punkter jag är intresserad av att veta mer om
och/eller era tankar om är listade nedan.


Produktutvecklingsprocessen på företaget



I vilka faser i produktutvecklingen brukar additiva modeller beställas



I vilka syften beställs dem
Exempel: prov av funktioner, passning av komponenter, visualisering av koncept
och i så fall för vilka)



Specifika tester som skulle vara önskvärda att kunna genomföra
Exempel: IP66



Produktion med additiv tillverkning



Vilket antal brukar ungefär beställas av de olika modellerna



Egna idéer på vad tekniken skulle kunna användas till



Bristerna med de olika 3D-utskrifterna



Vilka på företaget är intresserade av additiv-teknik



Investera i 3D-printer
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