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ABSTRACT  

 

This thesis project was conducted as a case study at Scania CV, a manufacturer of trucks, 

buses and industrial and marine engines. The project aimed to investigate how topology 

optimization can be used to design end products for metal additive manufacturing (AM). 

The main research questions for the project was: How can topology optimization be used 

to design parts for metal additive manufacturing? Which gave rise to further research 

questions: Which parts are suitable for metal additive manufacturing? Which factors has 

to be considered when designing end products for metal additive manufacturing? 

 

The main benefits of additive manufacturing revealed in the literature were short lead 

time, possibility to manufacture complex geometries and consolidate multiple parts into a 

single part. The applications of metal additive manufacturing found in the literature 

included prototypes and end products as well as tools and spare parts. Small, complex 

geometries which are expensive to manufacture traditionally due to expensive tooling or 

low volumes are most likely to be suitable for metal additive manufacturing. Parts where 

trade-offs have to be made between manufacturing cost and performance could also be 

interesting to investigate for AM. The build size of the selected machine is a limiting 

factor when choosing parts and the build direction of the part, the need for support 

material during manufacturing and post processing are important to consider when 

designing parts for metal AM. 

 

The case study was performed based on Design for Additive Manufacturing (DFAM), a 

method for designing parts for AM. DFAM consists of deciding the specifications for the 

part, consolidate parts if possible, optimize the geometry of the part and make sure it is 

possible to manufacture. Two parts were optimized with topology optimization during the 

case study and the resulting geometries were imported to Catia in order to create CAD-

models. The results from the case study showed it was possible to automatically create 

CAD-models based on the resulting geometries from topology optimization. However the 

automatic CAD-models are not suitable for manufacturing of end parts. But the case 

study indicates a weight reduction of about 30 % seems to be possible for topology 

optimization combined with AM even for parts already optimized for low weight but 

adapted for traditional manufacturing methods.  

 

Reducing the overall weight of trucks is important since the carrying capacity is 

important for customers when choosing vehicles for transportation and the gross vehicle 

weight is regulated by laws. This makes topology optimization and metal AM a highly 

interesting area for further investigation. As for now, small, complex parts which are 

traditionally expensive to manufacture are most likely to be profitable for manufacturing 

of end parts with metal AM. 

  



 

 

 

SAMMANFATTNING 

 
Arbetet har utförts som en fallstudie på Scania CV som tillverkar lastbilar, bussar samt 

industri- och marinmotorer. Syftet med projektet var att undersöka hur 

topologioptimering kan användas för konstruktion av slutprodukter som ska tillverkas 

med additiv tillverkning (AM) i metall. Utifrån det togs tre frågeställningar fram som låg 

till grund för projektet. Huvudfrågeställningen var Hur kan topologioptimering användas 

vid konstruktion av artiklar för additiv tillverkning i metall? För att kunna svara på det 

krävdes mer kunskap om additiv tillverkning vilket ledde till följande två frågeställningar: 

Vilka produkter är lämpliga för additiv tillverkning i metall? samt Vilka faktorer behöver 

tas hänsyn till vid konstruktion för direkttillverkning av slutprodukter i metall med additiv 

tillverkning? 

 

De största fördelarna med additiv tillverkning som framkom i litteraturen var korta 

ledtider, möjlighet att tillverka komplexa geometrier och slå samman flera delar till en 

enda. Användningsområden för additiv tillverkning var allt från prototyper till 

serietillverkning samt tillverkning av verktyg och reservdelar.  De artiklar som är 

lämpliga att tillverka med AM är de som är dyra att tillverka traditionellt på grund av 

komplex geometri, dyra verktyg eller låga volymer. Men även artiklar som får ge avkall 

på funktion för att tillverkas eller har långa ledtider och höga lagerkostnader. Andra 

faktorer som är viktiga att tänka på är byggytans storlek för den maskin som ska 

användas samt vilken byggriktning som väljs, behovet av stödmaterial vid tillverkning 

och efterbearbetning av utskriven detalj. 

 

En fallstudie genomfördes baserat på Design for Additive Manufacturing som är en 

metod för att konstruera artiklar för AM. Metoden går ut på att bestämma vad 

komponenten ska ha för funktioner och prestanda, slå samman eventuella 

delkomponenter, optimera utformningen och sedan kontrollera att den är möjlig att 

tillverka. Under fallstudien undersöktes två fästen med topologioptimering och resultaten 

importerades till Catia för att skapa CAD-modeller. Resultatet påvisade att det är möjligt 

att skapa en automatisk CAD-modell i Catia utifrån resultatet från topologioptimeringen. 

Däremot blir resultatet inte tillräckligt bra för att i nuläget kunna använda den 

automatiska modellen för tillverkning av slutprodukter. Resultatet från fallstudien tyder 

dock på en viktminskningspotential runt 30 % även för redan lättviktsoptimerade artiklar 

anpassade för andra tillverkningstekniker vid anpassning till AM. 

 

Eftersom lastkapaciteten är en avgörande faktor för kundens val av fordon samt för att 

uppfylla gällande lagstiftning kring fordonets totalvikt och minska miljöpåverkan så är 

lättviktsoptimering av alla ingående komponenter ett viktigt utvecklingsområde. Därmed 

är även topologioptimering och AM intressant att undersöka vidare. För att AM i 

dagsläget ska vara lönsamt för tillverkning av slutprodukter rekommenderas i första hand 

små, geometriskt komplexa artiklar som är dyra att tillverka traditionellt på grund av 

exempelvis höga verktygs- eller bearbetningskostnader eller små volymer.  
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1.  INLEDNING 

 Bakgrund 

Additiv tillverkning (AM) är en tillverkningsteknik där en detalj byggs upp genom att 

lägga på material i lager på lager utifrån en digital modell. I Sverige används AM i metall 

till stor del för att ta fram prototyper trots att tekniken de senaste åren har utvecklats så att 

det är möjligt att tillverka fullt fungerande slutprodukter (Kianian et al, 2016). Globalt 

sett är tillverkning av slutprodukter med AM i metall ett växande område (Wohlers et al, 

2016) och där ligger flygindustrin i framkant (Gardan, 2016). Inom flygindustrin används 

AM bland annat för att tillverka komponenter med låg vikt, hög prestanda och komplex 

geometri. En metod för att konstruera artiklar med låg vikt och hög prestanda är att 

använda topologioptimering, då placeras materialet ut inom ett givet område utifrån den 

belastning komponenten utsätts för (Wohlers et al, 2016). Låg vikt är något som inte bara 

flygindustrin gynnas av utan även inom fordonsindustrin och i synnerhet för 

godstransporter eftersträvas lättare fordon även om vinsten för viktminskningen inte är 

fullt lika stor som för flygindustrin. Scania CV tillverkar lastbilar, bussar samt industri- 

och marinmotorer. För en kund där lastkapaiteten begränsas av den totala fordonsvikten, 

vilket styrs av bland annat lagkrav, kan ett kilo lättare lastbil innebära ett kilo mer i 

lastkapacitet. Krav på lastkapacitet är ofta en avgörande faktor vid upphandling av 

lastbilar. Om det däremot är volymen som begränsar lastförmågan kan en minskad vikt 

istället leda till minskad bränsleförbrukning. I båda fallen innebär en lättare lastbil ökad 

kundnytta och därmed en ökad konkurrenskraft för tillverkaren. Vilket gör att det blir allt 

viktigare att få ner vikten på fordonen. 

 Problemformulering 

Precis som för alla tillverkningstekniker finns det både för- och nackdelar med AM och 

det gäller att veta vilka artiklar det passar till. Med traditionella tillverkningsmetoder 

krävs att produkten anpassas utifrån tillverkningsteknikens begränsningar vilket kan 

innebära att den får ge avkall på vikt eller prestanda för att vara möjlig att tillverka (Yang 

& Zhao, 2015). När det gäller additiv tillverkning så har konstruktören större friheter 

kring produktens utformning vilket gör att konstruktionsarbetet behöver anpassas för att 

kunna utnyttja den friheten (Langelaar, 2016; Yang & Zhao, 2015). På Scania finns sedan 

tidigare erfarenhet av additiv tillverkning i plast, men även ett antal prototyper i metall 

har tillverkats med additiv tillverkning. Däremot saknas kunskap om hur AM kan 

användas i större skala som tillverkningsmetod för slutprodukter, hur dessa kan optimeras 

för tillverkning med AM samt AM teknikens möjligheter och begränsningar. 
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att undersöka hur topologioptimering kan användas för 

konstruktion av slutprodukter som ska tillverkas med additiv tillverkning i metall. Utifrån 

det har tre frågeställningar tagits fram som ligger till grund för projektet: 

 

F1: Hur kan topologioptimering användas vid konstruktion av artiklar för additiv 

tillverkning i metall? 

 

F2: Hur stor är viktminskningspotentialen vid topologioptimering för additiv 

tillverkning jämfört med konstruktion för traditionell tillverkning? 

 

F3: Vilka produkter är lämpliga för additiv tillverkning i metall? 

 

F4: Vilka faktorer behöver tas hänsyn till vid konstruktion av slutprodukter för 

additiv tillverkning i metall? 

 Avgränsningar  

Studien kommer att undersöka additiv tillverkning i metall ur ett konstruktionsperspektiv 

med fokus på arbetet att skapa en digital modell för tillverkning. Däremot kommer 

faktorer kopplade till produktion och tillverkning med AM så som processparametrar, 

pulveregenskaper, efterbearbetning, förvaring av metallpulver och liknande inte att 

undersökas. När det gäller material kommer fokus att ligga på egenskaper för stål.  

 

Gällande AM teknikens begränsningar som påverkar utformningen av artikeln kommer 

endast begränsningar för pulverbäddstekniken Direct Metal Laser Sintering (DMLS) att 

undersökas. DMLS har valts eftersom pulverbäddsteknikerna är de vanligaste teknikerna 

för AM i metall (Bikas et al, 2016; Langelaar, 2016; Nickels, 2016) och Scanias 

Mekaniska Verkstad har i dagsläget avtal med leverantörer för AM metall som använder 

sig av just pulverbäddstekniker och DMLS. Tankesättet som gäller för tillverkning med 

DMLS kan även appliceras på andra pulverbäddstekniker men specifika värden och 

egenskaper kan skilja.  

 

Topologioptimering kommer användas som metod för lättviktsoptimering av valda 

artiklar, medan andra metoder så som lattice-strukturer eller konsolidering inte kommer 

att undersökas under studien. De skruvförband som i dagsläget finns på de valda 

artiklarna ska finnas kvar oförändrade och kommer därför inte att räknas på. Lastfallen 

för topologioptimering och FEM-analys av valda artiklar hämtats från beräkningsgrupp 

samt tidigare examensarbete på Scania. 

  

 

 

  



 

3 (45) 
 

2. ANSATS OCH METOD 

En tillämpad kvantitativ undersökning genomfördes för att undersöka hur additiv 

tillverkning i metall kan användas i produktutvecklingsarbetet samt hur 

lättviktsoptimering med hjälp av topologioptimering kan användas vid konstruktion av 

artiklar för additiv tillverkning. Undersökningen bestod av en fallstudie baserad på 

sekundära data i form av litteratur inom området samt primärdata i form av en empirisk 

studie. 

 Litteraturstudie 

För litteraturstudien gjordes elektronisk sökning av vetenskapliga artiklar och 

systematiska översikter publicerade från 2015-01-01 i databaserna Scopus och Primo 

samt universitetsdatabaser. De sökord som användes var ”additive manufacturing”, 

”additive manufacturing metal”, ”metal additive”, ”additive manufacturing method”, 

”additive manufacturing topology” ”additive manufacturing topology optimization”. 

Sökningar i databaserna gjordes även för sökorden “direct metal laser sintering”, 

”DMLS” och ”electron beam melting”, ”EBM”, ”Design for additive manufacturing”, 

“DFAM” och “Fatigue Additive Manufacturing” men då utan tidsbegränsning. Litteratur i 

form av artiklar och böcker har även identifierats via referenslistor i funna artiklar och via 

manuell sökning, även då utan tidsbegränsning.  

 Datainsamling 

Data som användes som grund för fallstudien samlades in löpande. 

2.2.1. Dokument 

Dokument som användes under arbetet var materialdatablad från maskintillverkare, 

tidigare rapporter från Scania samt CAD-modeller innehållande information om de 

artiklar som undersöktes. 

2.2.2. Mjukvaror 

För topologioptimering samt FEM-analys användes solidThinking Inspire 2016.2 build 

6160 (härefter kallat Inspire). För skapande av CAD-modell samt ytterligare FEM-analys 

användes Catia v5 R24 Service Pack 3 Build Number 24 (härefter kallat Catia). 

2.2.3. Studiebesök 

Ett studiebesök gjordes hos Lasertech LSH AB (härefter kallat Lasertech) i Karlskoga 

som är leverantör av AM metall. Studiebesöket syftade till att få ökad kunskap om AM 

teknikerna samt vilka tillverkningstekniska begränsningar som behöver tas hänsyn till vid 

konstruktion. Sammanfattning från studiebesöket presenteras i bilaga 10. 

2.2.4. Fallstudie 

För att undersöka hur topologioptimering kan användas i konstruktionsarbetet vid 

konstruktion för AM genomfördes en fallstudie där två befintliga artiklar undersöktes 
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med topologioptimering för att sedan skapa en CAD-modell i Catia. Fallstudien utfördes 

baserat på en metod för Design for Additiv Manufacturing (DFAM) vilket är ett 

systematiskt arbetssätt för att skapa produkter anpassade för additiv tillverkning. Fokus 

under studien har legat på användning av topologioptimering i konstruktionsarbetet. 

Framförallt på att se om resultatet från topologioptimeringen kunde importeras direkt till 

Catia och utvärdera med FEM-analys utan att behöva bygga upp CAD-modellen manuellt 

från grunden i Catia. Den metod för DFAM som har använts under projektet är baserad 

på tre metoder för DFAM av Tang et al (2016), Yang & Zhao (2015) samt Komi (2016) 

med vissa anpassningar för att bättre passa projektets syfte. En utmaning med AM är just 

att utnyttja designfriheten och inte ta en befintlig produkt och tillverka som den är med 

AM. DFAM lyfter olika delar av designfriheten på ett strukturerat sätt för att underlätta 

konstruktionsarbetet. Metoden som användes bestod av fyra steg: Specifikation, 

Funktionsdesign, Designoptimering och Designutveckling (Figur 1).   

 

 
Figur 1. DFAM metod som använts för fallstudien 

 

Sammanfattningsvis handlar Specifikation om att bestämma vad komponenten ska klara 

gällande funktion och prestanda, specifikationerna för de valda artiklarna togs fram 

baserat på CAD-modeller samt tidigare rapporter och examensarbete. 

 

Funktionsdesign handlar om att bestämma vilka funktioner komponenten ska ha och vilka 

andra komponenter den påverkas av. Här skapades modeller för topologioptimering i 

programmet Inspire baserat på artiklarnas funktioner och omgivning.  

 

Specifikation •Prestanda- och funktionskrav

•AM teknik

Funktionsdesign
•Funktioner

•Designvolym

•Material

Designoptimering

•Mål

•Begränsningar

•Topologioptimering

•Analysera design

Designutveckling
•Skapa CAD-modell

•Analys av design
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Designoptimering svarar på frågorna kring vad optimal prestanda är och hur den uppnås, 

under projektet har topologioptimering använts för designoptimering av artiklarna.  

 

Designutveckling går ut på att anpassa konstruktionen för AM och kontrollera att den 

uppfyller kraven som ställs på komponenten. Utförandet av det här steget i projektet 

skiljde sig från litteraturen där topologioptimeringsresultatet används som en riktlinje för 

att manuellt bygga upp en CAD-modell. I projektet undersöktes om det var möjligt att 

använda resultatet från topologioptimeringen som CAD-modell för att inte behöva 

modellera upp en ny manuellt.  Metoden för DFAM som lyfts i litteraturen presenteras 

mer ingående under avsnitt 3.9 Design for Additive Manufacturing 

 

En alternativ metod för DFAM är att använda en global DFAM av Ponche et al (2012) 

vilket är en mer tillverkningsbaserad metod för DFAM till skillnad från den valda DFAM 

som är mer prestandabaserad. Vid tillverkningsbaserad DFAM är specifikation, 

konsolidering och funktionsdesign samma som för prestandabaserad DFAM. Skillnaden 

är att vid designoptimering så placeras materialet ut baserat på hur AM tekniken enklast 

kan bygga upp detaljen (Ponche et al, 2012). För prestandabaserad DFAM fördelas 

materialet istället med hänsyn till prestanda och hållfasthet genom exempelvis 

topologioptimering (Komi, 2016; Yang & Zhao, 2015) eller manuellt genom att skapa 

lattice-strukturer (Yang & Zhao, 2015).  

 

Syftet med projektet var att undersöka användningen av topologioptimering för 

strukturoptimering av vald artikel och topologioptimeringsprogrammet Inspire kan i 

nuläget inte placera ut materialet med hänsyn till hur AM tekniker bygger detaljen utan 

placerar endast ut materialet baserat på de laster som matas in. Därför valdes det 

prestandabaserade tillvägagångssättet för DFAM.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 Topologioptimering 

Topologioptimering är en teknik som används för att hitta den bästa fördelning av 

material med hänsyn till de krav som ställs på spänningar och styvhet (Wohlers et al, 

2016). Vid topologioptimering blir resultatet ofta en komplex, organisk geometri som är 

svår eller omöjlig att tillverka traditionellt. Med AM är det däremot möjligt att tillverka 

sådana geometrier vilket gör det intressant att kombinera topologioptimering med AM 

(Zhang et al, 2016). Däremot så har programvaror för topologioptimering i nuläget inte 

möjlighet att ta hänsyn till AM-teknikernas tillverkningsbegränsningar vid 

topologioptimering (Kokkonen et al, 2016).  

 

Vid topologioptimering så delas artikeln in i designvolym (DV) och icke-designvolym 

(NDV). Designvolymen är den del av geometrin där programmet får fördela material helt 

fritt. Icke-designvolymen kan vara infästningar eller kontaktytor mot andra komponenter 

som behöver finnas kvar i samma utförande och där kommer inget material läggas till 

eller tas bort. Randvillkoren för artikeln så som laster och infästningar definieras och när 

det är gjort och artikelns material är angivet väljs målet för optimeringen. Det kan 

exempelvis vara att uppnå maximal styvhet med en viss procent av volymen eller 

minimal vikt med hänsyn till en viss spänningsnivå. Topologioptimeringen kan behöva 

upprepas flera gånger med olika inställningar för att uppnå bästa resultat (Komi, 2016; 

Tang et al, 2016). 

 

 
Figur 2. Princip för topologioptimering: a) designvolym b) optimeringsresultat och c) färdigt fäste (3D systems)1 

 

Vid topologioptimering behöver konstruktören kontrollera att den resulterande geometrin 

är sammanhängande och inte består av flera lösa delar (Komi, 2016; Tang et al, 2016). 

Vid topologioptimeringen erhålls rekommenderad densitet för de ingående elementen i 

designvolymen. Densiteten går från 0-1 där 0 innebär att inget material ska finnas i 

elementet och 1 innebär att elementet ska innehålla material. Men för värdena mellan 0 

och 1 så är det upp till konstruktören att avgöra var gränsvärdet ska gå för om elementet 

ska innehålla material eller inte.  

  

                                                      
1 https://www.3dsystems.com/learning-center/case-studies/topology-optimization-and-dmp-

combine-meet-ge-aircraft-engine-bracket hämtad 2017-03-14 

b) a) c) 
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Ett gränsvärde på 0,3 innebär att element med densitet 0-0,2 ska vara tomma och element 

med densitet 0,3-1 ska innehålla material (Tang et al, 2016). Ett lägre gränsvärde ger 

alltså en större mängd material än ett högre, se Figur 3.  

 

 
Figur 3. Resultat från topologioptimering med olika gränsvärden: a) 0,3 b) 0,5 och c) 0,7 

 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod för att ta fram en approximerad 

lösning till matematiska modeller skapade av differentialekvationer. Metoden går ut på att 

dela upp modellen i flera mindre delar, kallade finita element. För varje element 

specificeras ett antal punkter så kallade noder där exakta värden räknas ut. Samlingen av 

finita element kallas för mesh och ett finare mesh med fler, mindre element ger en bättre 

approximering av den matematiska modellen och därmed ett bättre resultat än ett grovt 

mesh med ett fåtal stora element (Figur 4) (Hutton, 2003). 

 

 

 
Figur 4. Finita element a) fint mesh b) grovt mesh. Bild baserad på (Hutton, 2003) 

  

a) b) 

a) b) c) 
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 Tekniker för additiv tillverkning i metall 

AM delas in i olika tekniker beroende på typ av byggmaterial och hur materialet 

sammanfogas (Figur 5). De vanligaste AM-teknikerna för metall är 

pulverbäddsteknikerna laser- och elektronstrålesmältning (Bikas et al, 2016; Herzog et al, 

2016; Langelaar, 2016). Då additiv tillverkning fortsätter utvecklas i hög hastighet är det 

rekommenderat att se över tillgängliga tekniker på marknaden inför eventuell 

tillverkning. De schematiska bilderna av AM teknikerna som presenteras i detta avsnitt är 

hämtade från CES Selector2. 

 

 
Figur 5. Översikt över AM tekniker för metall 

3.2.1. Powder bed fusion 

Powder bed fusion (PBF) är en samling av pulverbäddstekniker som använder 

metallpulver. Metallpulvret sprids ut i ett jämnt lager över byggytan med hjälp av en 

skrapa eller rulle och pulvret sammanfogas sedan med hjälp av en energikälla, vanligen i 

form av en laser- eller elektronstråle. Därefter sänks byggytan ner och ett nytt pulverlager 

sprids ut (Bikas et al, 2016). För att artikeln ska vara stabil och inte flytta sig i 

byggkammaren vid tillverkning så byggs den fast i en metallplatta vid utskrift och lossas 

med gnistning eller sågas loss efter tillverkning3.  

                                                      
2 CES EduPack 2016 Version 16.1.22 Hämtade 2017-04-20 
3 Holmstedt, Torbjörn; CEO & AM-engineer vid Lasertech LSH AB. 2017. Studiebesök 17 mars 

AM teknik metall

Pulverbäddsteknik
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Elektronstråle EBM

Extruderingsteknik

Pulvermatad DED

Trådmatad DED

Droppteknik

Smält material Material Jetting

Bindemedel Binder Jetting

Lamineringsteknik UAM
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Selective laser melting (SLM) används som ett samlingsnamn för de pulverbäddstekniker 

som använder laser som energikälla (Wohlers et al, 2016). Vid SLM rör sig en laserstråle 

över byggytan och smälter ihop pulvret längst detaljens konturer och fyllning (Figur 6). 

När lagret svalnar så stelnar det ihop med lagren under (Herzog et al, 2016). Exempel på 

material som kan användas för SLM är stål, rostfritt stål, koboltkrom, titan, aluminium 

och nickellegeringar (Gardan, 2016).  

  
Figur 6. Schematisk bild av Selective Laser Melting (SLM) 

Laserteknikerna bygger upp detaljen i en rumstempererad kammare med inert gas, 

vanligtvis kväve eller argon, och en syrehalt under 0.1% för att undvika att den smälta 

metallen reagerar med sin omgivning (Herzog et al, 2016). Det uppstår stora 

temperaturskillnader i detaljen när metallpulvret smälts lokalt vilket kan leda till 

restspänningar och sprickbildning. Därför behövs stödstrukturer för att leda bort värmen 

vid tillverkning (Bikas et al, 2016; Kokkonen et al, 2016; Swerea, 2016b).  

 

Vid SLM kan hög ytfinhet och detaljrikedom uppnås och färdiga detaljer får liknande 

mekaniska egenskaper som gjutna eller smidda detaljer (Herzog et al, 2016). Enligt 

Holmstedt 4  har detaljer tillverkade med SLM en ytfinhet runt Ra 8. Den största 

kommersiellt tillgängliga byggytan för SLM i dagsläget är 800 x 400 x 500 mm i en 

maskin från Concept Laser (ConceptLaser, 2016). Det gör att SLM lämpar sig bäst för 

små, komplexa detaljer med hög ytfinish. Utvecklingen av material gör att SLM numera 

kan användas för tillverkning av detaljer som motsvarar delar tillverkade med gjutning 

eller pulvermetallurgi (Gardan, 2016). Direct Metal Laser Sintering (DMLS) är ett 

patenterat namn på EOS pulverbäddsmaskiner som skriver ut i metall och är en typ av 

SLM (Herzog et al, 2016; Wohlers et al, 2016). 

 

Electron Beam Melting (EBM) är en pulverbäddsteknik som är patenterad av Arcam 

(Wohlers et al, 2016). Den fungerar liknande som SLM men pulvret smälts samman av en 

elektronstråle istället för laser (Figur 7). En annan skillnad är att detaljen tillverkas i en 

uppvärmd kammare under vakuum (Gardan, 2016) vilket minskar risken för 

restspänningar till följd av interna temperaturskillnader (Arcam, u.å) och därmed behövs 

inte lika mycket stödstrukturer för värmeledning, däremot sintras oanvänt pulver fast vid 

detaljen (Swerea, 2016a; Wohlers et al, 2016).  Det går snabbare att tillverka detaljer med 

EBM än med laserbaserade tekniker men detaljen får inte samma ytfinhet eller 

                                                      
4 Holmstedt, Torbjörn; CEO & AM-engineer vid Lasertech LSH AB. 2017. Studiebesök 17 mars 
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noggrannhet (Bikas et al, 2016; Swerea, 2016a; Wohlers et al, 2016). Med EBM fås 

ytfinhet mellan Ra 32-35 för obearbetade detaljer enligt Holmstedt5 jämfört med Ra 8 för 

SLM. EBM är även något dyrare än SLM (Wohlers et al, 2016).   

 

 
Figur 7. Schematisk bild av Electron Beam Melting (EBM) 

3.2.2. Direct energy deposition 

Direct Energy Deposition (DED) är ett samlingsnamn för tekniker där byggmaterialet 

smälts av en energikälla vartefter det matas fram (Figur 8) (Wohlers et al, 2016) och kan 

delas upp i pulvermatad och trådmatad DED (Nickels, 2016). DED används vanligen för 

ytbeläggningar eller för att reparera befintliga komponenter med samma eller liknande 

material (Gardan, 2016). Tekniken är betydligt snabbare än pulverbäddstekniker och kan 

användas för att bygga större detaljer med bra mekaniska egenskaper, däremot fås inte 

samma ytfinhet som vid SLM. DED är även lämpligt för hybridtillverkning (Holmstedt5).  

 

 
Figur 8. Schematisk bild av direct energy deposition 

3.2.3. Binder jetting 

Vid binder jetting placeras byggmaterialet i form av metallpulver på byggytan och ett 

bindmaterial droppas ner på ytan för att binda samman pulvret utifrån detaljens tvärsnitt 

(Figur 9) (Bikas et al, 2016). Materialet värms inte upp vid binder jetting vilket gör att 

                                                      
5 Holmstedt, Torbjörn; CEO & AM-engineer vid Lasertech LSH AB. 2017. Studiebesök 17 mars 
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restspänningar inte bildas i detaljen, däremot blir komponenten porös. Binder jetting kan 

användas för allt från prototyper till lastbärande slutprodukter, däremot så är 

noggrannheten inte lika hög som för SLM (ExOne, u.å). 

 

 
Figur 9. Schematisk bild av binder jetting  

3.2.4. Material jetting 

Material jetting är också en droppteknik men här är det byggmaterialet som droppas ut på 

byggytan för att bilda lager (Figur 10) (Bikas et al, 2016). Tekniken är fortfarande 

ovanlig men går ut på att små metallpartiklar i en vätska droppas ut på byggytan, vätskan 

förångas sedan av de höga temperaturerna i maskinen. Tekniken har hög ytfinhet och stor 

geometrisk frihet (XJet, u.å).  

 
Figur 10. Schematisk bild av material jetting 

3.2.5. Sheet lamination 

Sheet lamination går ut på att en tunn film av materialet fästs med tidigare lager på 

byggytan för att bilda detaljen (Figur 11). För metall används Ultrasonic Additive 

Manufacturing (UAM) där metallfolien svetsas fast med hjälp av tryck och 

ultraljudsvibrationer och oönskat material kan sedan fräsas bort (Wohlers et al, 2016). 

Vid UAM smälts inte materialet till skillnad från övriga AM tekniker och det är möjligt 

att kombinera olika material i en detalj eller bygga in elektronik. Sheet lamination har hög 

bygghastighet och det går att tillverka artiklar upp till 1800 mm x 1800 mm x 900 mm 

(Fabrisonic, u.å). 

 
Figur 11. Schematisk bild av sheet lamination 



 

12 (45) 
 

3.2.6. Hybridtekniker 

Det finns tekniker som kombinerar additiv tillverkning med traditionella 

tillverkningstekniker så som fräsning. Antingen kombineras de två teknikerna separat där 

en artikel tillverkas traditionellt för att sedan bygga på komplexa detaljer. Alternativt kan 

teknikerna kombineras i samma maskin där materialet byggs upp lagervis och därefter 

bearbetas den utskrivna delen och processen upprepas tills detaljen är klar. (Tang et al, 

2016; Wohlers et al, 2016). Till exempel så kan DED kombineras med subtraktiva 

tekniker som fräsning eller svarvning i samma maskin (Optomec, u.å-a). 

3.2.7. Sammanfattning 

Tabell 1. Sammanfattning av AM tekniker 

Teknik  Fördelar Nackdelar 

PBF SLM + Stor geometrisk frihet 
+ Hög noggrannhet 
+ Hög ytfinhet 

- Liten byggyta 
- Långsam 
- Hög kostnad 

EBM + Snabbare än SLM 
+ Mindre restspänningar i detaljen 

- Liten byggyta 
- Sämre noggrannhet än SLM  
- Grövre yta än SLM 
- Färre material att välja på 
- Endast elektriskt ledande material 
- Hög kostnad 

DED + Snabb 
+ Kan bygga stora detaljer,  
+ Kan kombinera olika material 
+ Många tillgängliga material 
+ Bra för hybridtillverkning 

- Sämre noggrannhet  
- Grövre yta än PBF 

Binder jetting + Snabbare än SLM 
+ Inget stödmaterial 

- Liten byggyta 
- Sämre noggrannhet än SLM men bättre 

än DED 
- Porös detalj 

Material jetting + Stor geometrisk frihet 
+ Hög noggrannhet 

- Ovanlig för metall 
 

Sheet lamination + Snabb 
+ Kan bygga stora detaljer 
+ Många tillgängliga material, kan 

använda vanliga metallplåtar 
+ Kan kombinera olika material 
+ Materialet smälter inte 
+ Kan bygga in elektronik 
+ Bra för hybridtillverkning 

- Hög andel skräpmaterial 
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 Materialegenskaper 

Vid additiv tillverkning finns det en mängd faktorer som påverkar vilka 

materialegenskaper den slutliga detaljen får. Det beror på dels på vilken AM teknik som 

används men också på vilka processparametrar som används vid tillverkningen. Andra 

faktorer som påverkar egenskaperna är vilken byggriktning som väljs och eventuella 

restspänningar i detaljen (Lewandowski & Seifi, 2016; Zhang et al, 2016).  

 

Eftersom detaljen byggs upp i lager på lager gör det att de flesta detaljer får 

riktningsberoende, anisotropa, egenskaper (Zhang et al, 2016). Anisotropin beror bland 

annat på detaljens mikrostruktur (Frazier, 2014; Herzog et al, 2016; Lewandowski & 

Seifi, 2016; Zhang et al, 2016) men även på defekter och porer som kan uppkomma vid 

tillverkning (Lewandowski & Seifi, 2016; Zhang et al, 2016). Den färdiga detaljen kan 

värmebehandlas för att minska anisotropin (Lewandowski & Seifi, 2016; Zhang et al, 

2016). 

 

Enligt Herzog et al (2016) är komponenten starkare i Z-riktningen (byggriktningen) än i 

XY-riktningen (inom lagret) på grund av den mikrostruktur som bildas av att 

värmeledningen är större i z-led. Frazier (2014) och Spierings et al (2013) däremot menar 

att komponenten oftast är svagast i Z-riktningen vilket även materialdata från 

maskintillverkaren EOS visar på för stål tillverkat med DMLS (Bilaga 1). Vilken riktning 

som är starkast kan bero på vilken tillverkningsteknik som används. 

 

Artiklar tillverkade med AM har vanligtvis lika höga hållfasthetsegenskaper för både 

statisk och dynamisk belastning som motsvarande gjutna eller smidda detaljer (Frazier, 

2014; Herzog et al, 2016).  

 

I en studie av Riemer et al (2014) däremot var utmattningshållfastheten för en obearbetad 

detalj byggd med SLM i rostfritt stål 316L betydligt lägre än för traditionellt tillverkat 

316L. Om detaljen däremot värme- och ytbehandlas så kan utmattningsegenskaper i nivå 

med dem för traditionella material uppnås. Komponentens utmattningshållfasthet kan 

påverkas negativt av faktorer som porositet och defekter som osmält material, 

restspänningar på grund av värme eller ojämn ytfinhet vilket kan ge upphov till 

sprickbildning (Frazier, 2014; Kokkonen et al, 2016; Wohlers et al, 2016). Sprickbildning 

är ett vanligt problem för de pulverbaserade AM-teknikerna (Gardan, 2016). Men det är 

genomgående osäkert var gränsen för utmattning går, framförallt eftersom det är starkt 

kopplat till ytfinheten. Processparametrarna vid tillverkning kan justeras för att få 

komponenter med lägre porositet och bättre utmattningshållfasthet men det leder till 

långsammare och därmed dyrare tillverkning (Kokkonen et al, 2016; Riemer et al, 2014).  

 

Vid additiv tillverkning kan materialegenskaperna i en detalj varieras genom att ändra 

mikrostrukturen inom detaljen. För DED och UAM kan även materialsammansättningen 

ändras genom att använda olika metaller eller legeringar i samma detalj. Dessvärre så 

finns det i nuläget inte tillräckligt avancerade CAD program för att hantera skillnaderna i 

materialegenskaper inom samma detalj (Rosen, 2014). Det saknas även ingående kunskap 

om hur AM som tillverkningsteknik påverkar egenskaper hos materialet som utmattning, 

sprickbildning, krypning, brotthållfasthet och anisotropi (Lewandowski & Seifi, 2016). 
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För en sammanställning av hållfasthetsegenskaper för stål tillverkat med AM se Bilaga 1. 

För detaljerade materialegenskaper för metaller tillverkade med laser- och 

elektronbaseradetekniker se Lewandowski & Seifi (2016) och för lasersmältning och 

DED se Herzog et al (2016). 

 Kvalitet och noggrannhet 

Artiklar tillverkade med pulverbäddstekniker har liknande noggrannhet som gjutna eller 

smidda artiklar. Enligt Holmstedt6  kan artiklar tillverkade med DMLS jämföras med 

gjutna artiklar och för EBM med smidda artiklar. Teknologiska Forskningscentralen VTT 

AB har i sin forskningsrapport (Kokkonen et al, 2016) uppmätt dimensionstolerans för en 

artikel tillverkad med SLM till dimension casting tolerance grades (DCTG) 4 till 5 enligt 

EN ISO 8062-3 standard, där skalan går från DCTG 1 till DCTG 16 där DTCG 1 ger 

strängast dimensionstoleranser mellan 0,09-0,15 mm. På vissa ytor kunde DCTG 1 och 

DCTG 2 uppnås. I jämförelse rekommenderas DCTG 4-9 för precisionsgjutning. Enligt 

EOS som tillverkar maskiner för DMLS går det att uppnå dimensionsnoggrannhet ner till 

20µm (Bilaga 2). 

 

SLM kan liknas vid en svetsningsprocess där det finns risk för porositet och defekter samt 

att detaljen kan deformeras på grund av de höga temperaturerna. Därför är det viktigt med 

kvalitetskontroll av färdiga artiklar (Kokkonen et al, 2016). Utöver kontroll av den 

färdiga detaljen är det även viktigt att förstå hur tillverkningsprocessen påverkar 

hållfasthetsegenskaperna och hur egenskaperna kan varierar inom detaljen eller mellan 

detaljer i samma byggomgång vid tillverkning. För smältande tekniker till exempel så kan 

skillnader i kokpunkt för olika legeringsämnen i metallpulvret göra att vissa av ämnena 

förångas under tillverkning (Rosen, 2014). Detaljens placering på byggytan vid SLM är 

en annan faktor som kan påverka kvaliteten på den färdiga detaljen då detaljer placerade 

mitt på byggytan respektive ute på kanterna får olika avstånd till laserkällan.  

 

Enligt Thornton (2015) och Kokkonen et al (2016) kan kvaliteten på artiklar tillverkade 

med pulverbäddstekniker variera från detalj till detalj och kontrollen på 

processparametrarna kan vara dåliga, det är därför viktigt med kvalitetskontroll av 

tillverkade artiklar. Holmstedt6 däremot anser att detaljer tillverkade med 

pulverbäddstekniker får en jämn kvalitet så länge processparametrarna är korrekta.  

 Tidsåtgång 

Att skriva ut en artikel med DMLS kan ta allt från några timmar till dagar. 

Utskriftshastigheten för stål är mellan 7-20 cm3/h och beror bland annat på lagertjocklek, 

material och processparametrar (bilaga 2). Generellt kan sägas att större artiklar tar längre 

tid att skriva ut och blir då också dyrare, men även artikelns höjd har stor påverkan på 

byggtiden eftersom det krävs att fler lager sprids ut för att bygga en högre artikel 
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(Hällgren et al, 2016). Komplexitet däremot är gratis och det är ingen skillnad i pris att 

bygga en komplex geometri med samma volym och höjd som en enkel geometri. 

 Miljö 

Med AM är det möjligt att tillverka lättare produkter med hög prestanda och mindre 

spillmaterial vilket kan minska miljöpåverkan både vid tillverkning och under hela 

produktens livscykel (Almeida & Correia, 2016; Kianian et al, 2016). Lägre vikt kan även 

ge ökad lastkapacitet eller minskad bränsleförbrukning för tunga fordon vilket i sin tur 

kan leda till minskat antal transporter och minskad miljöpåverkan. AM uppskattas även 

minska energikonsumtionen och utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionell 

tillverkning men mer ingående undersökningar behövs för att ta reda på den verkliga 

miljöpåverkan (Frazier, 2014). En annan fördel med AM är möjligheten att tillverka en 

artikel på plats på otillgängliga platser dit transporter vanligtvis tar lång tid eller är 

kostsamma, exempelvis i rymden. Det minskar både tid och kostnad för att få fram 

artikeln men även miljöpåverkan genom minskade transporter (Wohlers et al, 2016).  

 Användningsområden 

AM är en tillverkningsteknik bland många andra, och ingen teknik passar för alla typer av 

artiklar. För vissa artiklar kan det finnas stora fördelar med AM men bara för att en artikel 

går att tillverka med AM betyder det inte att det är lämpligt. Om det är möjligt att 

tillverka traditionellt till låg kostnad är det sannolikt inte lönsamt med AM. (Wohlers et 

al, 2016). Användningsområdena för AM i metall kan delas in i fem kategorier: 

tillverkning av optimerade slutprodukter, prototyper, verktyg, reservdelar och reparation 

av befintliga komponenter (Guo & Leu, 2013; Navrotsky et al, 2015; Venekamp & Fever, 

2015; Wohlers et al, 2016). Artiklar som är lämpliga att undersöka för tillverkning med 

AM är framförallt små artiklar med komplexa geometrier som är kundanpassade, 

produceras i låga volymer eller en kombination av dessa men även artiklar med långa 

ledtider (Rosen, 2014; Wohlers et al, 2016). Generellt för AM gäller att det är mest 

lönsamt att tillverka små serier där den högre materialkostnaden för AM kan vägas upp 

mot lägre fast kostnad för exempelvis verktyg (Frazier, 2014) även om serier på upp till 

2000 artiklar per år rapporterats för SLM under 2015 (Kokkonen et al, 2016). För 

exempel på artiklar från de olika kategorierna se bilaga 3. 

3.7.1. Slutprodukter 

Tillverkning av slutprodukter med AM passar bäst för artiklar där det går att utnyttja den 

geometriska friheten för artiklar med komplexa geometrier som är svåra eller omöjliga att 

tillverka traditionellt och som får ge avkall på funktion eller prestanda för att vara möjligt 

att tillverka. Men även där möjligheten till konsolidering kan utnyttjas för artiklar med 

många delkomponenter som kan ersättas av en enda komponent (Guo & Leu, 2013; 

Kokkonen et al, 2016; Navrotsky et al, 2015; Tang et al, 2016; Rosen, 2014; Wohlers et 

al, 2016; Yang & Zhao, 2015).  
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AM kan även vara lönsamt för artiklar som är kundanpassade eller tillverkas i låga 

volymer och som har höga kostnader för verktyg, tillverkning och bearbetning (Frazier, 

2014; Rosen, 2014; Wohlers et al, 2016). Vid höga materialkostnader eller långa ledtider 

där det kan vara värt en högre tillverkningskostnad för att minska ledtiden kan det vara 

värt att undersöka AM som tillverkningsmetod. Det gäller även artiklar som är beroende 

av tillgång från en enda leverantör för att minska känsligheten eller använda AM för 

reservtillverkning vid akut brist på artiklar tills produktionen är igång igen (Frazier, 2014; 

Rosen, 2014; Wohlers et al, 2016). AM kan även användas för att i efterhand skapa 

komplexa detaljer på i övrigt enkla komponenter såsom lyftöron på en svarvad detalj 

(Navrotsky et al, 2015). 

3.7.2.  Prototyper 

Tillverkning av prototyper är ett av de vanligaste användningsområdena för AM och en 

fördel med det är framförallt de korta ledtiderna vilket kan korta ner 

produktutvecklingsarbetet (Navrotsky et al, 2015; Venekamp & Fever, 2015; Wohlers et 

al, 2016).  Ytterligare en stor fördel är att det vid AM inte behövs några verktyg för att 

tillverka artikeln. Detta innebär att vid eventuella designändringar kan en ny artikel 

skrivas ut direkt utan att exempelvis behöva beställa en ny gjutform.  

3.7.3. Verktyg 

Ett annat växande användningsområde för AM är att tillverka verktyg (Venekamp & 

Fever, 2015; Wohlers et al, 2016). Verktyg så som jiggar och fixturer tas ofta fram i få 

exemplar och kan vara dyra och ta lång tid att tillverka. I dessa fall kan AM vara lämpligt 

som tillverkningsteknik.  

 

Även formar för gjutning och formsprutning kan tillverkas med AM och är lämpligt att 

använda för prototyper, förserier eller små serier där tillverkningskostnaden per detalj 

annars kan vara hög. En fördel är möjligheten att korta ledtiderna för formar men även att 

kunna skapa bättre gjutformar med exempelvis avancerade kylkanaler för bättre kylning 

(Wohlers et al, 2016). Det är även möjligt att skriva ut delar med avancerad geometri och 

att tillverka resten med traditionella metoder. Till exempel för formsprutningsverktyg kan 

de stora, enkla delarna av formen fräsas ut och sedan skrivs bara den komplexa delen av 

formen ut med AM menar Holmstedt7. 

3.7.4.  Reservdelar  

För reservdelar med höga lagerkostnader blir det med AM möjligt att vid behov ta fram 

artiklar med kort ledtid och därmed kunna ha mindre lager. Tillverkning av enstaka 

exemplar av artiklar som inte längre finns tillgängliga på marknaden, där till exempel 

gamla verktygsformar har kasserats eller för de fall då det finns krav på leverans av 

reservdelar under lång tid som exempelvis till militära applikationer kan AM vara ett bra 

alternativ (Navrotsky et al, 2015; Venekamp & Fever, 2015; Wohlers et al, 2016).  
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3.7.5.  Reparationer 

Att använda sig av AM för reparationer kan vara ett sätt att korta ledtiderna för reparation 

men även göra det möjligt att uppgradera de reparerade delarna till nyare versioner. AM 

kan användas för att reparera slitna verktyg eller artiklar som skadats vid gjutning eller 

bearbetning genom att lägga till material lokalt där det saknas (Optomec, u.å-b).  

 Riktlinjer för tillverkning 

Trots den geometriska friheten vid pulverbäddstekniker för metall finns det vissa 

riktlinjer att ta hänsyn till vid konstruktion. Syftet med denna studie är att försöka 

minimera handpåläggning mellan topologioptimering och utskrift men det är bra att 

känna till dessa riktlinjer för att kunna utvärdera om artikeln är möjlig att skriva ut eller 

för att välja ut det bästa optimeringsresultatet. Det gäller dels faktorer som gör produkten 

billigare och snabbare att tillverka men även begränsningar för vad som är möjligt att 

tillverka med de maskiner som finns i nuläget. Fokus under avsnittet kommer vara på 

faktorer som gäller för tillverkning med SLM och då specifikt för DMLS. Tankesättet kan 

appliceras för andra pulverbäddstekniker även om de tillverkningstekniska 

begränsningarna kan skilja sig mellan tekniker och tillverkare. För en sammanfattning av 

riktlinjer vid konstruktion för SLM se Bilaga 4 och för mer omfattade beskrivning av 

riktlinjer och begränsningar rekommenderas VTTs forskningsrapport (Kokkonen et al, 

2016). 

3.8.1. Detaljorientering 

Det är viktigt att se över detaljorienteringen, det vill säga vilken riktning som detaljen ska 

byggas i. Detaljen bör placeras så att tillverkningstid och kostnad blir så låga som möjligt 

och behovet av stödmaterial minskas. Den placeras så att höjden blir den minsta 

dimensionen eller om fler artiklar ska tillverkas så att så många artiklar som möjligt får 

plats på byggytan under samma körning då det är flera artiklar som kan dela på kostnaden 

per utskrift (Hällgren et al, 2016). Horisontella ytor blir slätare än vertikala och därför är 

det bra att tänka på vilken riktning funktionsytorna skrivs ut i för att uppnå den ytfinhet 

som krävs på dessa om de inte ska bearbetas efter utskrift. På grund av de anisotropa 

egenskaperna kan också den färdiga detaljens prestanda påverkas genom att 

byggriktningen för detaljen anpassas. Det är viktigt att bestämma byggriktningen tidigt 

eftersom en ändrad byggriktning kan göra att flera delar av artikeln behöver konstrueras 

om (Rosen, 2014; Zhang et al, 2016). 

3.8.2. Stödmaterial 

Stödmaterial behövs framförallt för att leda bort värme och undvika att artikeln 

deformeras av de stora temperaturskillnader som uppstår vid tillverkning. Men 

stödmaterial kan även behövas för att bära upp delar av artikeln som inte har något stöd 

under (Kokkonen et al). Att skriva ut en artikel med SLM kan jämföras med att bygga 

upp den av legobitar. Varje ny legobit behöver ha något under sig som håller upp den och 

kan inte sväva fritt i luften. På samma sätt behöver horisontella ytor ha stödmaterial under 

då det lösa pulvret inte klarar att hålla upp den smälta som bildas (Gardan, 2016). Som 

regel kan överhäng på ett par millimeter byggas utan stöd och om överhänget har en 

rundad övergång kan det vara något längre. För att komponenten ska vara självbärande 
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krävs en vinkel på minst 45º från horisontalplanet, för vissa material med god 

värmeledningsförmåga, tunna lager och små komponenter kan vinklar ner till 40º skrivas 

ut utan stöd men 45° rekommenderas. Om för lite stödmaterial används kan det bli 

problem med brännmärken eller att stödstrukturerna går sönder på grund av dålig 

värmeledning (Kokkonen et al, 2016). 

 

 
Figur 12. Artiklar med och utan behov av stödmaterial: a) artikel med behov av stödmaterial b) exempel på placering av 

stödmaterial och c) exempel på självbärande struktur (Kokkonen et al, 2016). 

 

Stödmaterial gör att utskriften tar längre tid och blir dyrare, efter tillverkning behöver 

stödmaterialet plockas bort manuellt. Därför är det viktigt att så långt som möjligt försöka 

göra konstruktionen självbärande och endast använda stödmaterial för att leda bort värme 

om nödvändigt. Det är också bra att tänka på var stödmaterialet placeras så att det är 

möjligt att rensa bort efter tillverkning, borttaget stödmaterial lämnar en grövre yta än på 

resten av artikeln (Kokkonen et al, 2016). Stödmaterialet kan antingen designas in i 

konstruktionen, läggas in som solida stöd i CAD-modellen eller läggas till av maskinens 

programvara inför utskrift. Fördelen med att själv lägga in stödmaterialet är att 

konstruktören får bättre koll på var stödmaterialet hamnar och därmed var artikeln får en 

grövre yta menar Holmstedt8. 

3.8.3. Hål och kanaler 

Runda liggande hål med en diameter på upp till 25mm kan skrivas ut utan stödmaterial. 

Men i ovansidan av hål och kanaler bildas det lätt slagg (dross) som behöver tas bort. 

Skarpare vinklar i hålens ovankant gör att mindre slagg samlas där. Undvik att ha små hål 

med runda tvärsnitt i långa kanaler då det kan vara svårt att få bort det slagg som bildas. 

Diamant- eller droppformade tvärsnitt med en spetsig vinkel upptill på hål och kanaler 

ger bäst resultat. När det gäller interna kanaler är det extra viktigt att tänka på 

byggriktning och vinklar för att undvika att stödmaterial byggs in i utrymmen där det 

sedan inte går att rensa bort (Kokkonen et al, 2016).  

 

Eftersom oanvänt pulver ligger kvar i byggkammaren under tillverkning behöver det vara 

möjligt att tömma ut det ur håligheter och kanaler efter tillverkning (Kokkonen et al, 

2016). För raka hål kan en minsta diameter på 0,3 mm räcka för att få ut pulvret medan 

böjda kanaler behöver en diameter på minst 0,5 mm för att få ut pulvret. Pulver som är 

svårt att få ut ur trånga kanaler kan behöva skakas ut med ultraljud enligt Holmstedt8. 
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3.8.4. Efterbearbetning  

Efter utskrift behöver den utskrivna artikeln först lossas från bottenplattan vilket kan 

göras med sågning eller gnistning. Sedan behöver eventuellt kvarvarande pulver och 

stödstrukturer rensas bort manuellt (Kokkonen et al, 2016). 

 

Ytfinheten som fås vid SLM motsvarar den för gjutgods (för EBM motsvarande smidda 

detaljer) vilket inte alltid är tillräckligt vid kontaktytor. Artikeln kan därför behöva 

bearbetas med exempelvis fräsning, blästring eller slipning och då är det viktigt att tänka 

på att lägga till en bearbetsmån (Hällgren et al, 2016; Kokkonen et al, 2016). 

Bearbetsmånen behöver vara tillräcklig för att ta hänsyn till eventuell ytporositet, 

ojämnhet och värmedeformationer (Kokkonen et al, 2016). 

 

Vid utmattningskritiska områden så som övergångar mellan olika delar av en artikel eller 

andra områden med spänningsansamlingar kan det vara bra att antingen smälta om eller 

bearbeta ytan minst 0,5mm och sedan blästra för att få en jämnare yta som klarar av 

utmattning bättre. Delar av artikeln som utsätts för lägre spänningar kan lämnas i 

befintligt skick (Kokkonen et al, 2016). Den färdiga detaljen kan även behöva 

avspänningsglödgas eller värmebehandlas på andra sätt för att minska restspänningar, 

porositet och anisotropi i detaljen (Kokkonen et al, 2016). 

3.8.5. Övrigt 

Undvik om möjligt stora ytor och tjocka väggar som samlar värme vid tillverkning och 

kan ge stora restspänningar i artikeln eller leda till att artikeln deformeras. Minsta 

rekommenderade väggtjocklek är 0,5 mm även om det är möjligt att tillverka små detaljer 

med tunnare väggar. Försök ersätta skarpa hörn och kanter både invändigt och utvändigt 

med radier för att få en finare yta (Kokkonen et al, 2016). För hål som ska gängas kan det 

vara enklast att bara göra ett litet hål i artikeln vid utskrift för orientering och sedan borra 

och gänga hålet som vanligt enligt Holmstedt9. 

 Design for Additive Manufacturing 

 

“DFAM is focused on how to adopt the design freedom of AM fully to 

improve product performance.” - (Tang et al, 2016)  

 

Design for Additive Manufacturing (DFAM) är en systematisk metod för design för 

additiv tillverkning (Rosen, 2014; Tang et al, 2016; Yang & Zhao, 2015). Med 

traditionella tillverkningsmetoder får artiklar ibland ge avkall på funktion eller prestanda 

för att vara enklare att tillverka medan AM gör det möjligt att tillverka komplexa 

geometrier utan ökade svårigheter eller kostnader (Yang & Zhao, 2015). Möjligheten att 
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tillverka komplexa geometrier gör att konstruktionsarbetet behöver anpassas för AM för 

att utnyttja den geometriska friheten fullt ut.  

 

En metod för DFAM baserad på metoder av Komi (2016), Tang et al (2016) och Yang & 

Zhao (2015) presenteras i Figur 13. Metoden består av fem steg: specifikation, 

konsolidering, funktionsdesign, designoptimering och designutveckling där konsolidering 

och designoptimering lyfter fördelar med konstruktion för AM som kan ge stora fördelar 

för den slutliga produkten.  

 

 Figur 13. Metod för DFAM 

3.9.1. Specifikation 

Det första som behöver göras är att bestämma vilka krav det är som ställs på artikeln 

gällande både vilken prestanda som ska uppnås och vilken funktion den ska ha. Här 

specificeras även vilka geometriska begränsningar som finns, till exempel kringliggande 

komponenter, och hur stort fysiskt utrymme komponenten får ta (Komi, 2016; Tang et al, 

2016; Yang & Zhao, 2015).  

3.9.2. Konsolidering 

Enligt Yang & Zhao (2015) bör andra steget vara att se över eventuell konsolidering av 

delar, det vill säga om det går att minska antalet delar genom att ersätta flera delar med en 

enda komponent. Konsolidering bör användas så mycket som möjligt vid konstruktion för 

AM framförallt för att integrera delar av samma material som inte rör sig i förhållande till 

varandra (Hällgren et al, 2016). Färre komponenter medför fördelar genom hela 

produktens livscykel genom minskad monteringstid, reparationstid, reservdelslager och 

behov av verktyg. Komplexiteten bör utnyttjas för att skapa sammansatta delar som 

integrerade gångjärn eller länkar i en kedja i samma komponent. En annan fördel med 
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konsolidering är att det går att få en mer noggrann montering genom att minska antalet 

kontaktytor och toleranser (Kokkonen et al, 2016; Rosen, 2014; Yang & Zhao, 2015). 

3.9.3. Funktionsdesign 

Funktionsdesign handlar om att bestämma vilka funktioner komponenten ska ha och hur 

den förhåller sig till kringliggande komponenter. Framförallt på artiklar med många 

funktioner eller vid konsolidering är det bra att börja med en funktionsanalys för att få en 

tydlig överblick över vilka funktioner komponenten ska ha (Tang et al, 2016). Utifrån 

funktionerna bestäms artikelns funktionsytor, de ytor som måste finnas för produkten ska 

fungera som det är tänkt, exempelvis kontaktytor med andra komponenter. För att binda 

samman funktionsytorna definieras också artikelns geometriska begränsning som är det 

utrymme komponenten får befinna sig inom utan att kollidera med kringliggande 

komponenter (Komi, 2016; Tang et al, 2016). Eftersträva så stor geometri som möjligt, 

om en ursprunglig komponents geometri används som geometrisk begränsning är den 

troligtvis redan en kompromiss av funktion och tillverkning vilket innebär att även den 

optimerade utformningen riskerar att bli en kompromiss. 

3.9.4. Designoptimering  

Med AM är det möjligt att konstruera för funktion och öka prestandan (Hällgren et al, 

2016). Några metoder för det är topologioptimering, lattice-strukturer, 

parameteroptimering eller att skapa avancerade kylkanaler och inbyggda leder. 

Designoptimering går ut på att utnyttja möjligheterna på bästa sätt genom att bestämma 

vad som är optimal prestanda för komponenten och hur den ska uppnås (Rosen, 2014; 

Yang & Zhao, 2015).  

 

Det första steget är att bestämma vad målet med optimeringen är: en så styv komponent 

som möjligt, minimerad vikt, maximerade flödesegenskaper etc. Det andra som behöver 

specificeras är vilka begränsningar som finns för artikeln gällande vikt, prestanda, 

funktionskrav eller tillverkningsbegränsningar (Komi, 2016; Yang & Zhao, 2015).  

3.9.5. Designutveckling 

När artikeln har optimerats utifrån prestanda och funktion är det viktigt att se över att den 

är anpassad för att tillverka med AM. Så det sista steget handlar om att anpassa 

konstruktionen för den valda tillverkningstekniken för att göra tillverkningen så billigt 

och enkelt som möjligt (Tang et al, 2016). 

 

Det första steget vid designutveckling är att välja byggriktning för detaljen, det vill säga 

åt vilket håll den ska skrivas ut. Kontrollera att eventuellt stödmaterial och oanvänt pulver 

går att få bort efter tillverkning.  

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till om artikeln ska bearbetas efter den har skrivits ut 

eller monteras ihop med andra artiklar. Med hjälp av AM kan monteringen förenklas 

genom att inkludera snäppfästen, stöd eller riktmärken för inpassning av delar i detaljen 

redan vid tillverkning (Rosen, 2014). Innan artikeln är färdig är det viktigt att stämma av 

att den uppfyller de krav som finns genom exempelvis FEM-analys för att utvärdera 

hållfasthet (Komi, 2016).  
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Att göra en Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) är ytterligare ett verktyg för att 

upptäcka och kunna undvika eventuella fel på utformning och för tillverkning (Tang et al, 

2016).  

 

För att kontrollera att den digitala modellen är korrekt uppbyggd och att komponentens 

geometri är rätt är det bra att skriva ut den i plast innan den skrivs ut i metall eftersom 

plastutskrifter är betydligt snabbare och billigare än metall menar Holmstedt10.  
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4. FALLSTUDIE 

Fallstudien genomfördes för att undersöka om resultatet från topologioptimering kunde 

användas för att skapa CAD-modeller utan att behöva modellera upp geometrin manuellt 

samt för att se om modellerna var möjliga att tillverka med AM sett till den information 

som framkommit under litteraturstudien. 

 Val av artiklar 

SLM skulle användas som tillverkningsteknik och mer specifikt DMLS-maskinen EOS 

M290 med en byggvolym på 250 mm x 250 mm x 300 mm vilket även var den 

begränsande storleken vid val av artiklar. Två fästen valdes ut för att med hjälp av 

topologioptimering försöka sänka vikten och se om resultatet från topologioptimeringen 

kunde importeras direkt till Catia för FEM-analys och sedan tillverkas med SLM, utan att 

behöva bygga upp en CAD-modell för hand i Catia.  

 

Fäste 1 (Figur 14) var ett tvärbalksfäste med yttermåtten 78 mm x 122 mm x 262 mm. 

Fästet var ett gjutgods som var lättviktsoptimerat med anpassning till gjutning. Det valdes 

ut då det är ett lastbärande fäste med en redan optimerad utformning för att se hur mycket 

det var möjligt att minska vikten för en sådan komponent genom att använda 

topologioptimering och tillverkning med AM. 

 

 

Figur 14. Fäste 1 var ett gjutet tvärbalksfäste 
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Fäste 2 (Figur 15) var ett bockat plåtfäste med yttermåtten 97 mm x 163 mm x 50 mm 

som undersökts med topologioptimering i ett tidigare exjobb (Boman, 2016) men där 

resultatet från topologioptimeringen inte var möjligt att tillverka med plåtbockning som 

det var tänk. Fästet ansågs därför intressant att undersöka med topologioptimering för 

tillverkning med AM. 

 

 
Figur 15. Fäste 2 var ett bockat plåtfäste 

 Fäste 1 - Tvärbalksfäste 

4.2.1. Specifikationer 

Fäste 1 (Figur 16) var ett tvärbalksfäste tillverkat i segjärn 0727 som vägde 4,7 kg. Fästet 

monterades på ramen med fyra stycken M14 skruvar och tvärbalken var fäst med tre 

stycken M16 skruvar.  För mer specifikationer om fästet se Tabell 2. Specifikationerna 

för vikt, volym och kringliggande komponenter för tvärbalksfästet hämtades från 

ursprunglig CAD-modell i Catia, hållfasthetsegenskaper och lastfall är framtagna av 

RTCC samt hämtade ur beräkningsrapporter (Bakhshian, 2016; Dersjö, 2016). 

 

 
Figur 16. Fäste 1, tvärbalksfäste med kringliggande komponenter 

 

Tabell 2. Specifikationer för fäste 1 

Specifikationer för fäste 1 

Vikt 4,7 kg 

Densitet 7 200 kg/m3 

Volym 653,6 cm3 

 

  

Tvärbalk 

Ram 

Tvärbalksfäste 
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För fäste 1 var det dimensionerande lastfallet det som uppstod vid radering av chassit, 

exempelvis när lastbilen svänger. Fästet utsätts även för belastning av vibrationer från 

ljuddämparen som ger krängning av ramen men radering ansågs vara dimensionerande. I 

arbetet ställdes en förenklad beräkningsmodell upp som skulle motsvara lastfallet. Vid 

analys av originalfästet i Inspire med de lastfall som användes för topologioptimeringen 

var högsta spänningen 109 MPa (Figur 17). För mer information om lastfall och FEM-

analys se bilaga 5. Vid tidigare FEM-analys av tvärbalksfästet med var högsta spänningen 

i tvärbalksfästet 240 MPa (Bakhshian, 2016). 

 

 
Figur 17. Spänningsfördelning för ursprungligt fäste 1 vid FEM-analys i Inspire 

4.2.2. Funktionsdesign 

Funktionsytorna för tvärbalksfästet som behövde finnas kvar på samma platser på det 

optimerade fästet var skruvhål för fäste i ram, tvärbalk och för att fästa kablage samt 

kontaktytorna kring dessa. Då fäste 1 monteras på ramen för att sedan hänga ner under 

och fästa i tvärbalken så begränsades fästets volym av ramen och tvärbalken. Fästet 

begränsades av ljuddämparfästet som monteras i det gulmarkerade området i Figur 18 och 

fick inte täcka hålen i det rödmarkerade området. Eftersom skruvförbanden inte skulle 

räknas om behölls samma klämlängd på samtliga skruvförband vilket gav en begränsning 

av hur långt fästet kunde sticka ut från ramen.  

 

 
Figur 18. Geometrisk begränsning (ljusblå) för fästet 1 vid topologioptimering 

109 MPa 
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4.2.3. Designoptimering 

Topologioptimeringen genomfördes med målet att uppnå maximal styvhet med en viss 

bibehållen procent av volymen. Begränsningarna för optimeringen av tvärbalksfästet är 

utöver den givna volymen infästningen i ramen med 4 stycken skruvar samt infästning i 

tvärbalk med tre skruvar och de laster som uppstår på fästet vid radering. Som material 

för tvärbalksfästet ansattes rostfritt stål 316L med de materialegenskaper som angavs i 

maskintillverkarens materialdatablad. 

 

Uppställningen av topologioptimeringen för tvärbalksfästet kan ses i Figur 19 där den 

röda volymen är designvolym och de grå volymerna är infästningarna som är icke-

designvolymer. Tvärbalksfästet analyserades med två lastfall. För det ena var den nedre, 

lila plattan fast inspänd medan den övre, gröna plattan fick röra sig inom planet. För det 

andra lastfallet var den övre plattan satt som fast inspänd medan den nedre fick röra sig i 

planet. Lasterna som presenteras i Tabell 3 är ansatta i en masspunkt P. Mer ingående 

beskrivning av randvillkor och inställningar för optimeringen presenteras i Bilaga 5. 

 

 
Figur 19. Uppställning för topologioptimering av fäste 1 

 

Tabell 3. Laster för fäste 1 

Krafter [N] Moment [Nm] 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

2 771 195 3 291 913 25 616 

 

Topologioptimering av tvärbalksfästet genomfördes med målet att maximera styvheten 

med en viss procent av den ursprungliga volymen i behåll. Flera iterationer av 

topologioptimeringen genomfördes med olika procent av volymen kvar för att hitta den 

mest lämpade geometrin för fortsatt arbete med låg volym och godkända spänningsnivåer 

(Figur 20). 

 

 

P 
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Figur 20. Resultat från topologioptimering av fäste 1 med 15-35% volym 

För att undersöka spänningsnivåerna genomfördes FEM-analys på modellerna med 

Inspires inbyggda analysverktyg. Optimeringsresultatet med 25 % volym valdes ut efter 

FEM-analys där maximal spänning i fästet var 100 MPa vilket var i nivå med dem för det 

ursprungliga fästet.  

    

Figur 21. Spänningsfördelning för fäste 1 vid analys i Inspire. 

4.2.4. Designutveckling 

Den resulterande geometrin från topologioptimeringen bestod av en optimerad 

designvolym slätades ut inför export ur Inspire samt icke-designvolymer (Figur 22). 

 
Figur 22. Optimeringsresultat för fäste 1 inför export ur Inspire 

15 % 25 % 30 % 35 % 20 % 

100 MPa 
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NDV exporterades ur Inspire och öppnades i Catia där de olika delarna lades samman till 

en part (Figur 23 a). DV importerades in i filen med NDV i Catia (Figur 23 b). Det 

importerade meshet rensades sedan skapades en offset av meshet (Figur 23 c). Detta på 

grund av problem med att lägga samman geometrierna om en yta skapades utan offset. 

Automatiska ytor skapades (Figur 23 d) och konverterades sedan till en enda solid kropp 

(Figur 23 d, e). Mer detaljerad information om tillvägagångssättet presenteras i Bilaga 6. 

 

                 
Figur 23. Skapande av modell för fäste 1 i Catia a) Icke-designvolym importerad i Catia b) Importerat mesh c) Mesh offset, 

d) Automatiska ytor e) Solid kropp 

Funktionen för automatisk yta i Catia skapar en approximering av den geometri som väljs 

och inte en exakt avbild. För tvärbalksfästet skapades tre separata ytor, en för varje del av 

meshet. Kanterna på meshen rundades av vilket ledde till att övergångarna mellan 

designvolym och icke-designvolym blev ojämnare än i den ursprungliga geometrin (Figur 

24). 

 
Figur 24. Tvärbalksfäste vid a) export från Inspire och b) modell skapad i Catia 

Tabell 4. Volym för tvärbalksfäste i Inspire och Catia 

 

 

 

 

Volym för tvärbalksfäste 

Vid export ur Inspire 383,1 [cm3] 

Färdig modell i Catia 377,5 [cm3] 

a) b) c) e) d) 

a) b) 
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FEM-analys av fäste 1 genomfördes även i Catia GAS för att jämföra spänningarna i 

Inspire med de i Catia GAS men även för att kontrollera hur utformningen påverkades av 

de anvisningar som bildades vid övergångarna mellan designvolym och icke-designvolym 

vid skapande av modell i Catia. Vid FEM-analys i Catia GAS ansattes ramens kortsidor 

som fast inspända (blå pilar i Figur 25) och skruvarna är vid analysen ersatta av 

kopplingar mellan ytorna inuti skruvhålen (gröna kryss i Figur 25). Krafterna och 

momenten vid analysen var samma som vid topologioptimeringen och ansattes i samma 

masspunkt P men var i det här fallet kopplad till tvärbalkens tvärsnittsyta (orange yta i 

Figur 25). För mer information om FEM-analysen se bilaga 7.  

 
Figur 25. Uppställning av analys i Catia GAS för tvärbalksfästet, lasterna ansattes i punkten P 

Vid analysen i Catia GAS blev den högsta spänningen 531MPa vid övergången mellan 

designvolym och icke-designvolym (Figur 26). Spänningen vid analysen i Catia GAS var 

betydligt högre än vid analysen i Inspire vilket troligtvis beror på skillnader i fästets 

geometri och uppställning av beräkningsmodellerna än på skillnader mellan programmen. 

Exempelvis så uppstår de högsta spänningarna i anvisningarna som bildades kring NDV 

vid skapande av automatisk yta i Catia. Gällande skillnader i randvillkoren för modellen 

så ansattes lasten i Catia på tvärbalken medan modellen i Inspire hade lasten kopplad 

direkt till ytorna i skruvhålen.   

 

  
Figur 26. Spänningsfördelning för tvärbalksfästet vid analys i Catia GAS. 

P 

531 MPa 
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Tabell 5. Högsta spänningar i fäste 1 vid analys 

 

  

 

 

4.2.5.  3D utskrift i plast  

För att kontrollera så att den digitala modellen som skapats i Catia var möjlig att tillverka 

och inte innehöll felaktiga geometrier skrevs det optimerade tvärbalksfästet ut i plast. 

Utskriften gjordes i polyamid med Selective Laser Sintering (SLS), en pulverbäddsteknik 

för plast som liknar SLM. Något som inte kunde undersökas vid utskriften av fästet i plast 

var behovet av stödmaterial då det inte behövs något stödmaterial vid SLS.   

 

  
Figur 27. Plastutskrift av fäste 1 

  

Analys Max von Mises spänning (MPa) 

Inspire 100 

Catia GAS 531 
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 Fäste 2 – Bockat plåtfäste 

4.3.1. Specifikationer 

Fäste 2 (Figur 28) var ett bockat plåtfäste på 839 g som bar upp en last på 979 g. Fästet 

monterades med skruvar i de två hålen på den vertikala delen och artikeln som utgjorde 

nyttolasten monterades i de fyra skruvhålen på den horisontella delen av fästet. 

Specifikationerna för vikt, volym och kringliggande komponenter för fästet hämtades ur 

den ursprungliga CAD-modellen i Catia medan hållfasthetsegenskaper och lastfall 

hämtades från tidigare examensarbete på Scania CV (Boman, 2016). De lastfall fästet 

utsattes för var G-krafter i x-, y- och z-led. Vid tidigare FEM-analys av fästet var högsta 

spänningen 80 MPa (Boman, 2016). 

 

 
Figur 28. Fäste 2 

 

Tabell 6. Specifikationer för fäste 2 

Specifikationer för fäste 2 

Vikt 839 g 

Densitet 7 850 kg/m3 

Volym 106,8 cm3 

4.3.2. Funktionsdesign 

De två hålen på den vertikala delen och de fyra skruvhålen på den horisontella delen av 

fästet var fästets funktionsytor och dessa behövde finnas kvar i det optimerade fästet. 

Utöver det skulle artikeln som monteras i fästet få plats och den geometriska 

begränsningen för fästet baserat på ovanstående kan ses i Figur 29.  

 

 
Figur 29. Geometrisk begränsning för fäste 2 vid topologioptimering 

4.3.3. Designoptimering 

I topologioptimeringsmodellen var nyttolasten på 979 g placerad i nyttolastens 

masscentrum och kopplad till de fyra skruvhålen på den horisontella ytan (röda ytor i 
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övre bilden i Figur 30). Fästet ansattes som fast inspänt i de två bakre skruvhålen, se röda 

markeringar i nedre bilden i Figur 30 och analyserades för G-krafter i x-, y- och z-led 

separat (Tabell 7). 

 

 
Figur 30. Uppställning för topologioptimering av fäste 2  

 

Tabell 7. G-krafter för fäste 2 

Lastfall Gx [g] Gy [g] Gz [g] 

1 -10 0 0 

2 0 -10 0 

3 0 0 -15 

 

Topologioptimeringen genomfördes med målet att uppnå maximal styvhet genom att 

använda en viss procent av designvolymen. Topologioptimeringen upprepades för olika 

volymprocent (Figur 31) för att hitta den bästa mängden material för fästet.  

 

  
Figur 31. Resultat från topologioptimering av fäste 2 med 5-30 % volym 

 

Resultatet med 10 % volym valdes då det var den lägsta volymprocent med en mestadels 

sammanhängande geometri. Gränsvärdet sänktes från 0,5 % till 0,3 % för att få en 

sammanhängande geometri då vissa tunna sektioner för fästet inte satt ihop (Figur 32). 
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Figur 32. Sänkt gränsvärde efter topologioptimering av fäste 2 från 0,5 (vänster) till 0,3 (höger). 

 

En FEM-analys genomfördes i Inspire med samma uppställning som vid 

topologioptimeringen och maximal spänning i fästet vid analysen var 22 MPa (Figur 33). 

Den låga spänningen tyder på att en lägre volymprocent skulle kunna användas med 

avseende på hållfastheten. Men då resultatet för 5 % volym inte var en sammanhängande 

geometri och den resulterande geometrin från topologioptimeringen var tänkt att 

användas i befintligt skick för konstruktionen och inte som riktlinje för att skapa en ny 

modell så valdes resultatet med 10 % volym. Mer information om topologioptimeringen 

presenteras i bilaga 8. 

 

 

     
Figur 33. Spänningsbild för optimerat fäste 2 med 10 % volym i Inspire 

 

Den resulterande geometrin från topologioptimeringen bestod av en optimerad 

designvolym samt icke-designvolymer. Den optimerade volymen slätades ut inför export 

ur Inspire (Figur 34).  

 

 
Figur 34. Fäste 2 vid export ur Inspire 

 

 

22 MPa 
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4.3.4. Designutveckling 

NDV för fäste 2 exporterades ur Inspire och öppnades i Catia (Figur 35 a). Den 

topologioptimerade DV importerades som ett mesh till filen med NDV i Catia (Figur 35 

b). Det importerade meshet rensades och användes för att skapa en automatisk yta (Figur 

35 c). Därefter konverterades ytan till en solid och lades samman med NDV (Figur 35 d). 

För mer detaljerad information om tillvägagångssättet se bilaga 6.   

 

       

    
 

Figur 35. Skapande av modell för fäste 2 i Catia: a) NDV, b) importerat mesh c) automatisk yta d) solid modell 

Den automatiska ytan som skapas i Catia blir en approximering av ursprunglig modell 

vilket för fäste 2 ledde till att det skapades vissa mycket tunna partier men skapade även 

problem vid övergångar mellan DV och NDV (Figur 36). Det var inte möjligt att skapa 

ett mesh av den solida kroppen för FEM-analys i Catia GAS och därför gjordes ingen ny 

FEM-analys av fästet. Problemområden i geometrin kan ses i bilaga 6. 

 

 
Figur 36. Närbild på övergångar mellan designvolym och icke-designvolym för CAD modell av fäste 2 

Vid topologioptimering av fästet var volymminskningen ungefär 35 % för den valda 

iterationen med 10 % av designvolymen jämfört med den ursprungliga volymen. Vid 

skapandet av automatisk yta i Catia ökade dock volymen igen till strax under den för det 

ursprungliga fästet (Tabell 8). 

 

b) a) 

c) d) 
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Tabell 8. Volym för fäste 2 under arbetet 

Volym fäste 2 

Ursprungligt 106,9 cm3 

Resultat från optimering (gränsvärde 0,5) 61,5 cm3 

Sänkt gränsvärde till 0,3 76,6 cm3 

Fit surface i Inspire 82,2 cm3 

Automatisk yta i Catia 86,6 cm3 

 

4.3.5.  3D utskrift i plast 

Fäste 2 skrevs ut i plast för att kunna kontrollera både solidens geometri, framförallt i 

övergångar mellan DV och NDV och tunna partier samt för att undersöka om det var 

möjligt att skriva ut den resulterande CAD-modellen ur Catia utan att bygga upp den 

manuellt. Utskriften gjordes i polyamid med Selective Laser Sintering (SLS) vilket är en 

pulverbäddsteknik för plast som liknar SLM. Det som inte kan undersökas vid utskriften 

av fästet i plast är behovet av stödmaterial då det inte behövs något stödmaterial vid SLS.   

 

 
Figur 37. Fäste 2 utskrivet i polyamid 

 

    
Figur 38. Fler bilder på fäste 2 utskrivet i polyamid, problematiskt tunna partier markerade med röd pil 
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Om flera fästen skulle tillverkas vore det snabbast att skriva ut dessa fästen stående (Figur 

39 a). Då skulle 10 fästen kunna skrivas ut samtidigt i en byggyta på 250 mm x 250 mm x 

300 mm. Enligt byggtider angivna i Hällgren et al (2016) skulle tiden för att sprida ut nya 

pulverlager vara 13,6 timmar för stående utskrift vilket motsvarar 1,36 h per detalj. Fästet 

dimensioneras mot utmattning och om fästet byggs stående så kommer den något större 

belastningen i z-led på fästet ske längs lagerriktningen, vilken skulle kunna vara 

känsligare för sprickbildning. 

   

Figur 39. Byggriktning för fäste 2 a) Stående b) liggande  

Ur utmattningssynpunkt skulle det därför kunna vara bättre att bygga fästet liggande 

(Figur 39 b). Då utsätts det istället för den något större utmattande lasten vinkelrätt mot 

lagerriktningen. Däremot ryms då endast 2 fästen i byggkammaren. Tiden för att lägga ut 

pulverlager för den liggande artikeln skulle bli 4,2 h vilket innebär 2,1h/detalj och därmed 

inte lika lönsamt som att tillverka fästet stående. Sett till geometrin som kommer ur 

Inspire är fästet självbärande till större del i det stående utförandet jämfört med det 

liggande utförandet. Det är däremot osäkert hur stor påverkan lagerriktningen har på 

utmattningshållfastheten och därför osäkert vilken byggriktning som bör väljas.  

 

 

b) a) 
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5. RESULTAT 

Resultatet bestod av två CAD-modeller baserade på topologioptimerad geometri 

exporterad från Inspire.  

 Fäste 1 

Den resulterande modellen för fäste 1 (Figur 40) hade yttermåtten 76 mm x 116 mm x 

255 mm vilket innebär att det är möjligt att tillverka ett fäste åt gången i den valda 

byggkammaren. Det resulterande fästet hade tydliga anvisningar kring 

infästningspunkterna vilket ökar risken för spänningskoncentrationer och brott. 

 

 
Figur 40. Resulterande fäste 1 

 

Det slutliga fästet vägde 2,98 kg vilket var en viktminskning på 37 % jämfört med det 

ursprungliga fästet. Den maximala spänning i fästet var 531 MPa vid FEM-analys i Catia 

GAS.  

Tabell 9. Jämförelse av fäste 1 före och efter optimering 

 Original Optimerat 

Vikt [g] 4,71 kg 2.98 

Volym [cm3] 653,6 377,5 

Yttermått [mm] 78 x 122 x 262 76 x 116 x 255 

Material Segjärn 0727 316L 

Densitet [kg/m3] 7 200 7 900 

Viktreducering - 37 % 

 

 

 

 

 



 

38 (45) 
 

 Fäste 2 

Den resulterande modellen för fäste 2 (Figur 41) hade yttermåtten 50 mm x 104 mm x 

163 mm vilket rymdes inom den valda byggytan. Beroende på byggriktning kan två eller 

tio stycken fästen tillverkas i byggkammaren samtidigt. Det resulterande fästet hade 

tydliga anvisningar kring infästningspunkterna vilket ökar risken för 

spänningskoncentrationer och brott. 

 

    
Figur 41. Resulterande fäste 2 

 

Det slutliga fästet hade en vikt på 685 gram vilket var 18 % lägre än det ursprungliga 

fästet. Den maximala spänningen i fästet vid topologioptimering var 22 MPa vilket var en 

fjärdedel av spänningen i det ursprungliga fästet (Tabell 10). Tillverkningskostnaden för 

originalfästet var 45 kr styck och för det optimerade 21 800 kr.  

 

Tabell 10. Jämförelse av fäste 2 före och efter optimering 

 Original Optimerat 

Vikt [g] 839 685 

Volym [cm3] 106,9 86,7 

Max spänning [MPa] 80 22 

Yttermått [mm] 50 x 97 x 163 50 x 104 x 163 

Material STD755 316L 

Densitet [kg/m3] 7 850 7 900 

Viktreducering - 18 % 

Pris [SEK] 45 21 800 
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6. ANALYS 

F1: Hur kan topologioptimering användas vid konstruktion av artiklar för additiv 

tillverkning i metall? 

 

Av resultatet från topologioptimering i Inspire var det möjligt att skapa en modell i Catia 

som kunde skrivas ut utan att bygga upp modellen manuellt. I nuläget blir dock inte 

resultatet tillräckligt bra för att använda till slutprodukter. Komponenten kan visserligen 

få en geometri som är mer anpassad för AM än för andra tillverkningstekniker men som 

både hållfasthetsmässigt och med hänsyn till tillverkningstid och kostnad bör modelleras 

manuellt. Att skriva ut resultatet direkt från Inspire är inte heller aktuellt i nuläget då 

topologioptimeringsresultatet får en alltför ojämn yta.  

 

När det gällde att skapa en automatisk yta i Catia från optimeringsresultat uppstod 

problem för båda fästena även om geometrierna skilde sig åt. För fäste 1 uppstod 

problemet främst vid övergångarna mellan designvolym och icke-designvolym som blev 

avrundade vilket ledde till spänningsansamling och brottanvisning. Ett annat problem för 

fäste 1 var att ett större mesh behövde skapas för att DV- och NDV-geometrierna skulle 

överlappa varandra vid sammanslagning till en solid i Catia för att undvika problem med 

inkorrekta geometrier.  

 

Även för fäste 2 blev övergångarna mellan DV och NDV riskområden för brott. Men det 

största problemet med skapande av ytor i Catia var att volymen ökade markant både vid 

skapandet av en slätare modell i Inspire och vid skapande av automatisk yta i Catia. Detta 

ledde till att den slutliga viktminskningen för fästet var minimal samtidigt som 

spänningsnivåerna i fästet var mycket låga vid analys. För att undvika problemet som 

uppstod med ökad volym och samtidigt mycket tunna partier borde det vara möjligt att 

välja en lägre volymprocent vid topologioptimering i Inspire och bygga upp en CAD-

modell manuellt. En manuellt skapad modell kan då även ta hänsyn till fästets 

självbärighet utifrån vald byggriktning.  

 

 

F2: Hur stor är viktminskningspotentialen vid topologioptimering för additiv tillverkning 

jämfört med konstruktion för traditionell tillverkning? 

 

För fäste 1 blev viktminskningen 36 %. För fäste 2 var minskningen 30 % med låga 

spänningsnivåer efter topologioptimering, sett till spänningsnivåerna bör en lägre 

volymprocent kunna användas för ytterligare viktbesparing i samband med manuell 

modellering i Catia. En viktminskning upp mot 30 % även för artiklar som redan är 

optimerade för låg vikt vid tillverkning med AM med motsvarande material verkar 

därmed möjlig. Vilket även ligger i nivå med den viktminskning som är rimlig att vänta 

sig enligt Hällgren et al (2016). Däremot är kostnaden för det optimerade fäste 2 betydligt 

högre än för det ursprungliga fästet och är därmed inte kostnadseffektivt för 

serietillverkning.   
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Om flera faktorer ses över och kombineras så som byte av material, topologioptimering 

och användning av lattice-strukturer är det troligtvis möjligt att minska vikten ytterligare 

vid konstruktion för AM. Även artiklar som inte är lättviktsoptimerade i sin ursprungliga 

utformning bör ha en  betydligt högre viktminskningspotential vid nykonstruktion för 

AM.   

 

 

F3: Vilka produkter är lämpliga för additiv tillverkning i metall? 

 

Sett till kostnaden är de två fästen som analyserats inte lämpliga för serietillverkning med 

additiv tillverkning, då viktminskningen i dagsläget inte bedöms vara värd den högre 

tillverkningskostnaden (fäste 2). Däremot kan det vara aktuellt med AM för 

serietillverkning av små artiklar som tillverkas i mindre volymer eller enstaka exemplar. 

Framförallt då för artiklar med komplicerad geometri eller som är dyra att tillverka med 

nuvarande teknik.  

 

 

F4: Vilka faktorer behöver tas hänsyn till vid konstruktion för direkttillverkning av 

slutprodukter i metall med additiv tillverkning? 

 

Med topologioptimering blev den resulterande geometrin optimal för de randvillkor och 

lastfall som användes. De lastfall som påverkar komponenten och de förenklingar som 

görs gällande laster och randvillkor är avgörande. För tvärbalksfästet exempelvis skiljer 

sig spänningsbilden mellan FEM-analysen i Inspire och i Catia. Detta är rimligt med 

tanke på skillnaderna i randvillkor, där en liten geometri motsvarande inspänningen i 

ramen och punktmassa kopplades till skruvhålen i Inspire medan en större del av ramen 

samt en del av tvärbalken användes vid analys i Catia. Dessa skillnader i spänningsbild 

skulle troligtvis även innebära en skillnad i fördelningen av materialet vid 

topologioptimeringen, så varje förenkling av randvillkor innebär en risk att komponenten 

inte är optimerad för de laster den utsätts för i verkligheten.  

 

Det är oklart hur ytfinheten vid AM påverkar materialegenskaperna för utmattning och 

medför svårigheter att bestämma gränser för utmattningshållfasthet samt materialval. I 

studien valdes rostfritt stål 316L som material för dessa båda fästen vid 

topologioptimering och FEM-analys. Värden för utmattningshållfasthet hos materialet 

varierar beroende på ytfinhet och värmebehandling, dessutom saknas specificerade 

värden för utmattning av material tillverkade med AM. Det gjorde det svårt att välja ett 

lämpligt material för artiklarna. Valet föll dock på 316L eftersom det bedömdes ha 

hållfasthetsegenskaper närmast de för ursprungligt material för valda fästen. 

 

Det vore möjligt att anpassa fästena ytterligare för AM. Detta kan ske genom att bygga 

upp CAD-modellerna manuellt i Catia och se över möjligheten att kombinera med 

exempelvis lattice-strukturer för ytterligare minskad volym men även genom att se över 

byggriktningar, självbärighet etc.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 Slutsatser 

Det är viktigt att vara medveten om de lastfall och förenklingar som används vid 

topologioptimering då resultatet blir utformat utifrån de specifika randvillkoren. Missade 

laster eller stora förenklingar av randvillkoren kan leda till en komponent som i praktiken 

inte är optimerad för de laster den faktiskt utsätts för.  

 

Topologioptimering kan användas för att ta fram en prestandabaserad geometri som är 

svår att tillverka traditionellt.  För att uppnå en geometri utan oönskade anvisningar och 

anpassa den till AM behövs fortfarande CAD-modellen skapas manuellt. 

Förhoppningsvis kommer topologioptimeringsprogram framöver kunna ta hänsyn till 

olika AM tekniker vid optimering men även kunna skapa slätare geometrier och mjukare 

övergångar mellan DV och NDV.  

 

De program som används i nuläget för topologioptimering, modellering och FEM-analys 

ta inte hänsyn till om materialegenskaperna skiljer sig inom detaljen för att få ett korrekt 

resultat vid beräkning.  

För att nå bättre resultat bör CAD-modellen byggas upp manuellt i Catia med hänsyn till 

AM. För artiklar, som fäste 1, som har förhållandevis tjocka sammanhängande ytor av 

material vore det angeläget att undersöka möjligheterna att kombinera topologioptimering 

och lattice-strukturer för att ytterligare kunna minska vikten med bibehållen prestanda. 

För artiklar, som fäste 2, med tunna geometrier och partier som ej är sammanhängande 

rekommenderas att välja en lägre volymprocent vid topologioptimering och därefter 

bygga upp CAD-modellen manuellt.  

 

Om lastbärande komponenter tillverkas bör säkerhetsfaktorn ses över för att säkerställa 

att komponenten klarar de laster den utsätts för trots eventuella skillnader i prestanda på 

grund av porer, ojämn kvalitet och osäkerhet kring hållfasthetsvärden. 

 

Eftersom lastkapaciteten är en avgörande faktor för kundens val av fordon samt för att 

uppfylla gällande lagstiftning kring fordonets totalvikt och minska miljöpåverkan så är 

lättviktsoptimering av alla ingående komponenter ett viktigt utvecklingsområde. För att 

AM i dagsläget ska vara lönsamt för tillverkning av slutprodukter rekommenderas i första 

hand små, geometriskt komplexa artiklar som är dyra att tillverka traditionellt på grund av 

exempelvis höga verktygs- eller bearbetningskostnader eller små volymer.  

 Rekommendationer för fortsatt arbete 

En utmaning är hur de topologioptimerade detaljerna för AM ska måttsättas, 

toleranssättas och arkiveras med hänsyn till kompatibilitet mellan olika programvaror. En 

annan utmaning är hur geometrins korrekthet kan mätas för tillverkade artiklar.  

Det krävs större kunskap om materialegenskaper för material tillverkade med AM för att 

kunna använda AM för tillverkning av slutprodukter. Utmattningsegenskaperna är 
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framförallt viktiga att undersöka då komponenterna dimensioneras mot utmattning men 

kunskap saknas inom området Det är i teorin påvisat att utmattningshållfastheten kan 

förbättras för artiklar tillverkade med AM genom traditionell bearbetning av detaljen med 

exempelvis fräsning, blästring eller putsning i samband med värmebehandling. Detta 

motverkar dock den geometriska frihet som är en av de största fördelarna med AM då 

artikeln då behöver konstrueras för att möjliggöra traditionell bearbetning. Kunskap om 

utmattningshållfasthet för artiklar i obearbetat tillstånd eller endast värmebehandlade 

artiklar är relevant då tanken med AM är att inte behöva bearbeta hela detaljen efter 

tillverkning. Även hur ytfinheten och byggriktningen påverkar utmattningshållfastheten 

behöver undersökas vidare. 

Det saknas även kunskap om hur artikelns placering på byggytan i förhållande till lasern 

påverkar artikelns porositet, hållfasthet etc, samt hur anisotropi i detaljen kan inkluderas i 

verifierande beräkning för att få en mer rättvisande beräkning.  

Framtida arbete kan vara att kartlägga vilka artiklar som vore lämpliga för 

serietillverkning med AM. Både sett till tillverkningsvolym och artikelns geometri. 

Förslagsvis de artiklar som tillverkas i låg volym (S-order, Low Entry, Crewcab etc) med 

möjlighet att ta ut ett högre pris för kundanpassning eller små artiklar som i nuläget är 

dyra att tillverka. Men även verktyg och fixturer som använda vid produktion och 

montering bör undersökas om det är möjligt att förbättra dessa med hjälp av AM. 

Två stora fördelar med AM som inte har ingått i studien som vore intressant att undersöka 

är möjligheten för konsolidering av delkomponenter samt olika metoder för att kombinera 

topologioptimering med cellstrukturer för att ytterligare anpassa artikeln för AM.  

För konsolidering kan det vara intressant att undersöka bland annat områden med många 

fästen placerade nära varandra som konkurrerar om utrymmet. Kombinerade fästen kan 

eventuellt undersökas då det kan vara en vinst att kunna kombinera flera fästen för att få 

ett fåtal fästen med högre styvhet och prestanda. AM gör det även möjligt att konstruera 

om fästet beroende på ändringar i övriga artiklar utan någon större kostnad 

tillverkningsmässigt.  

Andra intressanta faktorer att undersöka är hur processparametrar vid AM kan justeras för 

att påverka hållfastheten samt hur tillverkningsbegränsningar och hållfasthet skiljer sig 

mellan olika AM-tekniker. 
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I 

Bilaga 1 

BILAGA 1 – Hållfasthetsegenskaper för stål tillverkat med AM 
Legeringar markerade med grått är de som fanns att tillgå hos leverantör när arbetet utfördes 

 
Legering Teknik Tillstånd Riktning Sträckgräns [MPa] Brottshållfasthet  [MPa] Töjning [%] E-modul [GPa] Hårdhet Källa

316L rostfritt stål Smitt Smide AN - 170 485 40 - 1

- - 345 563 30 187 4

316L rostfritt stål SLM LBM O - 590 ± 17 705 ± 15 44 ± 7 - 1

AN - 375 ± 11 635 ± 17 51 ± 3 - 1

O Z 462 565 53.7 - 1

O Z 444 ± 27 567 ± 19 8 ± 2.9 - 1

- XY 528 ± 4 659 ± 3 16.6 ± 0.4 - 1

316L rostfritt stål SLM DMLS - XY 469 717 28 180 4

- 45º 473 680 30 193 4

DMLS O Z 470 ± 90 540 ± 55 50 ± 20 180 89 (HRB) 3

- XY 530 ± 60 640 ± 50 40 ± 15 185 89 (HRB) 3

316L rostfritt stål SLM SLM AB - - 602.2 ± 2.2 55  ± 2.5 - 2

VB - - 617.9 ± 1.4 54.1 ± 1.6 - 2

HIP - - 586.6 ± 2.4 64.4 ± 2.9 - 2

O - 220 - 270 520 - 680 40 - 45 - 2

316L rostfritt stål DED LMD O Z 410 ± 5 640 ± 20 36 ± 4 - 1

VB Z 340 ± 15 610 ± 5 42.5 ± 0.5 - 1

316L rostfritt stål DED DLD O - 405-415 620-660 34-40 - 2

VB - 325-355 600-620 42-43 - 2

316L flexline rostfritt stål SLM DMLS O - 500 590 46.7 - 3

304L rostfritt stål Smitt Smide AN - 170 485 40 - 1

304L rostfritt stål SLM LBM O XY 182 393 25.9 - 1

O XY 568 ± 2 715.5 ± 1.5 41.7 ± 1.1 - 1

- Z 450 550 57 - 1

304L rostfritt stål SLM DMLS O - 1100 1470 15 - 2

17-4PH rostfritt stål Smitt Smide ST + Å - 1170 1310 10 - 1

- - 898 1085 6,5 186 4

17-4PH rostfritt stål SLM LBM AG XY 600 1300 28 - 1

O XY 661 ± 24 1255 ± 3 16.2 ± 2.5 - 1

Å XY 945 ± 12 1417 ± 6 15.5 ± 1.3 - 1

OA XY 1005 ± 15 1319 ± 2 11.1 ± 0.4 - 1

ST + LK XY 939 ± 9 1188 ± 6 9 ± 1.5 - 1

ST + Å XY 1352 ± 18 1444 ± 2 4.6 ± 0.4 - 1

O Z 1190 1370 8.3 - 1

17-4PH rostfritt stål SLM DMLS - XY 610 1072 7,2 165 4

- 45 737 914 8,6 186 4

17-4PH rostfritt stål SLM DMLS O Medel 720 770 21 - 41 (HRC) 3

VB Medel 1200 1310 15.5 - 41 (HRC) 3

PH1 rostfritt stål SLM DMLS O Z 940 ± 75 1200 ± 50 14 ± 4 - 40-43 (HRC) 3

O XY 1025 ± 75 1200 ± 50 17 ± 4 - 40-43 (HRC) 3

4340 SLM DMLS AG - 1303 1372 16-17 213.7 462-495 (Hv) 2

DMD AG - 1398.65 - 1.665 - 2

CX rostfritt stål SLM DMLS O - 840 1080 14 - 3

VB - 1670 1760 7 - 51 (HRC) 3

LBM O - 1214 ± 99 1290 ± 114 13.3 ± 1.9 - 1

AG - 1998  ± 32 2217 ± 73 1.6 ± 0.26 - 1

O - - 11.38.5 ± 53.5 6.5 ± 1.5 - 1

DMLS O Z 930 ± 150 1100 ± 150 12 ± 4 140 ± 25 33-37 (HRC) 3

O XY 1100 ± 100 1200 ± 100 - 150 ± 25 33-37 (HRC) 3

H13 verktygsstål DED LMD O Z 1505 1820 6 - 1

Sammanställning av: 1. Herzog et al., 2016; 2. Lewandowski & Sefi, 2016 ; 3. EOS datablad 2017; 4. Mower & Long, 2015/16

Riktning Z - i byggriktning (z-led)  XY - i lagerriktning (xy-led)   45º) 45º vinkel mellan Z och XY     Medel) medelvärde baserat på olika riktningar

O - obehandlat, AN - anlöpt, VB - värmebehandlat, AG - avspänningsglödgat, ST - Solution treated, LK - luft kylt, Å - Åldrat

DED - Direct Energy Deposition, DLD - Direct Laser Deposition, DMLS - Direct Metal Laser Sintering, LBM - Laser Beam Melting,

LMD - Laser Metal Deposition, SLM - Selective Laser Melting  

Verktygsstål 1.2709 SLM 

(Maraging Steel MS1) 

Verktygsstål 1.2709 SLM 

(Maraging Steel MS1)
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Bilaga 2 

BILAGA 2 - Egenskaper DMLS (SLM) för stål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ra [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rz [μm]

StainlessSteel  316L Surface 1.0 7,2 0,2% (min 20μm) 20 μm ca 100% 13 ± 5 80 ±20 5 ± 2  1 30 ± 10 1

StainlessSteel  316L_040_Flex 1.0 13,3 - 40 μm - - - 4 1 20 1

StainlessSteel  CX 30μm Flex 1.0 11,5 - 30 μm - - - 5 1 26 1

StainlessSteel  PH1 Surface 1.0 7,2 0,2% (min 20μm) 20 μm ca 100% - - 5 
1

25 
1

StainlessSteel  17-4PH_Flex 1.0 7,2 - 20 μm - - - 7,5 1 40 1

MaragingSteel  MS1 Performance 1.0 15,1 20-50 μm 40 μm ca 100% 5 28 4 - 6,5 1 20 - 50 1

MaragingSteel  MS1 Speed 1.01 19,8 20-50 μm 50 μm ca 100% 9 50 4 - 6,5 
1

20 - 50 
1

Sammanstäl lning av EOS Materia ldatablad 2017

Bygghastighet 

[cm3/h]

Geometrisk 

nogrannhet + - [μm]

EOS M290 DMLS/SLM

Maskin Teknik Stålsorter

1) Kulpening

Lagertjocklek 

[μm]

Relativ 

densitet

Ytfinhet obearbetad Ytfinhet bearbetad
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BILAGA 3 - Användningsområden för AM  

Lämpliga artiklar för additiv tillverkning 
 

För serietillverkning av artiklar optimerade för AM: 
 Komplexa geometrier 

 Låga volymer 

 Kundanpassade 

 Många delkomponenter (konsolidering) 

 Höga verktygskostnader 

 Höga materialkostnader eller bearbetningskostnader 

 Viktkänsliga komponenter 

 Små komponenter 

 Komplexa geometriska detaljer på i övrigt enkla komponenter 

 

För prototyptillverkning: 
 Långa ledtider 

 Höga verktygskostnader 

 

För tillverkning av verktyg eller fixturer: 
 Komplexa fixturer/verktyg 

 Långa ledtider  

 Gjutformar med komplicerade kylkanaler 

 Gjutformar till prototyper eller små serier 

 Fixturer 

 

För reservdelar 
 Höga lagerkostnader 

 Krav på leverans under lång tid 

 Enstaka exemplar av äldre modeller 

 Långa ledtider  

För reparation  
 Utslitna verktyg eller artiklar 

 Utbytbara delar 

 Uppgradering till ny version 

 Artiklar som skadats vid tillverkning 
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Optimering och serietillverkning  
 

Renault Trucks - motor 

Renault Trucks har använt sig av AM tillsammans med konsolidering och viktoptimering och tagit 

fram en optimerad motorprototyp. Prototypen har 25 % färre delar (200st färre) och är 120kg 

lättare än originalet. Vissa av delarna tillverkade med AM har testats i en euro 6 motor i 600 

timmar med lyckat resultat (Renault Trucks, 2017).  

 

 
Figur B3 - 1. Renault Trucks ursprungliga motor till vänster och optimerade till höger. (Renault Trucks, 2017) 

 

    

Figur B3 - 2. Originalvipparm (vänster) och vipparm optimerad för tillverkning med AM (höger) (Metal AM, 2017) 

 
Airbus - konsol 
Airbus har använt konsolidering och topologioptimering för att optimera en konsol som 

ursprungligen bestod av 4 delar och sammanfogades med 44 nitar. Resultatet blev 40 % styvare, 

35 % lättare och skrivs ut i ett stycke (Airbus Defence and Space, 2015). 

 

  
Figur B3 - 3. Airbus ursprungliga konsol (vänster), optimerad CAD modell (mitten) och färdig konsol (höger) 
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FIT – Cylinderhuvud 

FIT har skapat ett cylinderhuvud till bil som utnyttjar möjligheterna som kommer med AM teknik. 

Flödesegenskaperna är förbättrade tack vare komplexa former på kanalerna, topologioptimering 

har använts för att minska vikten (66 % lägre än original) och cellstrukturer har använts för att öka 

värmeledningsförmågan (Wohlers, et al., 2016).  

 

 
Figur B3 - 4. Cylinderhuvud tillverkat med additiv tillverkning 

 

Oljepumpshus 

Concept Laser har tillverkat ett oljepumphus av en aluminiumlegering på sin Concept Laser M2 

LaserCusing maskin (SLM). Tillverkning med AM gav kortare ledtid men även optimerade 

flödesegenskaper tack vare att det inte blev några skarpa övergångar från borrhål jämfört med 

ursprungligt oljepumpshus (Concept Laser, 2016). 

 

 
Figur B3 - 5. Oljepumpshus tillverkat i aluminium med AM 

 

General Electrics – fäste 

Med hjälp av topologioptimering kombinerat med SLM utvecklade General Electrics ett fäste i 

titan med målet att bibehålla prestandan men minska vikten. Det optimerade fästet hade 70 % lägre 

vikt än det ursprungliga (3DSystems, 2016). 

 
Figur B3 - 6. Originalfäste (vänster), resultat av topologioptimering (mitten) och slutlig design av fäste för AM (höger) 

(3DSystems, 2016) 

  



 

IV 

Bilaga 3 

General Electric - bränsleinsprutning  

General Electric har konstruerat om bränsleinsprutningen till en av sina nya jetmotorer. Den 

bestod från början av 20 delar och den optimerade tillverkas i ett enda stycke av koboltkrom med 

additiv tillverkning och är dessutom 25 % lättare än originalet. Det sitter 19 st i varje motor och 

General Electrics har beställningar på över 8 000 motorer och räknar med att tillverka 100 000 

munstycken till 2020 och sedan kunna tillverka över 44 000 om året (Grunewald, 2016). 

 

  
Figur B3 - 7. General Electrics optimerade bränsleinsprutare (Nathan, 2015) 

 

Renishaw – Hydraulblock 

Hydraulblock tillverkas traditionellt med fräsning och borrning vilket ger skarpa övergångar 

mellan de olika rören. Fördelarna med AM i det här fallet är möjligheten att optimera rören för 

bättre flödesegenskaper samtidigt som vikten minskar vikt.  Krav som fann var att innerdiameterna 

och väggtjocklekarna på rören skulle vara en viss tjocklek samt att kopplingar och fästpunkter 

skulle vara samma med målet att minska vikten. Hydraulblocket optimerades i två steg och för den 

slutliga utformningen hade volymen minskat med 79 % och vikten med 37 % trots att den 

optimerade tillverkades i rostfritt stål och originalet i aluminium (Renishaw, u.d.)  

 
Figur B3 - 8. Ursprungligt hydraulblock till vänster som optimerades i två steg och slutresultatet kan ses till höger 

(Renishaw, u.d.) 

 

Figur B3 - 9. Ursprungliga rör till vänster, analys av flödet i mitten och den optimerade rörstrukturen till höger (Renishaw, 
u.d.). 
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Rotor till oljeseparator för flygplan 

En rotor för separation av olja och gas i flygplan tillverkad av titan med Selective Electron Beam 

Melting. Rotorn som tillverkats med AM har en honeycombstruktur och undersöktes som 

alternativ för att ersätta rotorer av metallskum som är lätt men har låg hållfasthet och ojämn 

cellstruktur (Concept Laser, 2016). 

    
Figur B3 - 10. Rotor till oljeseparator tillverkad i titan med AM (vänster) närbild på cellstrukturen (höger) 

 

Siemens gasturbiner 
Siemens tillverkar delar av sina brännare för gasturbiner med additiv tillverkning då det möjliggör 

en optimerad design som bara går att tillverkas med SLM. Brännaren används i kommersiella 

applikationer (Navrotsky, et al., 2015). Siemens har även tillverkat gasturbinskovlar med additiv 

tillverkning av samma anledning, gasturbinskovlarna har testats i en riktig gasturbin (Kristiansson, 

2017).  

 

                 

Figur B3 - 11. Del av brännare för gasturbin (vänster) (Müller, 2016)  och gasturbinskovlar (Kristiansson, 2017) (höger) 
tillverkade med additiv tillverkning 
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Northwestern Polytechnical University – Vingbalk  
Northwestern Polytechnical University of China har tillverkat en fem meter lång vingbalk av titan 

till ett passagerarflygplan med additiv tillverkning (Titsch, 2013). Vilket visat på att det även är 

möjligt att tillverka stora komponenter med additiv tillverkning.  

 

 

Figur B3 - 12. Fem meter lång vingbalk av titan till passagerarflygplan, tillverkad med additiv tillverkning 

 

Hus för elektronikkomponenter 

Ett exempel på hur hybridtekniken kan användas är det här huset som är komplicerat att gjuta och 

har en ledtid på 52 veckor. Med hybridtillverkning kortas ledtiden till 3 veckor samtidigt som det 

färdiga huset är lättare än det ursprungliga och har en förbättrad design. Basen fräses ut och de 

tunna väggarna skrivs sedan ut med DED i samma maskin. Fördelen med AM i det här fallet var 

en stor tidsbesparing men även 30 % lägre kostnad (Optomec, 2016). 

 

 
Figur B3 - 13. Gjutet hus för elektronik (vänster) respektive tillverkad med hybridtillverkning (höger) (Optomec, 2016). 
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Prototyper 
 

Scania - skovelhjul till retarder 

Scania använder sig av additiv tillverkning för att ta fram prototyper av skovelhjul till retarder. 

Skovelhjulet tillverkas i verktygsstål MS1 hos Lasertech LSH AB med DMLS. Med additiv 

tillverkning är leveranstiden 1 vecka inklusive bearbetning jämfört med 6-9 månader för en 

sandform. Priset för prototyperna med AM är 65 000 kr respektive 80 000 kr jämfört med 

700 000-800 000 kr för en sandform. Prototypen används för funktionstest av flödesegenskaperna 

innan en sandform sedan beställs för serietillverkning.  
 

Siemens - gasturbinskovlar 
Siemens tillverkar protyper av gasturbinskovlar till sina gasturbiner med additiv tillverkning. 

Anledningen till att AM valdes för tillverkning är att det ger en betydligt kortare time to market för 

nya produkter och att ta fram prototyper med AM används som standard inom utvecklingsarbetet 

(Navrotsky, et al., 2015).  

 

 
Figur B3 - 14. Siemens prototyp av turbinblad till gasturbiner 

 

Concept Laser - Plåtdetaljer till prototypfordon 

Concept Laser har tillverkat prototyper av plåtdetaljer för ett prototypfordon åt en kund med 

LaserCusing, Concept Lasers patenterade namn för SLM, i en Concept Laser M2. Additiv 

tillverkning valdes för att slippa kostnader för verktyg för tidiga versioner av artiklarna och 

prototyperna är tillverkade i rostfritt stål (Concept Laser, 2016). 

 

 
Figur B3 - 15. Plåtdetaljer för prototyp tillverkade med additiv tillverkning 
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Concept Laser - Prototyp av stolsram 

Concept Laser har även tillverkat delar av en stolsram till förarstol åt en kund för 

prototypanvändning och montering i testfordon. Delarna tillverkades i ett material med liknande 

egenskaper som den färdiga produkten med LaserCusing vilket är en typ av SLM. Att använda 

AM kortade tiden för utvecklingsarbetet och var billigare än att tillverka delarna traditionellt 

(Concept Laser, 2016).  
 

  

Figur B3 - 16. Delar av stolsramen direkt ur maskin till vänster och monterad stolsram till höger 
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Verktyg 

 
Verktyg för formsprutning 

Två verktyg för formsprutning av plastdetaljer tillverkade med SLM. Den vänstra är tillverkad i 

verktygsstål och används för att skapa plastkabelkontakter med komplex form som är svåra att 

tillverka med traditionella metoder. Det högra verktyget är tillverkat i 17-4 PH rostfritt stål 

(Concept Laser, 2016). 

 
Figur B3 - 17. Verktyg för formsprutning i maråldringsstål (vänster) och rostfritt stål (höger) tillverkade med SLM 

 

Tetra Pak – induktionsförslutningsverktyg 

Tetra Pak har tagit fram ett induktionsförslutningsverktyg i stål som med hjälp av AM. Det nya 

verktyget gav en viktbesparing på 50 % och förbättrad kylning jämfört med det ursprungliga 

(Wohlers et al, 2016). 

 

 
Figur B3 - 18. Induktionsförslutningsverktyg från Tetra Pak tillverkad med AM (Wohlers et al, 2016) (vänster). Jämförelse 

av kylkanaler (rött) för optimerat och ursprungligt verktyg (höger) 11 

 

 
Figur B3 - 19. Skriv endast ut de delar där AM fyller en funktion. 11 

                                                      
11 Olaf Diegel, 2016, http://3dp.se/wp-content/uploads/2016/11/olaf_diegel.pdf hämtad 2016-03-

01 

http://3dp.se/wp-content/uploads/2016/11/olaf_diegel.pdf
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Reservdelar 
 
Jung & Co - Påfyllningsventil 

Påfyllningsventil till maskin som fyller burkar till livsmedelsindustri och består av sju delar som 

ska bearbetas fram och sedan monteras ihop med tätningar för att hålla tätt. På grund av långa 

ledtider för reservdelar på 8-15 veckor valde de att tillverka reservdelarna med AM istället. De 

passade då på att även optimera konstruktionen och resultatet blev en enda del som var 35 % 

lättare än den ursprungliga och tog en vecka att tillverka, den blev dessutom billigare att tillverka 

än originalet. (Hendrixson, 2017) 

 
Figur B3 - 20. Ursprunglig ventil till vänster och reservdel tillverkad med AM till höger (Hendrixson, 2017) 

 

Reparation och påbyggnationer 
 
Lasertech – reparation av produktionsverktyg 

På Lasertech används Laser Metal Deposition (LMD) för att reparera slitna eller skadade 

produktionsverktyg åt företag istället för att verktygen kastas och nya köps in. 

 

Siemens - gasturbiner 
Siemens använder additiv tillverkning för att reparera delar av brännaren på sina gasturbiner. 

Reparationerna är 10 gånger snabbare än traditionellt och gör det enkelt att uppgradera till ny 

utformning. De reparerade brännarna används i kommersiella applikationer. En ny del tillverkas 

med SLM, den skadade skärs av och den nya smälts sedan fast istället (Navrotsky et al., 2015).  

 
Figur B3 - 21. Schematisk bild av Siemens reparation av brännare (Navrotsky et al., 2015). 

 

Figur B3 - 22. Brännarspets tillverkad med SLM 12 

 

                                                      
12https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-

automation/additive-manufacturing-3d-spare-parts-gas-turbines.html (hämtad 2017-02-20) 

https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-automation/additive-manufacturing-3d-spare-parts-gas-turbines.html
https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/industry-and-automation/additive-manufacturing-3d-spare-parts-gas-turbines.html
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Appendix A ur VTT Research Report VTT-R-03160-16 inkluderat med tillstånd från Pettri Kokkonen.
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BILAGA 5 - Topologioptimering av fäste 1 

1. SAMMANFATTNING 
 
Topologioptimeringen av fäste 1 genomfördes i SolidThinking Inspire 2017.1 med två olika 

uppställningar. Den ena inkluderande en del av tvärbalkens geometri och i den andra ersattes 

tvärbalken med en masspunkt kopplad till fästet.  

2. TOPOLOGIOPTIMERING UTAN TVÄRBALK 
 

Uppställning av topologioptimeringsmodellen kan ses i Figur B5 – 1, de grå plattorna är ansatta 

som fast inspända (röda pilar). Fästet är sedan fäst vid de grå plattorna med fyra skruvar med 

Inspires funktion för skruvar Fasterners – Nut and bolt. 

 

 
Figur B5 - 1. Uppställning av optimering med koncentrerad massa (utan tvärbalk) 

 
Resultatet från topologioptimeringen gav en geometri som inte inkluderade alla skruvinfästningar 

(Figur B5 – 2). Detta trots hög bibehållen och bivillkor på skruvarna Displacement constrains med 

en accepterad förskjutning av 0,01mm. 

 

   
Figur B5 - 2. Resultat från optimering med punktmassa och 45 % av designvolymen kvar 
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Då en avgränsning för projektet var att skruvförbanden i det optimerade fästet skulle vara 

oförändrade justerades randvillkoren för topologioptimeringen. Fästet optimerades istället för två 

lastfall, ett där den endast den övre plattan var fast inspänd och därmed tog största delen av lasten 

och det andra där endast den nedre plattan var fast inspänd. 

 

Fäste 1 i rött och grått (Figur B5 - 3) var fortfarande fäst med Inspires skruvfunktion, fyra stycken 

Fasteners - Nut and bolt i de gröna och lila delarna som motsvarar där fästet monteras på ramen. 

Fäste 1 optimerades för två lastfall. Vid det första lastfallet Nedre fast var den nedre plattan (lila i 

Figur B5 - 3) satt som fast inspänd (röd pil) medan den övre gröna plattan kunde röra sig inom 

planet (röd pil med grön kula). Bivillkoret displacement constrains sattes på det nedre skruvparet 

med 0,01mm. För det andra lastfallet, Övre fast var den övre, gröna plattan satt som fast inspänd 

(röd pil) medan den nedre lila plattan kunde röra sig fritt i planet (röd pil med grön kula). För det 

andra lastfallet användes bivillkoret displacement constraints på 0,01 mm på det övre skruvparet.  

 

 
Figur B5 - 3. Uppställning av optimering med punktmassa två lastfall 

 

Vid uppställningen med koncentrerad massa placerades en masspunk i punkten P och krafterna 

som verkar på tvärbalksfästet ansattes i masspunkten  (Figur B5 - 4). Modellens origo O var 

placerat i centrum av det nedre, vänstra skruvhålet på modellen i Figur B5 - 4. Koordinaterna för 

punkten P samt lasterna som verkar där är framtagna av beräkningsgruppen RTCC utifrån en 

simulering inkluderande hela ramen (Bakhshian, 2016; Dersjö, 2016) och presenteras i Tabell B5 - 

1 samt Tabell B5 - 2. 

 



 

III 

Bilaga 5 

 
Figur B5 - 4. Laster som verkar på tvärbalksfästet. 

 

Tabell B5 - 1. Laster i punkten P 

Krafter [N] Moment [Nm] 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

2 771 195 3 291 913 25 616 

 

Tabell B5 - 2. Koordinater för punkten P  

Koordinater [mm] 

 Origo (O) P 

X 0 17 

Y 0 -205,01 

Z 0 -212,4 

 

Krafter och moment ansattes i masspunkten P som kopplades till ytorna inuti de tre nedre 

skruvhålen med inställningen flexible (Figur B5 - 5). Detta då tvärbalken inte är oändligt styv och 

inställningen rigid skulle ge betydligt styvare randvillkor än för det verkliga lastfallet. Krafterna 

som verkar i punkten P är inkluderade i båda lastfallen.  

 

 
Figur B5 - 5. Genomskärning av tvärbalksfästet som visar ytorna för skruvhålen (röda) som masspunkten är kopplad till. 

P 
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Topologioptimeringen genomfördes med målet behålla en given procent av designvolymen och 

uppnå maximal styvhet. Den genomsnittliga elementstorleken för optimeringen sattes till 2 mm 

vilket gav en tillräcklig upplösning av topologin men samtidigt hanterbara beräkningstider. 

Sammanfattning av optimeringsinställningarna visas i Tabell B5 - 3. 

 

Tabell B5 - 3. Inställningar för topologioptimering 

Optimeringsinställningar 

Mål Maximal styvhet 

Genomsnittlig elementstorlek 2 mm 

Minsta elementstorlek 0,6 mm 

Minsta tjocklek 10 mm 

 

Optimeringsresultat 
Topologioptimeringen genomfördes för olika volymprocent (Figur B5 - 6) och den totala volymen 

för de olika iterationerna presenteras i Tabell B5 - 4.  

 

 
Figur B5 - 6. Resultat från topologioptimering av fäste 1 med 15-35% volym 

Tabell B5 - 4. Volym för optimeringsresultat 

Bibehållen procent 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 

Volym [cm3] 282,04 323,68 365,24 405,20 446,47 

 
Resultatet från optimeringen med 25 % volym valdes för att arbeta vidare med då spänningarna i 

den var i nivå med de för originalfästet och med förhållandevis låg volymprocent (Figur B5 - 

7)(Figur B5 - 8).  

 
Figur B5 - 7. Resultat från optimering med 25 % volym och koncentrerad massa 
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Figur B5 - 8. Genomskärningsbilder av resultat från optimering med 25 % volym där snittytan är grön. 

 

 

FE-analys 
FE-Analysen i Inspire genomfördes med samma uppställning som vid topologioptimeringen. 

Materialet som applicerades på fästet var EOS 316L rostfritt stål (Tabell B5 – 5). Fästet 

dimensioneras för utmattning och maximal spänning i fästet vid analys i Inspire var 100 MPa 

(Figur B5 - 9). 

 

Tabell B5 - 5. Materialegenskaper vid analys av fäste 1 

Material EOS 316L (z-led) 

Sträckgräns (MPa) 470 

E-modul (GPa) 180 

Densitet [kg/m3] 7 900 

 

 

  
Figur B5 - 9. Spänningsbild för optimerat fäste med 25 % volym i Inspire utan tvärbalk 

        
Resultat för analysen av fästet med 20 % volym bibehållen. Fästet får då spänningar på 242 MPa 

(Figur B5 - 10) vilket är mer än de 109 MPa som används som gränsvärde från analysen av 

originalfästet i Inspire.  

89,2 MPa 100,2 MPa 
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Figur B5 - 10. Spänningsbild för optimerat fäste med 20 % volym i Inspire utan tvärbalk 

 

 

3. ANALYS AV ORIGINALFÄSTE I INSPIRE MED PUNKTMASSA 
 

Uppställning 
Analysen på originalfästet i Inspire genomfördes med samma randvillkor som 

topologioptimeringen av fästet (Figur B5 - 11). Detta för att kunna jämföra spänningsnivåerna som 

uppmättes i Inspire för originalfästet med de från beräkningsrapporter baserade på simulering av 

samma lastfall med hela ramen (Bakhshian, 2016). Spänningsnivåerna vid analysen i Inspire kan 

då ses som riktvärde för vilka spänningsnivåer som är godkända för det optimerade fästet (sett till 

att samma material används). Analysen i Inspire är uppställd med andra randvillkor än analysen i 

beräkningsrapporten och kan därför ge en annan spänningsbild. 

 
Figur B5 - 11. Uppställning för analys av originalfäste i Inspire utan tvärbalk 

Originalfästet var ett gjutgods tillverkat i segjärn 0727 med en utmattningsgräns på 285 MPa (Tabell B5 - 
6). Vid tidigare analys av fästet i simulering av hela ramen (Bakhshian, 2016) låg högsta spänningen i 

fästet på 240 MPa vilket var under utmattningsgränsen och därmed godkänt.  

 

 

 

 

 

 

 

239,9 MPa 241,5 MPa 
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Tabell B5 - 6. Materialegenskaper för segjärn 0727. 

Segjärn 0727 

Densitet 7 200 kg/m3 

E-modul 167 GPa 

Poissons konstant 0,3  

Sträckgräns 347 MPa 

Utmattningsgräns vid 100 000 cykler 285 MPa 

 
Analysen genomfördes med en genomsnittlig elementstorlek på 2 mm. Maximala spänningarna i modellen 

uppstod vid samma områden som i de mer omfattande analyser som gjorts på hela ramen där tvärbalksfästet 

har ansetts ha godkända spänningsnivåer (Bakhshian, 2016). Då spänningsfördelningen i Inspire var 

liknande även om maximala spänningarna var lägre så ansågs randvillkoren ge en acceptabel tolkning av 

lastfallet. Den maximala spänningen som uppnåddes i Inspire för det ursprungliga fästet (med valt material) 

kommer därför anses som begränsande spänning även för den optimerade modellen. Den högsta 

spänningen i modellen var 109 MPa, se fig Figur B5 - 12. 

 

  
Figur B5 - 12. Spänningsbild för originalfäste vid analys utan tvärbalk i Inspire med maximal spänning. 

 

Tabell B5 - 7. Max spänning för fäste 1, *(Bakhshian, 2016). 

Version Program Material Max von Mises spänning 
[MPa] 

Original Inspire 316L Z 109 

25 % Inspire 316L Z 100 

Original Abaqus Segjärn 0727 240* 
  

109,1 MPa 

 97,2 MPa 

 93,3 MPa 
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4. TOPOLOGIOPTIMERING MED DEL AV TVÄRBALK  
 

Uppställning 
Uppställningen av topologioptimeringen i Inspire (Figur B5 - 13). Fäste 1 i rött och grått var fäst 

med fyra stycken Fasteners Nut and bolt i de gröna och lila delarna som motsvarade där fästet 

monteras på ramen. Tvärbalksfästet analyseras med två lastfall. För lastfall Nedre fast är den 

nedre, lila plattan (Figur B5 - 13) representerande ramen satt som fast inspänd medan den övre 

(grön) får röra sig inom planet. Displacement constrains med 0,01mm sattes på det nedre 

skruvparet. För lastfall Övre fast var den övre plattan (grön) satt som fast inspänd medan den 

nedre (lila) kunde röra sig fritt i planet. Displacement constraints på 0,01 mm placerades på det 

övre skruvparet. Tvärbalken (blå) fästes med Fasteners Screws. Krafter och moment var inlagda i 

en punkt P placerad i snittet för tvärbalken och lasterna var kopplade till tvärbalkens tvärsnittsyta 

med inställningen flexible. 

 

 
Figur B5 - 13. Uppställning av modell för topologioptimering där det röda är designvolymen. 

Modellens origo O var placerat i centrum av det främre, nedre skruvhålet på modellen. Krafterna 

ansattes i punkten P (Figur B5 - 14). Koordinaterna för punkten P presenteras i Tabell B5 - 8. 

Koordinaterna för punkten P samt lasterna är framtagna av RTCC (Bakhshian, 2016; Dersjö, 

2016).  

 

Figur B5 - 14. Placering av modellens origo (O) samt punkten P där lasterna ansattes 

 

P 
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Tabell B5 - 8. Koordinater för punkten P 

Koordinater [mm] 

 Origo (O) P 

X 0 17 

Y 0 -205,01 

Z 0 -212,4 

 

 

 
Figur B5 - 15. Laster som verkar i punkten P, uppställning med tvärbalk 

 

Tabell B5 - 9. Laster i punkten P 

Krafter [N] Moment [Nm] 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

2 771 195 3 291 913 25 616 

 

Optimeringsresultat 
Resultat från topologioptimering med olika volymprocent. Skruvarna nedtill på fästet hade ont om 

material runt efter optimeringen.  

 
Figur B5 - 16. Optimeringsresultat för maximal styvhet, med volymprocent från 25 % - 45 % 

Analys 
Ingen analys genomfördes i Inspire på de topologioptimerade förslagen från uppställningen med 

tvärbalk. Anledningarna till det var dels att det vid topologioptimeringen var svårt att få med 

samtliga skruvar, vilket var ett krav, utan att gå upp mycket i materialmängd. Dessutom blev 

25 % 30 % 35 % 45 % 

P 
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spänningsbilden för originalfästet mer lik det vid den jämförande beräkningen med hela ramen 

(Bakhshian, 2016; Dersjö, 2016) vid analys utan tvärbalk. 

 

5. ANALYS AV ORIGINALFÄSTE MED DEL AV TVÄRBALK 

 
Uppställningen av analysen av originalfästet i Inspire visas i Figur B5 - 17. Tvärbalksfästet i grått 

var fäst i tvärbalken (blå) med funktionen Fasteners Screws. Krafter och moment ansattes i en 

masspunkt P som låg i snittet för tvärbalken och kopplades till tvärbalkens tvärsnittsyta med 

inställningen flexible, se röda streck i Figur B5 - 17. Tvärbalksfästet var fixerat vid delarna med 

fyra stycken Fasteners Nut and bolt. Tvärbalksfästet analyserades med två lastfall. För lastfall 

Nedre fast var den nedre, lila plattan representerande ramen satt som fast inspänd medan den övre, 

gröna kunde röra sig inom planet. För lastfall Övre fast var den övre plattan (grön) satt som fast 

inspänd medan den nedre (lila) kunde röra sig fritt i planet. 

 

 
Figur B5 - 17. Uppställning för analys av originalfäste (grått) med tvärbalk (blå) i Inspire 

 

Analysen av originalfästet genomfördes med en genomsnittlig elementstorlek på 1.2 mm och gav 

en maximal spänning på 142 MPa (Figur B5 - 18). Resultatet gav en spänningsbild som skilde sig 

från de från tidigare analyser av fästet som genomförts med med hela ramen (Bakhshian, 2016).  

 

 
Figur B5 - 18. Spänningsbild för originalfäste vid analys med tvärbalk i Inspire 

 

KÄLLOR 
 

Bakhshian, M. 2016. FE-verification of AWD cross member for NCG. Scania CV Intern rapport, 

7042298 

Dersjö, T. 2016. FE-verification of AWD cross member. Scania CV Intern rapport, 7039725 

119,2 MPa 

141,6 MPa 
127,0 MPa 

93,1 MPa 

131,0 MPa 
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BILAGA 6 – Skapa modell i Catia utifrån Inspire-resultat 

 
Fäste 1 

Om designvolymerna är skapade i Catia från början så börja med att öppna filen. Om inte så 

behöver de exporteras ur Inspire, vilket gäller för det här projektet. Icke-designvolymerna 

exporterades ur Inspire som step-fil (.stp). Filen öppnades i Catia som en CATProduct med varje 

separat volym som en egen part (åtta parter i Figur B6 - 1). Alla delar lades samman till en part via 

tools > Generate CATPart from Product.  

 
 

Figur B6 - 1. Icke-designvolymer importerade som .step 

 
Den optimerade designvolymen slätades ut i Inspire med funktionen Fit 

surfaces after shapes och exporteras sedan som stl-fil (.stl). Stl-filen 

importeradess som ett mesh in i Catia-filen med icke-designvolymerna via 

arbetsbänken Digitized Shape Editor (DSE) > Import.  

 

 
Figur B6 - 2. Icke-designvolymer med designvolymen importerad som ett mesh (brunt) 

  

Det importerade meshet rensades med funktionen mesh cleaner och fill holes 

användes för att laga de hål som uppstod vid rensning. Sedan skapades en 

offset av meshet på 2mm med funktionen mesh offset. Det gjordes då det 

annars inte var möjligt att lägga samman geometrierna till en solid kropp på 

grund av att geometrierna tangerar varandra. 
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Figur B6 - 3. Meshoffset på 2mm 

Nästa steg var att skapa en automatisk yta utifrån meshet. Men funktionen kan 

inte skapa ytor utifrån delar som inte är sammanhängande, och för fäste 1 

bestod meshet av tre delar, de två armarna mellan skruvhålen för ramen och en 

del nedanför de skruvhålen. För att skapa ytor användes därför funktionen DSE 

> Activate där en av de tre delarna av meshet markerades (Figur B6 - 4 a) och 

valdes som aktiv, övriga delar doldes automatiskt (Figur B6 - 4 b). Sedan 

användes funktionen Quick Surface Reconstruction (QSR) > Automatic surface 

och den aktiverade delen av meshet markerades för att skapa en yta (Figur B6 - 

4 c). Sedan aktiverades hela meshet igen med DSE > Activate (Figur B6 - 4 d) 

och stegen upprepades likadant för de andra två delarna.  

 

     
 

Figur B6 - 4. Arbetsmetod för att skapa ytor av separata delar i meshet 

 

Figur B6 - 5. Slutlig yta för fäste 1 

a) 

b) d) e) 

b) c) d) e) 
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Sedan infogades en ny body under arbetsbänken Part Design (PD) > Insert > 

Body. Funktionen PD > close surface användes på de automatiska ytor som 

skapades i tidigare steg. Ytorna blev då solida kroppar. För att lägga ihop 

designvolymen med icke-designvolymen användes funktionen add genom att 

högerklicka på den nya body som skapats, välja Add och lägga samman med 

den body där icke-designvolymerna låg (Figur B6 - 13). 

  

 
Figur B6 - 6. Solid modell av fäste 1 
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Fäste 2 

Om designvolymerna är skapade i Catia från början så börja med att öppna filen, annars får de 

exporteras ur Inspire vilket gäller för det här projektet. Icke-designvolymerna exporterades ur 

Inspire som step-fil (.stp). Filen öppnades i Catia där den öppnas som en CATProduct med varje 

separat volym som en egen part (sex parter i Figur B6 - 7). Lägg samman allt till en part via tools 

> Generate CATPart from Product.  

 

 
Figur B6 - 7. Icke-designvolymer importerade som .step 

 
Den optimerade designvolymen slätades ut i Inspire med funktionen Fit 

surfaces after shapes och exporteras sedan som stl-fil (.stl). Stl-filen 

importeradess som ett mesh in i Catia-filen med icke-designvolymerna via 

arbetsbänken Digitized Shape Editor (DSE) > Import.  

 
Figur B6 - 8. Icke-designvolymer med designvolymen importerad som ett mesh (brunt) 

 

Det importerade meshet rensades med funktionen DSE > mesh cleaner. 

 

 

Problematiska områden så som hål (Figur B6 - 10) men även utstickande armar som inte går ihop 

kan skapa problem för ytor och bör rensas bort.  

 

   
Figur B6 - 9. a) Hål i det importerade meshet, b) automatisk yta skapad av meshet och i förstoringen c) där veck i ytan 

kring hålet kan ses. 

 

I Figur B6 - 10 a) synd hålet som togs bort. Funktionen DSE > Remove 

användes för att markera området i meshet (Figur B6 - 10 b) och ta bort det, då 

fås ett större hål som syns i Figur B6 - 10 c). Använd funktionen DSE - Fill 

Holes och välj hålen som nyss skapades Figur B6 - 10 d) som då fylls igen e). 

Ytan som skapades efter att hålet fyllts igen kan ses i Figur B6 - 11. 

 

 

a) b) c) 
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Figur B6 - 10. Arbetsprocess för att ta bort oönskade områden i mesh 

 
Figur B6 - 11. a) närbild på mesh b) automatisk yta skapad av mesh 

 
Byt till arbetsbänken Quick Surface Reconstruction (QSR) för att skapa en 

automatisk yta av meshet. Använd funktionen DSE > Automatic Surface och 

markera meshet. En approximering av meshet skapas då (Figur B6 - 12). 

 

 
Figur B6 - 12. a) mesh (brunt) med automatisk yta (gul), b) endast automatisk yta 

 

Olika inställningar kan väljas för ytan för att få en bra approximering. Det kan vara bra att använda 

sig av preview-funktionen vid skapandet av ytan och vrida på modellen för att upptäcka eventuella 

konstiga geometrier och justera inställningarna för att uppnå bästa resultat.  

 

Gå in under arbetsbänken Part Design (PD) och infoga en ny body Insert > 

Body. Välj sedan funktionen close surface och markera den automatiska yta 

som skapades i tidigare steg. Ytan blir nu till en solid kropp. För att lägga ihop 

designvolymen med icke-designvolymen så högerklicka på den nya body som 

skapats och som ytan ligger under, Add och lägg samman med den body där 

icke-designvolymerna ligger (Figur B6 - 13).  

 

 
Figur B6 - 13. Solid kropp 

a) b) c) d) e) 

a) b) 
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För fästet bildades problematiska områden i geometrin vid skapandet av automatisk yta med bland 

annat mycket tunna partier där ytan tangerar eller överlappar sig själv. Olika inställningar 

användes vid skapandet av yta för att motverka detta och för vissa inställningar blev några 

områden bättre medan andra fick problem och tvärt om så ingen inställning fungerade för att 

motverka alla. Dessa områden ledde till att det inte var möjligt att skapa ett mesh för FEM-analys i 

Catia. Exempel på problemområden visas nedan där områden som inte var möjliga att mesha på 

grund av interference eller tangency markerats med en röd prick. Heldragna linjer motsvarar 

synliga kanter och streckade linjer dolda kanter.  

 

   
Figur B6 - 14. Tre exempel på problematiska områden med ytor som överlappar 

 

   
Figur B6 - 15. Tunn del där ytor korsar varandra, samma yta från två vinklar 

 

   
Figur B6 - 16. Skarp kant och smalt utstick i modellen kan också skapa problem vid meshning 
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BILAGA 7 – FEM-ANALYS AV FÄSTE 1, CATIA GAS 
 
Tvärbalksfästet skulle analyseras för lastfallet radering, vilket är samma som användes vid 

topologioptimering och FEM-analys i Inspire (Bakhshian, 2016; Dersjö, 2016). Vid analysen i 

Catia GAS inkluderades utöver fästet en del av ramen och tvärbalken. Materialet för ram och 

tvärbalk under analysen var stål STD755. För tvärbalksfästet var materialet segjärn 0727. 

Materialegenskaperna presenteras i Tabell B7 - 1. Materialegenskaper vid Tabell B7 - 2 och 

är hämtade ur Scanias materialbibliotek i Catia. Utmattningsgränsen för segjärn 0727 vid 100 000 

cykler är 285 MPa. 
Tabell B7 - 1. Materialegenskaper vid analys av originalfäste 

Material E-modul [GPa] Poissons konstant Densitet [kg/m3] Sträckgräns [MPa] 

STD755 210 0,3 7 850 420 

Segjärn 0727 167 0,3 7 200 320 

 
 

Vid FEM-analys i Catia GAS ansattes ramens kortsidor som fast inspända (blå pilar i Figur B7 - 

1). Skruvarna är vid analysen ersatta av kopplingar mellan ytorna inuti skruvhålen (gröna kryss i 

Figur B7 - 1) kopplingarna är satta som general analysis connection med rigid connection 

property. Krafterna och momenten vid analysen (Tabell B7 - 3) var samma som vid 

topologioptimeringen och ansattes i en virtual part placerad i punkten P och kopplad till 

tvärbalkens tvärsnittsyta vilken syns i förstoring i Figur B7 - 4. 

 

 

 

Figur B7 - 1. Uppställning av statisk analys av originalfäste. 

 

Bild på meshet för analysen kan ses i (Figur B7 - 2). För ramen och tvärbalken användes en 

elementstorlek på 10 mm och för tvärbalksfästet användes en elementstorlek på 3 mm samt ett 

finare lokalt mesh vid områden med höga spänningskoncentrationer markerade med pilar i FIGXX 

där kanten vid grön pil har 0,4mm elementstorlek och orange pil har 1mm elementstorlek. 

Absolute sag är genomgående satt till 10 % av elementstorleken.  
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Figur B7 - 2. Bild på mesh vid analys av originalfäste 

Vid analysen blev de högsta spänningarna i fästet 176MPa vilket ger en säkerhetsfaktor 

på 1,8 mot sträckgränsen och 1,6 mot utmattningsgränsen. 

 

            
Figur B7 - 3.Spänningsbild vid analys av originalfäste 

Vid analys av det optimerade tvärbalksfästet användes samma uppställning men För 

tvärbalksfästet sattes materialet till EOS 316L stål med egenskaper för z-riktningen, 

byggriktningen, där hållfastheten var lägre än för XY-riktningen. Materialegenskaperna 

presenteras i Tabell B7 - 2 och är för STD755 är hämtade ur Scanias materialbibliotek i Catia och 

för EOS 316L är de hämtade ut EOS materialdatablad, utom poissons konstans som inte finns 

angiven och därför sattes till 0,3 vilket är ett standardvärde för stål. 

 

Tabell B7 - 2. Materialegenskaper vid analys av optimerat fäste 

Material E-modul [GPa] Poissons konstant Densitet [kg/m3] Sträckgräns [MPa] 

STD755 210 0,3 7 850 420 

EOS 316L (z-led) 180 0,313 7 900 470 

                                                      
13 Antaget värde 

120 MPa  

176 MPa 
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Vid FEM-analys i Catia GAS ansattes ramens kortsidor som fast inspända (blå pilar i Figur B7 - 

4). Skruvarna är vid analysen ersatta av kopplingar mellan ytorna inuti skruvhålen (gröna kryss i 

Figur B7 - 4) kopplingarna är satta som general analysis connection med rigid connection 

property. Krafterna och momenten vid analysen (Tabell B7 - 3) var samma som vid 

topologioptimeringen och ansattes i en virtual part placerad i punkten P och kopplad till 

tvärbalkens tvärsnittsyta vilken syns i förstoring i Figur B7 - 4. 

 

 
Figur B7 - 4. Uppställning av statisk analys av optimerat fäste 

 

Tabell B7 - 3. Laster i punkten P 

Krafter [N] Moment [Nm] 

Fx Fy Fz Mx My Mz 

2771 195 3291 913 25 616 

 

 

Bild på meshet för analysen kan ses i (Figur B7 - 5). För ramen och tvärbalken användes en 

elementstorlek på 10 mm och för tvärbalksfästet användes en elementstorlek på 3 mm samt ett 

finare lokalt mesh vid områden med höga spänningskoncentrationer markerade med pilar i FIGXX 

där kanten vid grön pil har 0,4mm elementstorlek och orange pil har 1mm elementstorlek. 

Absolute sag är genomgående satt till 10 % av elementstorleken.  

 

   
Figur B7 - 5. Bild på mesh vid analys av optimerat fäste 
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Vid analysen i Catia GAS blev det högre spänningar i övergångarna mellan designvolym och icke-

designvolym. Den högsta spänningen var på 531MPa och blev vid en av dessa övergångar (Figur 

B7 - 6). 

 

 

Figur B7 - 6. Spänningsbild för enbart tvärbalksfäste 

 

Tabell B5 - 10. Max spänning för fäste 1, *värde från Bakhshian (2016) 

Version Program Material Max von Mises spänning [MPa] 

Original Inspire 316L Z 109 

Original Catia GAS 316L Z 531 

Original Abaqus Segjärn 0727 240* 

25 % Inspire 316L Z 100 

25 % Catia GAS 316L Z 531 

 

KÄLLOR  
 

Bakhshian, M. 2016. FE-verification of AWD cross member for NCG. Scania CV Intern rapport, 

7042298 

 

Dersjö, T. 2016. FE-verification of AWD cross member. Scania CV Intern rapport, 7039725 
  

531 MPa 

207 MPa 

106 MPa 
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BILAGA 8 – Topologioptimering av fäste 2 

 

Uppställning 
I topologioptimeringsmodellen var nyttolasten på 979 g placerad i en masspunkt P i nyttolastens 

masscentrum. Masspunkten var i modellen kopplad till de fyra horisontella skruvhålen med 

flexible connection (röda ytor i övre bilden i Figur B8 - 1). Designvolymen för fästet är mörkrött 

och icke-designvolymerna (infästningspunkterna) är grå. Fästet var satt som fast inspänt i de två 

bakre skruvhålen, se röda markeringar i nedre bilden i Figur B8 - 1. Fästet analyserades för G-

krafter i x-, y- och z-led separat se Tabell B8 - 1, lastfall för fäste 2 är hämtade från tidigare 

examensarbete på Scania (Boman, 2016). 

 
Figur B8 - 1. Uppställning för topologioptimering av fäste 2  

 

Tabell B8 - 1. G-krafter för fäste 2 

Lastfall Gx [g] Gy [g] Gz [g] 

1 -10 0 0 

2 0 -10 0 

3 0 0 -15 

 
Topologioptimeringen genomfördes med målet att uppnå maximal styvhet genom att använda en 

viss procent av designvolymen. Den genomsnittliga elementstorleken för optimeringen sattes till 1 

mm vilket var minsta möjliga elementstorlek med hanterbara beräkningstider. Sammanfattning av 

optimeringsinställningarna visas i Tabell B8 - 2. 

 

Tabell B8 - 2. Inställningar för topologioptimering 

Topologioptimeringsinställningar 

Mål Maximal styvhet 

Genomsnittlig elementstorlek 1 mm 

Minsta elementstorlek 0,33 mm 

Minsta tjocklek 6 mm 
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Topologioptimeringen upprepades för olika volymprocent (Figur B8 - 2) för att hitta den bästa 

mängden material för fästet.  

 

 
Figur B8 - 2. Resultat från topologioptimering av fäste 2 med 5-30% volym 

 

Tabell B8 - 3. Volym för olika topologioptimeringar av fäste 2 

Bibehållen procent 5 % 10 %  15 % 20 % 25 % 30 % 

Volym [cm3] 26,16 61,54 89,83 121,58 147,45 181,53 

 
 

Topologioptimeringsresultatet med 10 % volym valdes då det var den lägsta volymprocent med en 

mestadels sammanhängande geometri. Gränsvärdet sänktes från 0,5 % till 0,3 % för att få fram en 

helt sammanhängande geometri då vissa tunna sektioner för fästet inte satt ihop, se närbild i Figur 

B8 - 3 

                    
Figur B8 - 3. Sänkt gränsvärde efter topologioptimering av fäste 2 från 0,5 (vänster) till 0,3 (höger). 
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En FE-analys gjordes i Inspire med samma uppställning som vid topologioptimeringen av fästet 

med 10 % volym och ett sänkt gränsvärde. Maximal spänning i fästet vid analysen var 22 MPa vid 

hålen där fästet monteras (Figur B8 - 4). De låga spänningsnivåerna tyder på att en lägre 

volymprocent skulle kunna användas med avseende på hållfastheten. Men då resultatet för 5 % 

volym inte var en sammanhängande geometri och den resulterande geometrin från 

topologioptimeringen var tänk att användas i befintligt skick för konstruktionen och inte som 

riktlinje för att skapa en ny modell så valdes resultatet med 10 % volym.  
 

 
Figur B8 - 4. Spänningsbild för optimerat fäste 2 med 10 % volym i Inspire 

 

KÄLLOR 
 
Boman, D. (2016) Framtagning av målvikt för mekanikkonstruktörer: Viktoptimering av 

chassimonterade plåtfästen Masterexamensarbete. KTH. 

22,1 MPa 
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BILAGA 9 – Erfarenheter av AM för prototyptillverkning 

 
Möte kring AM erfarenheter för skovelhjul till retarder samt växlingsgaffel 
Petter Rybäck (NTCR) och Erika Dahlström (NTBM) 2017-02-06 

 

Skovelhjul till retarder (Petter) 

För skovelhjul används AM metall för att ta fram prototyper för att testa funktion. Traditionellt 

krävs sandkärnor som verktyg för att gjuta artikeln i gråjärn, pga skovelhjulens form där själva 

skovlarna är vinklade krävs att formarna vrids isär för att få med vinkeln i sandformen. Formarna 

är dyra, i skalan 700 000 - 800 000 kr och ledtiden är 6-9 månader. Därför är det väldigt intressant 

att inte behöva beställa formar ”i onödan” vid prototyptillverkning då en beställd form i princip 

kommer att användas för serietillverkning. Efter gjutning krävs efterbearbetning som att borra hål 

för oljan, fräsning och gängning av hål. Det är svårt att beräkna prestandan på skovelhjulen och 

därför behöver prototyper tas fram för att kunna uppmäta förändringar i designen under arbetet. 

Vid serietillverkning ligger priset runt 300kr per detalj med verktygskostnad och bearbetning 

inkluderad.  

 

AM 

Skovelhjulen beställs från Lasertech i Karlskoga som även bearbetar detaljen. Valdes ut pga artikel 

i NyTeknik och sedan besök. Tillverkning i MS1 maraging steel (verktygsstål 1.2709) med SLS. 

Det tar 1 vecka att få skovelhjulet och beräknad tillverkningstid är 80h för ena delen och 65h för 

andra delen – kostnaden ligger runt 1 000 kr/h och slutpris för artiklarna blir alltså runt 80 000kr 

respektive 65 000 kr. Bearbetning krävs av tätningsytor för att de ska bli tillräckligt täta samt 

gängning av hål. De har beställt prototyper från Lasertech ett flertal gånger och kommer fortsätta 

då det är betydligt kortare ledtid men även lägre kostnad jämfört med sandform för en prototyp 

ifall justeringar behöver göras som skulle göra att formen behövt kasseras. Har även provat lost-

wax gjutning för prototyper men det tar mycket längre tid än AM. AM är inte aktuellt för 

serietillverkning pga det höga priset då serietillverknings-priset är så pass lågt för gjutning. Inga 

problem har upplevts vid beställning eller med prototyperna. 

 

Kvalitet 

Prototyperna med AM upplevs få fullgoda gjuttoleranser, till och med något bättre gällande både 

dimensioner och ytfinhet. Materialet blir också bättre på grund av större kontroll så det blir mindre 

porer och defekter jämfört med gjutgods. Därför blir materialet ”för bra” för provning då det håller 

längre än de slutliga produkterna gör men kan ändå användas för funktionsprovning även om det 

ger missvisande resultat om t.ex. livslängd. Ytfinheten på skovlarna är väldigt viktig att den är lika 

på ovan och undersidan då det påverkar hur oljan rör sig. De printade skovlarna hade något finare 

yta på ovansidan är undersidan i printriktningen, dessa bearbetas ej då ytfinheten är tillräcklig. 

Dessutom behövdes stödmaterial för en yta på skovelhjulet så den är något grövre och även den 

obearbetad.  

 

 

Växlingsgaffel (Erika) 

Växlingsgaffel till växellåda har tagits fram med AM metall (en gång) – mest för att testa och 

knyta kontakter med leverantörer. Användes för att testa montering, användes inte för 

funktionstestning då växlingsgaffeln får ”alldeles för bra” materialegenskaper vid AM jämfört 

med traditionellt – och ”så mycket bättre” än vad som fås vid gjutet eller smitt.  Vid 

serietillverkning ligger priset runt 30kr per detalj bearbetad och klar.  

 

AM 
Växlingsgaffeln beställdes från VBN i Uppsala som även bearbetade detaljen. Valdes ut på grund 

av att Scania ville testa och knyta kontakter med fler leverantörer. Tillverkning i VBNs egna 
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material Vibenite 5 som är ett verktygsstål med hög hårdhet. Kostnaden för detaljen var mindre än 

för skovelhjulen men ”några tusen”. Däremot är det inte värt att använda för varken 

serietillverkning eller prototypframtagning för växlingsgaffeln då det traditionellt inte är problem 

med varken långa ledtider eller dyra verktyg. Skulle kunna tänka sig att använda AM om det var 

tight om tid någon gång vid korrigeringar eller sena test där övrig produktion skulle stoppas i 

väntan på test. De har inte heller upplevt något problem vid beställning.  

 

Kvalitet 
Materialet får ”mycket bättre” egenskaper än traditionellt. Däremot är ytfinheten inte i närheten av 

den från Lasertech – kan bero på inställningar i maskinen (att de valt att få en snabb utskrift). 

Ytfinheten är oviktig för växlingsgaffeln då ytan inte ligger mot någonting utan ”hänger fritt” så 

det är bara infästningspunkterna som har bearbetats där det är viktigt med bra kontakt. Däremot 

var bearbetningen inte exakt enligt ritning (Erika menar att det kan bero på att materialet är väldigt 

hårt och formen på växlingsgaffeln gör det svårt att fästa för att t ex borra vilket kan påverka 

precisionen).  
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BILAGA 10 – Studiebesök Lasertech LSH AV 

 
Lasertech LSH AB 

Studiebesök 2017-03-17 

Torbjörn Holmstedt, CEO & AM-engineer 

Karolina Johansson, AM-engineer 

 

Om Lasertech 

Lasertech har arbetat med AM sedan 2014 och med lasersvetsning sedan 2004. De har i nuläget 

AM maskiner för EBM, SLM (DMLS) och LMD. 

 

”Om EBM är en motorsåg så är SLM en lövsåg” – Torbjörn Holmstedt 

 

Lasertech vill ha den digitala filen skickad i .STEP format för att själva spara ner till .STL. Detta 

då en .STL fil som är sparad med grov upplösning ger kantiga övergångar och hål istället för 

runda, det är då svårt att veta hur detaljen egentligen är tänkt att se ut.  

 

Kan du fräsa/svarva fram en detalj så gör det, utom för t.ex. titan eller Inconel där både material 

och bearbetning är dyrt.  

 

Rekommenderar att alltid printa ut artikeln i plast innan den ska skrivas ut i metall.  

 

Samarbetar med Bofors testcenter som har en datortomograf (CT) som gör en 360º röntgen av en 

artikel och ger en digital volym att titta på. CT-volymen kan filtreras för att visa olika densitet (ex 

olika material) för att kontrollera lödningar, skruvar etc och hitta eventuella fel eller porer utan att 

plocka isär artikeln. I aluminium kan CT skanna en tjocklek på 15 cm men för stål bara ca 1 cm.   

 

 

Additiv tillverkning (AM) 

För AM artiklar är leveranstiden ca 1-2 veckor. 

 

Använd AM för att förenkla produktionen. Ta fram fixturer med perfekt passform genom att bygga 

ett solitt stöd till artikeln, ta bort parten och skriva ut stödet. Andra exempel är verktyg så som en 

hylsnyckel med speciell form för att komma åt delar som är svåra att montera. 

 

För att det ska vara värt det – tänk 3D! Tänk inte svarvning eller fräsning, kombinera flera 

komponenter till en enda och tänk personifierat. Att tänka på vid konstruktion är att använda radier 

både invändigt och utvändigt och undvika skarpa vinklar i artikeln. Men också att försöka att inte 

ha mindre vinklar än 40º från horisontalplanet vilket är gränsen för en självbärande struktur.  

 

AM är också bra för bland annat prototyper av gjutdetaljer för att slippa ändra eller beställa 

gjutverktyg under arbetet. Men också för till exempel formsprutningsverktyg där man kan göra 

bättre kylning vilket kan ge både snabbare cykeltider och längre hållbarhet. Men tänk på att bara 

bygga på den komplexa delen av formen med AM och fräsa ut resten för att undvika att skriva ut 

dyrt bulkmaterial i onödan.  

För prototyper av gjutna artiklar kan polystyren tillverkas med AM som smälts ur för att göra en 

form. En gjuten detalj kan då tillverkas på 7 dagar.  

 

Om efterbearbetning krävs så tänk på att ha en yta som kan användas som nollpunkt eller 

referensyta. För hål som ska gängas kan det vara enklast att bara göra ett litet hål i artikeln vid 

utskrift att använda för orientering och sedan borra och gänga hålet som vanligt.  
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EBM (Arcam) 

Pulverbädden försintras då materialet inte får vara laddat när det smälts samman av 

elektronstrålen. Men det gör att det inte går att få ut oanvänt pulver ut hål eftersom det sitter ihop. 

Det innebär också att när artikeln plockas ur maskinen efter utskrift är det som en ”pulverklump” 

med massor av pulvret fastsintrat. Den behöver då placeras i en kammare och blästras med samma 

material som artikeln är byggd av för att få bort det sintrade materialet. För artiklar tillverkade med 

EBM sväller materialet upp vid kanterna. Stödmaterial behövs vid utskrift för värmeledning. 

 

EBM har grövre pulver och tjockare lager än SLM och får mycket grövre yta. Arcams EBM 

maskiner tillverkar komponenter motsvarande smidda, kräver efterbearbetning. 

 

Byggkammare på 250 x 250 x 325 mm men kan endast bygga 90 x 90 mm per lager annars blir 

den för varm.  

 

SLM/DMLS (EOS M290) 

Först skrivs tvärsnittets konturer ut och sedan fylls de i, normalt överlappar lasern något för varje 

”rad” men detta kan justeras med öppna materialparametrar. Mindre eller inget överlapp ger 

snabbare byggtid. Vid varje nytt lager vrids laserriktningen 67º så att varje lager är roterat i 

förhållande till de tidigare. Lasern smälter även två lager ner vid varje nytt lager vilket gör att 

detaljerna blir helt täta, men metallpulvret är gasatomiserat så små argonsamlingar kan förekomma 

vilket kan skapa små porer. När detaljen har byggts färdigt sopas den ren från metallpulver i 

maskinen och byggplattan plockas sedan ut varpå artikeln sågas loss. 

 

För att få ut oanvänt metallpulver ur hål och kanaler behöver raka hål ha en diameter på 0,3 mm 

och svänga kanaler 0,5mm. Eventuellt metallpulver som blir kvar i kanalerna kan skakas ut med 

ultraljud.  

Byggkammare 250 x 250 x 325 mm men då detaljen byggs fast ovanpå en byggplatta är den 

faktiska bygghöjden begränsad till 300 mm 

 

Det går att lasersvetsa ihop bitar för att skapa en artikel större än byggkammarens begränsningar, 

det blir starkare än en vanlig svets. Om artikeln ska tillverkas i flera delar och svetsas ihop är det 

bra att lägga in en genomtänkt skarv i artikeln och inte bara dela rakt av för att få en bättre 

sammanfogning.  

Väggtjocklekar ner till 0,5 mm kan tillverkas i t.ex. en cylinder, men vid större fristående raka 

väggar behövs tjockare. 

 

Maskin- och pulverhantering (SLM/DMLS, EOS) 

Värt att tänka på för inköp av egna maskiner är bland annat att det krävs olika filter för titan och 

aluminium respektive andra material. Ska materialet bytas behöver allt pulver städas ut och filtret 

bytas.  

Titan- och aluminiumpulver är explosiva. Vid hantering av maskinen (ex montering/urtagning av 

byggplatta) krävs att operatören står på en antistatmatta och har på sig ett antistatarmband. Vid 

hantering av maskinen oavsett pulver krävs syresatt ansiktsmask och heltäckande kläder på grund 

av att kammaren är fylld med inert gas och löst metallpulver. 

 

Vid tillverkning kan recoatern slå i detaljen så att den skadas och detaljen blir förstörd. Det är 

bland annat vinkeln mellan detaljen och recoatern som påverkar om den slår i. 

 

Materialparametrar för att skriva ut materialet på EOS maskiner köps in för varje material och är 

låst till den maskin det är köpt till. En materialparameter kostar runt 20 000 €. Det går även att 

köpa s.k. öppna materialparametrar då är det möjligt att själv ändra på olika processparametrar för 

materialet. 
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För DMLS av titan som exempel kostar titanpulver 4610€ /kg men trots den höga kostnaden så 

står materialkostnaden bara för 8-10% av slutkostnaden. Det pga de långa körtiderna och att 95 % 

av det oanvända pulvret kan återanvändas efter att ha filtrerats. 

 

Laser metal deposition (LMD) 
LMD är en DED teknik där en laser smälter en del av materialet och sedan sprutar in metallpulver 

i smältan (och i laserstrålen).  Har en lagertjocklek på 0,1-5mm och ger en solid vidhäftning då 

metallpulvret sprutas in i smältan.  

 

Finns runt 150 material att välja mellan och olika material kan blandas i samma detalj, en mix av 

material kan även användas genom hela detaljen, ex 5 % Material A och 95 % Material B.  

 

LMD är bra för reparation av slitna eller trasiga artiklar eller för att bygga på detaljer så som 

fästöron på en annars enkel artikel. Ytbeläggning för t.ex. hård yta eller hög/låg friktion eller 

lagning av en artikel som har råkat bli fel vid fräsning/svarvning är andra exempel.  

 

Passar för stora och mindre komplexa delar än pulverbäddstekniker. Om byggtiden för en detalj 

med LMD är 7 minuter kräver motsvarande detalj med DMLS 7 timmar.  

 

 

Lasersvetsning 

Kan lasersvetsa plåtar ner till 0,1mm, det blir ingen deformation på rostfritt stål vid svetsning. 

Inget tillsatt material utom vid svetsning av aluminium, då tillsätts tråd för att materialet inte ska 

spricka vid nedkylning.  

 

Det går att svetsa magnet med lasersvetsning.  

 

Kan användas för enstycks- eller serietillverkning men kräver bra fogberedning, som finast 

200μm, vid för stort glapp mellan delarna går lasern bara genom hålet.  

 

Kan även använda strålen för att laserhärda med diameter upp till 1mm till 700 Vickers efter att 

komponenten är färdig. 

 

 

 


