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Sammanfattning 

Additiv tillverkning (AT) eller 3D-utskrivning är en teknologi som har berömts den senaste 

tiden och förutsägs kommer att förändra hela tillverkningsindustrin. Dessa termer hänvisar 

båda till ett antal tillverkningstekniker där ett objekt framställs skikt för skikt genom att 

successivt tillföra material i tunna lager.  

Baserat på en litteraturstudie och intervjuer med experter inom området undersöker denna 

studie möjligheten att använda AT inom företaget CJ Automotive (CJA) vilket är en 

underleverantör inom fordonsindustrin som tillverkar olika slags pedalsystem. Rapporten 

beskriver additiv tillverkning, dess fördelar och olika användningsområden. Olika AT-

tekniker, AT-material och välkända 3D-skrivartillverkare presenteras. Signifikanta fakta 

rörande både kvalitet, kostnad och teknik redogörs för. Även en jämförelse mellan olika 

tekniker redovisas. 

Denna rapport innehåller riktlinjer för hur ett företag ska tänka och vilka faktorer som är 

viktiga vid val av rätt 3D-skrivarteknik. Studien pekar på att det finns många fördelar med att 

utnyttja 3D-skrivare under utvecklingsprocessen på företaget. Detta kommer att påskynda 

utvecklingsprocessen och eventuellt förbättra produkterna till följd av mer flexibilitet och 

designmöjligheter. Slutligen föreslås två AT-tekniker som tycks vara de lämpligaste med 

tanke på företagets verksamhet. 

 

Nyckelord: additiv tillverkning, 3D-skrivare, fordonsindustri. 
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Abstract 

Additive manufacturing (AM) or 3D printing is a technology which has been praised during 

recent years and is predicted to change the whole manufacturing industry. These terms both 

refer to a set of manufacturing techniques in which an object is made layer by layer through 

progressively adding material in thin layers. 

Based on a literature review and interviews with experts in the industry this study examines 

the possibility of using AM in the company CJ Automotive (CJA), which is a subcontractor to 

the automotive industry and manufactures various kinds of pedal systems. The report 

describes additive manufacturing, its benefits and various uses. Various AM techniques, AM 

materials and well known 3D printers are presented. Significant facts concerning the quality, 

cost and technology are described and a comparison of different techniques has been 

included.  

This report contains guidelines for what an enterprise should consider and what factors are 

important when choosing the right 3D printer technology. The study shows that there are 

many advantages using 3D printers during the development process in a company/enterprise. 

This will speed up the development process and possibly improve the products due to more 

flexibility and design options. Finally, two AM techniques that seem to be the most 

appropriate given the company's operations are proposed. 

 

Keywords: additive manufacturing, 3D printer, auotomotive. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under produktutvecklingsprocessen har ingenjörer alltid haft ett stort behov av prototyper för 

visualisering eller funktionsprovning (Johannesson et al.  2013). I fråga om ett 

produktutvecklingsprojekt utnyttjas fysiska modeller för några olika syften bland annat 

inlärning, kommunikation, integration och som milstolpar (Ulrich et al.  2012). Således att 

kunna ta fram prototyper som är rätt anpassade efter ett företags specificerade behov på ett 

snabbt och smidigt sätt är något som ett företag skulle kunna spara tid och pengar på. 

Som alternativ till de traditionella tillverkningsmetoderna liksom fräsning av prototyper 

genom CNC-maskiner (Computer Numerical Control) har en teknologi så kallad additiv 

tillverkning utvecklats de senaste åren (Johannesson et al.  2013). Additiv tillverkning är ett 

paraplybegrepp som inbegriper ett antal olika tillverkningsprocesser som har gemensamt att 

utifrån en 3D CAD-modell tillverkar ett fysiskt objekt genom att successivt tillföra material i 

tunna lager. Jämfört med traditionella tillverkningsprocesser såsom gjutning och CNC-

bearbetning möjliggör additiv tillverkning, ”utskrift”, av fysiska modeller på ett snabbare och 

eventuellt mer ekonomiskt sätt (Lipson et al.  2013). Additiv tillverkning utnyttjas för 

tillverkning av prototyper, gjutningsformer, verktygskomponenter och kortserieproduktion av 

komplexa detaljer. Idag finns det en mängd olika material bland annat olika typer av plast, 

metall, keramer, glas och kompositer tillgänglig för additiv tillverkning (Wohlers  2014). 

De teknologierna som ligger till grunden av additiv tillverkning möjliggör en snabb, flexibel 

och kostnadseffektiv design och tillverkning av produkter inom många industrier (Wohlers  

2014). Exempelvis inom fordonsindustrin används denna teknik bland annat för framtagning 

av konceptmodeller och även andra ändamål (Gibson et al.  2010). 

CJ Automotive (CJA) är en ledande tillverkare av pedalsystem och moduler för personbilar, 

samt lätta och tunga transportfordon. CJA grundades 1895 och har mer än 50 års erfarenhet 

som leverantör till fordonsindustrin. Företaget är verksamt i många länder (CJ Automotive 

2014). Som många andra företag har CJA också ett intresse att tillämpa den nya tekniken 

under utvecklingsprocessen och känna till om det finns möjlighet att utnyttja tekniken även på 

andra områden. 

Med tanke på att det finns olika tekniker och material tillgänglig för additiv tillverkning samt 

att dess användningsområde blir alltför större med tiden så är det viktig att välja den rätta 

tekniken vid en viss verksamhet.    

1.2 Syfte 

Med den här rapporten avses att belysa olika tekniker som finns inom additiv tillverkning 

(AT) samt dess användarbarhet inom industrin. Avgörande faktorer vid val av rätt 3D-

skrivarteknik beroende på olika användningsområden bland annat prototypframtagning och 

produktion granskas. Betydelsefulla fakta rörande både kvalitet, kostnaden och teknik 

presenteras och en jämförelse mellan de olika teknikerna görs för att hjälpa företaget att välja 

lämplig teknik för att nå önskat resultat. 
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1.3 Avgränsningar 

Då företaget CJ Automotive är en leverantör inom fordonsindustri avser denna studie att 

behandla främst de tekniska möjligheterna inom additiv tillverkning som anses är lämpligast 

med hänsyn till företagets verksamhet. Rapporten kommer att ta upp olika praktiska 

tillämpningar för additiv tillverkning men inte i detalj när det gäller andra områden än 

fordonsindustri. Vidare, för att få mer aktualitet på denna studie så undviks referenser tidigare 

än 2010. 

1.4 Frågeställning 

Rapporten syftar i sin helhet att ge svar på följande frågor: 

 CJ Automotive är intresserade av att skaffa en 3D-skrivarutrustning, vad finns på 

marknaden? Ge förslag på teknik som skulle vara mest passande för företaget? 

 Nyttan av 3D-utskrifter på andra områden! Genom att skaffa en AT-maskin är det 

något som företaget skulle spara pengar och tid på under utvecklingsarbetet? 

 

2. Metod 

Denna rapport grundar sig på en litteraturstudie, en fallstudie samt ett antal intervjuer. 

2.1 Litteraturstudie  

För att få tillräckligt med information till att börja arbetet samt att få en bakgrundskunskap 

inom ämnet genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudien pågick löpande under hela 

arbetet och låg även till grund för genomförda intervjuer. Som nämnt i avsnitt avgränsningar 

försöktes att använda så många nya källor som möjligt för att vara säkert på att det som är 

skrivet stämmer och är aktuellt. 

Deltagande i ett seminarium och kontakt med engagerande personer inom branschen hjälpte 

författarna att känna till de mest användbara källorna i ämnet. Wohlers Report är en 

fullständig rapport som publiceras årligen och ger en översyn och analys av additiv 

tillverkning och 3D-utskrifter i hela världen. Rapporten är en starkt rekommenderad och 

respekterad publikation om additiv tillverkning. Genom en sökning via databasen Summon 

hittades rapporten från 2009 på Chalmers bibliotek, denna var en referensbok som inte 

utlånades.  

Således lades ett köpförslag 2013-04-10 till högskolans bibliotek vilket avslogs av biblioteket. 

För att få tag i nyare versioner genomfördes en utökad sökning via olika databaser och även 

Googles sökmotor. Denna sökning ledde till att finna Wohlers Report 2011 och även Wohlers 

Report 2013 i ett bibliotek i Norge. Wohlers Report 2011 var tillgänglig att hämta 2013-04-22 

och den nyare versionen kom fram 2013-05-15. De långa väntetiderna gjorde att arbetet gick 

långsammare än förväntat. 
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Rapid Prototyping Principles and Applications är en annan rekommenderad bok som är 

publicerade i Singapore. Boken räknas som en lärobok inom additiv tillverkning vilken även 

rekommenderas av Terry Wohlers författaren av Wohlers Report, som säger ”den här boken 

ligger på en special plats i min bokhylla. Om du inte har den så skaffa den”. 

Litteratutsökningen via Summon gav en träff på en äldre version av boken. Rapportens 

handledare Michael Tittus kontaktades i syfte att få hjälp med att finna den nyaste versionen 

av boken. Till slut köptes boken via Institutionen Ingenjörshögskolen av Borås högskolan från 

Engeland, vilken kom fram 2013-04-23.  

I syfte att få en bättre förståelse om additiv tillverkning samt att få träffa experter inom ämnet 

genomfördes ett besök på ”3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR” seminarium arrangerad 

av IUC Sjuhärad AB, Borås den tredje april 2014. Där genomfördes en kort intervju med 

föreläsarna och arrangerades en intervjutid hos Joakim Karlsson, doktoranden och forskaren 

på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för 2014-04-04. Denna intervju gjordes i syfte 

att få reda på relevanta och användbara litteratur som skulle komma till pass för arbetet.  

För att samla så många relevanta referenser som möjligt och i syfte att öka rapportens 

trovärdighet utfördes flera sökningar på bibliotek, studiebokhandel och internet. Ett antal 

böcker, e-böcker, tidskrifter konferensartiklar och relevanta Youtube-filmer genomgicks och 

sållades ut.  

2.2  Fallstudie 

För att på ett konkret sätt jämföra den totala utskriftskostnaden och materialförbrukningen av 

två pedalkomponenter mellan tre olika AT-tekniker genomfördes en fallstudie. Fallstudien 

skedde 2013-05-07 vid företaget 3D Center, en återförsäljare av 3D-skrivare, i Västervik. En 

utförlig beskrivning av fallstudiet finns under avsnitt 5.2. 

2.3 Intervjuer 

I syfte att nå önskat resultat och kunna besvara frågeställningarna genomfördes ett antal 

intervjuer. Företag som är både tillverkare, återförsäljare och användare av AT-maskiner 

kontaktades och intervjuades via telefon, mail, Facebook och besök. En del intervjuer skedde 

under seminariet ”3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR”, arrangerad av IUC Sjuhärad 

AB, Borås den tredje april 2014. 

I samband med besöket på företaget 3D Center i Västervik utfördes även en intervju. Denna 

intervju hade öppna frågor för att inte begränsa den intervjuade till att besvara givna frågor, 

dock en del följdfrågor diskuterades. 

De intervjuerna som skedde via mail var kvalitativa då intervjuarna börjades med en bred 

fråga om vad utgångspunkter är vid val av rätt AT-teknik med avseende på verksamhet. Dessa 

svar som kommer direkt från företag anses vara en smula partiska då företagen är 

förespråkare av den eller de teknikerna som de själva använder eller säljer. 

Två välkända tillverkarföretag som är pionjärer inom additiv tillverkning är de amerikanska 

företagen 3D Systems och Stratasys. Dessa företag kontaktades via deras Facebook-sidor i 

syfte att få konkreta exempel av AT tillämpningar inom fordonsindustrier. 
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3. Allmänt om Additiv tillverkning 

Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en bättre uppfattning om additiv tillverkning, dess 

grundläggande process, fördelar och olika användningsområden. 

3.1 Vad är Additiv tillverkning? 

Termen Rapid Prototyping (RP) används av en mängd olika industrier för att beskriva en 

process där en prototyp eller basmodell skapas snabbt vilken sedan utnyttjas för framtagande 

av andra modeller och eventuellt den slutliga produkten. I ett produktutvecklingssammanhang 

har benämningen använts av ingenjörer för att beskriva olika tekniker för framtagning av 

prototyper direkt från digitala data. Jämfört med de konventionella metoderna såsom gjutning 

eller materialreducering kan prototyper tillverkas med hjälp av RP-metoder på ett snabbare 

och mer ekonomiskt sätt. Men förbättringar av kvalitet hos det slutliga föremålet av sådana 

maskiner har haft till följd att även färdiga produkter och inte bara prototyper tillverkas idag 

med hjälp av sådana tekniker. I samband med de nya användningsområdena uppkom det nya 

namnet Additive Manufacturing som är standardiserat av American Society for Testing and 

Materials (ASTM) International. Additive Manufacturing är den grundläggande principen för 

denna teknik där en produkt genereras direkt utan processplanering med hjälp av en 

tredimensionell datorstödd konstruktion (Gibson et al.  2010, Guo et al.  2013). 

Additiv tillverkning (AT) eller på engelska Additive Manufacturing (AM) kallas en grupp av 

tillverkningstekniker som omvandlar en 3D-modell till ett fysiskt objekt genom att bygga upp 

objektet skikt för skikt.  Objektet byggs upp successivt genom att material läggs till i tunna 

lager, ett lager i taget. Detta står i motsats till de traditionella tillverkningsmetoderna som är 

ofta subtraktiva och innebär att material tas bort för att framställa ett föremål (Evans  2012, 

Gibson et al.  2010, Guo et al.  2013, Lipson et al.  2013, Wohlers  2013) (Karlsson1 2014).  

Idag används ett antal olika benämningar för denna teknologi vilket kanske beror på att 

additiv tillverkning är en ganska ny teknik. Dessa är bland annat additive fabrication, additive 

processes, additive techniques, additive layer manufacturing and freeform fabrication (Chua 

et al.  2010, Wohlers  2013). Enligt ASTM är additve manufacturing den officiella 

benämningen för denna teknologi dock har 3D printning blivit en mer global standard vilken 

allmänheten använder sig av (Wohlers  2013). 

Då denna rapport skrivs på svenska använder sig författarna även av svenska termer liksom 

friformframställning, additiv tillverkning, 3D-skrivare och 3D-utskriftning. 

3.2 Additiv tillverkningsprocessen 

Additiv tillverkning görs genom olika tekniker men oavsett vilken teknik som används så 

består tillverkningsprocessen av ett antal generella steg. Med andra ord har alla tekniker i 

allmänhet samma tillvägagångssätt men det skiljer sig åt något mellan olika maskiner 

beroende på vilken typ av prototyp eller produkt som ska tillverkas (Chua et al.  2010). 

Generellt genomgår de flesta AM-processer åtminstone följande åtta steg som illustreras i 

figur 1 (Gibson et al.  2010).  

                                                 
1 Joakim Karlsson, Doktorand- SP Kemi, Material och Ytor, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  

den 3 april 2014 
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Figur 1. Schematisk bild över den generella additiva tillverkningsprocessen (Gibson, 2010) 

 

Steg 1: CAD 

Utgångspunkten är att skapa en 3D-skiss med hjälp av datorprogram som beskriver exakt hur 

produkten ser ut geometriskt (Gibson et al.  2010). Man kan i princip använda sig av vilket 

CAD-program som helst från de enklaste till de mest avancerade (Qviberg2 2014a). Reverse 

engineeringutrustningar, till exempel laserscanning, kan också användas för att beskriva hur 

produkten ser ut (Gibson et al.  2010). 

Steg 2: Konvertering till STL-format 

Nästan samtliga AT-maskiner tillverkar från en StereoLithography (STL) filformat vilket kan 

skapas av nästan alla CAD-program (Gibson et al.  2010). Ett STL-format möjliggör 

approximering av de externa ytorna från CAD-modellen genom att täcka den med små 

trianglar. Antal och storlek av trianglarna avgör hur noggrant ytorna ska skrivas ut (The CAD 

to STL Process  2014). 

”Utöver STL-filformatet förekommer även filer som OBJ, WRML, 3DS och AMF (Additive 

Manufacturing File Format). AMF är det senast framtagna formatet och det är särskilt 

anpassat för 3D skrivare och alla dess behov” (Hur funkar 3D skrivare  2014). 

Steg 3: Filöverförig till maskin 

STL-filen måste överföras till AT-maskinen (3D-skrivaren). I det här steget är det ofta så att 

man behöver modifiera filen så att den får rätt storlek, position och orientering. Detta görs 

med hjälp av ett preprocess-program, ett program som vanligtvis finns i alla AT-maskiner 

(Gibson et al.  2010). 

                                                 
2 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; mailintervju den 16 maj 2014a 
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Steg 4: Maskininställning 

3D-skrivaren ska inställas beroende på vad som ska tillverkas. Detta är relaterat till faktorer 

som påverkar utskriften såsom val av material, energikälla, kvalitetsparametrar och 

tillverkningshastigheten. Dessa inställningar kan vara mer eller mindre komplicerade 

beroende på typen av maskin. Exempelvis är vissa AT-maskiner begränsade till bara en sorts 

material och samma uppbyggnadskvalitet (Gibson et al.  2010).  

Steg 5: Byggprocessen 

Uppbyggnadsfasen är i huvudsak en automatiserad process och maskinen kan klara det till 

stor del utan ingripande av den mänskliga faktorn (Gibson et al.  2010). Det är vanligt att 

maskinen lämnas obevakad under byggprocessen. Beroende på storlek och den totala 

produktionsvolymen kan byggprocessen vara upp till flera timmar (Chua et al.  2010).  

Steg 6: Undanplockning 

När byggprocessen är slutförd kontrolleras drifttemperaturen så att den är tillräcklig låg. Man 

ska se till att alla delenheter på maskinen är inaktiva. Efteråt kan man plocka undan resultatet. 

I det här steget ska man rengöra maskinen vilket är väldigt beroende på maskintypen. Har 

man en maskin som framställer ett objekt med hjälp av laserteknik av ett materialpulver så är 

rengöringen nödvändig eftersom laserutrustningen är känslig (Gibson et al.  2010). 

Steg7: Efterbehandling 

Efter undanplockning av objekten kommer det kritiska steget, det vill säga efterbehandlingen. 

Då det finns risk att förstöra produkten utförs efterbehandlingen ofta manuellt. Operatören ska 

vidta nödvändiga åtgärder som bland annat att rengöra produkten genom att avlägsna 

stödmaterial och tömma eventuella håligheter som råkats fyllas med material (Gibson et al.  

2010). 

Steg 8: Applicering 

Detta är sista steget i tillverkningsprocessen. Produkten kan behöva ytterligare bearbetningar 

innan den är färdig för användning. Dessa består bland annat i att slipa, prima och måla 

produkten. Ibland är det så att delarna ska monteras ihop med andra mekaniska eller 

elektroniska komponenter för att få fram en slutlig produkt (Gibson et al.  2010).   

 

3.3 Varför Additiv tillverkning? 

   ” Many people have described this technology as revolutionizing product 

development and manufacturing. Some have even gone on to say that 

manufacturing, as we know it today, may not exist if we follow AM to its 

ultimate conclusion”. (Gibson et al.  2010) 

 

Ovanstående citat är ett bevis på hur viktigt det är för dagens ingenjörer att känna till denna 

teknik och veta hur de kan som ingenjörer dra nytta av det här inom egen verksamhet. Man 

kan därför fråga sig ”varför är det så när det gäller denna teknologi?”. För företag som 
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tillämpar additiv tillverkning i sin verksamhet finns det många fördelar. Nedan följer en kort 

redogörelse av de vanliga fördelarna som uppstår i diskussionen kring additiv tillverkning.  

3.3.1 Snabbhet  

Snabbhet är den främsta fördelen hos denna teknologi vilket inte bara handlar om tiden som 

tas för att bygga upp ett föremål utan också om att hela utvecklingsprocessen från början till 

slut kommer att gå snabbare. Arbetet går ut på att börja med en 3D CAD-modell och försätter 

sedan med en relativt lätt och smidig överföring till en AT-maskin (Barnatt  2013, Gibson et 

al.  2010) (Karlsson3 2014). Prototyper framställs och verifieras på ett avsevärt snabbare sätt 

(Karlsson4 2014). En eller flera prototyper kan tillverkas i en AT-maskin bara under några 

timmar vilket gör att arbetet med utveckling av nya produkter påskyndas. Det vill säga, 

antalet steg som ska genomgås för framställande av en produkt reduceras. Oavsett 

komplexiteten hos en produkt så utförs tillverkningen i ett enda steg medan det, för de flesta 

andra tillverkningsmetoder, krävs flera och iterativa stegprocesser som ska genomföras. Ju 

fler designfunktioner en produkt har desto mer ökar antal processer. Även en relativt enkel 

ändring i designen hos produkten kan medföra en avsevärd ökning av ledtider (Gibson et al.  

2010). NASA har exempelvis utnyttjat additiv tillverkning för att producera komplicerade 

metalldelar till rymdraket. Enligt NASAs ingenjörer har utnyttjande av denna teknologi 

reducerat tillverkningstiden från månader till veckor och till och med i vissa fall till dagar, se 

figur 2 (NASA's Space Launch System Using Futuristic Technology to Build the Next 

Generation of Rockets  2012). 

  

 

Figur 2. Utskriftdetalj till Space Launch System från NASA (NASA/MSFC) 

                                                 
3 Joakim Karlsson, Doktorand- SP Kemi, Material och Ytor, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  

den 3 april 2014. 
4 Ibid 
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3.3.2 Komplex struktur 

   ”Just as 3D CAD is becoming What You See Is What You Get (WYSIWYG), so 

it is the same with AM and we might just as easily say that What you See Is 

What You Build (WYSIWYB)”. (Gibson et al.  2010) 

En av de spektakulära sakerna med additiv tillverkning är dess förmåga att framställa 

produkter med komplexa strukturer med en gång (figur 3 & figur 4). Komplexa prototyper 

kan framtas inom en kort tid för olika experiment- och undersökningssyfte (Barnatt  2013, 

Chua et al.  2010) (Karlsson5 2014). Det går till exempel att framställa en flaska med ett 

fartyg redan inuti eller framta en växellåda med alla dess komponenter på samma 

byggprocess. Traditionellt tillverkas flerkomponentprodukter genom att separat tillverka varje 

komponent för sig och sedan utföra en slutmontering (Barnatt  2013).  

 

 

Figur 3. Motorprototyp tillverkad med AT (Stratasys, 2014) 

 

Figur 4. Lampa tillverkad med AT-teknologi (Wordpress, 2014) 

The Boeing Company och andra flygindustriföretagen utnyttjar AT-teknologin för 

tillverkning av många detaljer. En luftkanal som innan användning av additiv tillverkning 

                                                 
5 Joakim Karlsson, Doktorand- SP Kemi, Material och Ytor, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  

den 3 april 2014. 
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bestod av 20 separata delar som skulle monteras ihop tillverkas nu som en enda part. Detta 

ger även upphov till en viktreducering vilket kan vara önskvärt inom många branscher 

(Wohlers  2013) (Karlsson6 2014). 

3.3.3 Övriga fördelar  

Framtagning av en prototyp med de konventionella metoderna kan bland annat kräva en 

skicklig hantverkare, många bearbetningsmetoder och användning av olika maskiner såsom 

en CNC-maskin. Additiv tillverkning gör att antalet processer och resurser som krävs 

reduceras eller förenklas betydligt (Gibson et al.  2010). Med hjälp av AT-teknik tillverkas 

produkter i sin slutliga form vilket minskar behovet av bearbetning (Karlsson7 2014). 

”Det finns sex drivkrafter för att införa AM-teknik i en verksamhet. Lär känna dem så kan ni 

se när och hur tekniken kan tillföra värde i er verksamhet,” säger Phil Reeves, vd på analys- 

och konsultföretaget Econolyst, och keynotetalare på AM-Dagen den 19 september på 

Kistamässan (Frigyes  2013). I fortsättningen tas upp några av de fördelarna som uppträder 

genom att tillämpa additiv tillverkning i verksamheten:  

 Lönsammare serieproduktion vid lägre volymer, inga verktyg behövs 

 Att tillverka komplexa produkter med unika geometrier  

 Genom att förändra materialets beteende och kombinera olika material ökas 

produkters funktionalitet. 

 Att kunna erbjuda specialanpassade produkter till kunder enligt deras önskemål till ett 

lågt pris 

 Att minska miljöpåverkan. För att framställa varje enskild produkt använder additiv 

tillverkning bara så mycket material som krävs. Dessutom försvinner behovet av 

prototyptransporter. 

 Tack vare ett ökat inslag av digitaliserad tillverkning kan tillverkningen kontrolleras 

bättre. Detaljer tillverkas i sin slutliga form vilket minskar behovet av bearbetningen. 

Produktionen kan flyttas från fabriker till det stället där idéerna uppstått och allt detta 

resulterar i sin tur i en förbättrad flödesekonomi (Frigyes  2013).  

3.4 Användningsområde 

”3D-utskrivning är på väg att förändra våra liv”. (Barnatt  2013) 

Rapid prototyping upptäcktes först för att påskynda utvecklingsprocessen, det vill säga 

tekniken utnyttjades bara inom produktutveckling och design i syfte att ta fram snabba 

prototyper och konceptmodeller. Dock, avsevärda förbättringar i materialegenskaper och 

noggrannhet hos AT-maskiner medförde att varje dag växer fram nya innovativa 

tillämpningar för produktion av slutprodukter. Man anser att många produktionsutmaningar 

löses bättre, snabbare och i de flesta fall till en lägre kostnad med additiv tillverkning (Gibson 

et al.  2010, Wohlers  2013).  

                                                 
6 Joakim Karlsson, Doktorand- SP Kemi, Material och Ytor, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  

den 3 april 2014. 
7 Ibid 

http://3dp.se/?page_id=3652
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Idag används AT-teknologier inom flera områden. Bland annat används AT i den akademiska 

världen för undervisnings- och forskningssyfte, och inom medicinisk och tandvården används 

tekniken för att hjälpa patienter med ett lyckligare och hälsosammare liv. Konstnärer 

använder den för att åstadkomma vackra och unika skulpturer vilka är omöjliga att framställa 

utan AT-tekniken (Wohlers  2011). 

Huruvida en viss applikation av AT är tekniskt sett möjligt eller ekonomiskt fördelaktig beror 

i stor utsträckning på produktionsvolym, detaljstorlek, komplexitet och materialkostnader. 

Additiv tillverkning är mest användbar vid produktion av produkter med små storlekar och 

komplexa geometrier i korta serier (Berman  2012).  

I detta avsnitt beskrivs lite allmänt om praktiska tillämpningar av additiv tillverkning dock är 

fokusen på de industriella områdena och i avsnitt 3.4.4  berörs några kommersiella 

tillämpningar inom bilindustrin.  

3.4.1 Prototypframtagning 

I svensk industri är prototypframtagning fortfarande den mest förekommande tillämpningen 

av additiv tillverkning (Alpman  2013). Behovet att ha fysiska modeller för visualisering eller 

funktionsprovning finns det under olika skeden av produktutvecklingen (Johannesson et al.  

2013). 

Visualisering och kommunikation 

  ”If a picture is worth a thousand words, then surely a physical model is worth a 

thousand pictures”. (Wohlers  2011) 

Redan från början har 3D-utskrifter använts för att förbättra produktens design och 

utformning (Barnatt  2013). Additiv tillverkning erbjuder en snabb, tydlig och koncis 

definition av en nydesignad produkt, vilket möjliggör en förbättrad förståelse av produkten 

och även används för kommunikation mellan alla intresserade och engagerade personer. 

Jämfört med två dimensionella ritningar är en fysisk modell mycket bättre för att kunna 

upprätta proportionalitet, utseende och storleken hos en produkt. AT-tegnologier medger 

verifiering av CAD-modellers noggrannhet. Detta blir speciellt viktigt innan bearbetning av 

exempelvis dyra metalldetaljer där små förändringar är signifikanta (Wohlers  2011).  

Att kunna ta fram fysiska modeller på ett snabbt och smidigt sätt medger att konceptmodeller 

redan kan visualiseras och diskuteras under designprocessen. Detta i sin tur påskyndar 

designprocessen och förhoppningsvis ger upphov till att bättre produkter kan framställas 

(Barnatt  2013). Detta är särskilt viktigt för delar eller produkter som skall ha estetiska 

funktioner eller uppfylla vissa funktionella krav. Modeller som skapas i ett CAD-program 

skall kunna kommuniceras mellan själva konstruktörerna och även med andra avdelningar 

såsom tillverknings- och marknadsföringsenheten. Således finns det ett behov att skapa 

fysiska föremål från CAD-ritningar för visualisering av resultatet. Marknadsförings-

avdelningen kan använda 3D-utskrifter för presentation och utvärdering av en produkt som 

helhet. Presentationsmodellen, mock-up, kan användas för att skapa reklambroschyrer även 

innan själva produkten blir tillgänglig på marknaden, se figur 5 (Chua et al.  2010). 
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Figur 5.  Flerfärgade 3D-utskrift av Adidas skor (3ders.org, 2014) 

 

Funktionella prototyper för tekniska analyser 

Som redan beskrivits är prototypframtagning en av de första tillämpningarna av AT-tekniker 

och prototyper är fortfarande en av de mest kraftfulla verktyg inom produktutveckling 

(Wohlers  2011). Förutom att använda prototyper för visualiseringssyfte utnyttjas de av 

konstruktörer för att utföra tekniska analyser och tester. Tack vare stora framsteg i utveckling 

av AT-teknologier och dess varierande material kan funktionella prototyper framställas för 

olika syfte (Barnatt  2013, Chua et al.  2010, Wohlers  2011). Syftet kan vara att kontrollera 

hur en del passar in i en konstruktion från både estetisk och funktionell synvinkel. Med hjälp 

av AT-teknologier kan prototyper genereras som liknar den verkliga produkten och har 

samma materialegenskaper, vilka kan användas för utförande av olika tester och analyser 

bland annat hållfasthets- och spänningsanalyser (Chua et al.  2010, Wohlers  2011). Mock-up 

är en benämning som användes först inom flygindustrin och kallas för detaljer som utnyttjas 

för slutprovning av olika aspekter när delar sätts samman till den kompletta produkten för att 

funktionellprövas vid förutbestämda villkor liksom utmattning. Dessa modeller kan tillverkas 

väldigt snabbt med hjälp av vissa AT-teknologier (Chua et al.  2010).  

När det gäller massproduktion tillverkar man ibland pilot-serier, vilka tillverkas i syfte att 

bekräfta verktygens design och specifikationer. Nödvändiga extrautrustningar liksom 

armaturer, chuckar, speciella verktyg och mätutrustningar som erfordras för 

massproduktionsprocessen framställs och kontrolleras med hjälp av pilot-serier. Många AT-

metoder har förmågan att snabbt producera dessa pilot-delar vilket bidrar till att förkorta tiden 

för processutveckling och därmed minska den totala ledtiden för marknadsföring (Chua et al.  

2010). 

Med AT-teknik finns det möjligheten att enkelt skala ner modellens storlek. Genom att justera 

skalan i det ursprungliga CAD-programmet eller skrivarens mjukvara kan man få en 3D-

utskrift i önskad storlek (Qviberg8 2014b). 

                                                 
8 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju  den 7 april 2014b 
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3.4.2 Verktyg- och formframställning 

Utöver konceptmodeller och prototyptillverkning utnyttjas additiv tillverkning inom 

industriell förproduktion. De flesta traditionella produktionsprocesser kräver skapandet av 

skräddarsydda jiggar, verktyg, mönster och formar vilka sedan ska användas för tillverkning 

och utformning av metall- och plastprodukter (Barnatt  2013, Chua et al.  2010, Gibson et al.  

2010). Historiskt sett har verktygframställning varit en kostsamt och tidskrävande process 

som skapat en stor gap mellan de tidiga prototyper och den fullständiga produktionen. Alltmer 

företag har idag tillämpat AT-processer i sin verksamhet med syfte att minska detta avstånd 

och därmed spara tid och pengar (Wohlers  2011).  

Verktyg som tas fram med hjälp av additiv tillverkning kan klassificeras på två olika sätt, 

mjuk eller hård och direkt eller indirekta verktyg. Mjuka verktyg tillverkas typiskt av 

silikongummi, epoxihartser, lågsmältpunkt legeringar och gjutsand i syfte att användas för 

enstaka avgjutningar eller för småbatch serier. Å andra sidan tillverkas hårda verktyg av 

verktygsstål avsedd för massproduktion. Direkt verktygframställning syftar på när formen 

skapas direkt med en AT-process, exempel på detta är verktyg för formsprutning. Med 

indirekt avses att tillverka en huvudmönster med hjälp av AT-teknologi vilken sedan används 

som förebild för framtagande av en form av till exempel keramik eller epoxiharts (Chua et al.  

2010). 

3.4.3 Produktion (snabb tillverkning)  

  ”För företag eller individer, vilka skulle vilja tillverka en enda produkt eller en 

litet parti således är 3D-skrivning den teknik som gör att det omöjliga blir 

möjligt”. (Barnatt  2013) 

Medan additiv tillverkning är redan en etablerad del av vissa konstruktions- och 

förproduktionsprocesser kommer den slutliga tillämpningen av tekniken vara direct digital 

manufacturing (DDM) (Barnatt  2013). Med DDM anses tillverkning av slutprodukter med 

hjälp av additiv tillverkning. Detta kallas även Rapid Manufacturing eller snabb tillverkning 

(Gibson et al.  2010). Idag används DDM i olika branscher bland annat flygindustri, 

smycketillverkning, tandvård, leksakproduktion och produktion av skräddarsydda design- och 

modeprodukter. I framtiden påstås att det är möjligt att nästan vad som helst, även ett 

komplett flygplan, skulle kunna tillverkas med hjälp av AT-teknologi (Barnatt  2013).  

Kundanpassande produkter kan enkelt produceras på plats. En återförsäljare kan ställa en 3D-

skrivare i sin butik och tillverka en produkt efter kundens önskemål, exempelvis kan kunden 

beställa skor via en applikation som medger kunden att designa och konstruera sina skor 

baserat på egen smak och storlek (Berman  2012).Genom att använda 3D-skrivare tillverkar 

företaget FigurPrints karaktärmodeller från ett dataspel som heter World of Warcraft. 

Kunderna får möjligheten att designa karaktärens kläder och extra tillbehör liksom deras 

vapen, se figur 6 (Gibson et al.  2010). 

Huruvida en viss produktion med hjälp av AT-teknologi är teknikmässigt möjligt eller 

ekonomiskt rimligt  beror  på dess produktionsvolym, delstorlek, komplexitet och 

materialkostnader. När det gäller produktion så är AT-teknologin mest användbar vid låga 

produktionsvolymer, små delstorlekar och komplexa konstruktioner (Berman  2012, Chua et 

al.  2010). 
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Figur 6. Utskrift till en spelkarktär från dataspelet World of Warcraft (Figurprints, 2014) 

3.4.4 Tillämpningar inom fordonsindustri 

Produktutveckling är en avgörande faktor inom fordonsindustrin men att utveckla nya 

produkter är ofta en mycket kostsamt och tidskrävande process. Fordonsindustrier har 

utnyttjat AT-teknologi som ett viktigt verktyg inom designkonstruktion och utveckling av 

fordonskomponenter då den kan förkorta utvecklingstiden och minska tillverknings- och 

produktkostnader. AT-processer har använts för att tillverka små kvantiteter av strukturella 

och funktionella delar såsom avgassystem för motorer, komponenter för växellådor och lyxiga 

delar för speciella bilar. Till skillnad från personbilar tillverkas racingbilar av lätta legeringar 

såsom titanlegeringar och består av komponenter med komplexa strukturer och tillverkas i 

låga serier. Av dessa skäl har tillämpning av AT-teknologier inom företag som tillverkar 

funktionella produkter till racingbilar varit framgångsrik (Guo et al.  2013). 

Kommersiella tillämpningar inom bilindustrin 

CRP Technology, ett italienskt företag, har infört AT-tekniker i sin verksamhet. Företaget 

använder sig av några AT-teknologier bland annat Selective Laser Sintering (SLS), Selective 

laser melting (SLM) och Electron Beam Melting (EBM) för tillverkning av olika 

komponenter för motorsport. Vissa växellådor, airboxes, motorcykelsinstrumentpaneler och 

motoraxlar är exemplar på sådana komponenter tillverkade med AT-teknologi. Genom 

tillämpningen av AT-teknologier i produktionen har företaget haft stora fördelar. Exempelvis 

nydesignade växellådor producerade med hjälp av additiv tillverkning har gått 20 % - 25 % 

ner i vikt, har 20 % mindre volym, får mindre kugghjulslitage samtidigt som de absorberar 

mindre energi (Guo et al.  2013). 

AT-tekniken Laminated Object Manufacturing (LOM) har utnyttjats av bilföretaget 

Volkswagen (VW) för att sätta fart på utvecklingen av en stor växellådshus med en komplex 

konstruktion för bilmärken Golf och Passat. CAD-modellen var extremt komplicerat och svårt 

att visualisera så företaget behövde en prototyp för noggrant studie av växellådan. Det hade 

varit kostsamt och tidskrävande att ta en prototyp med traditionella metoder varför VW blev 

övertygad att utnyttja RP-teknologin. Växellådshuset var mycket större än AT-maskinens 



 

14 

byggvolym således uppdelades CAD-modellen i fem delar och varje del framställdes separat. 

Slutligen limmades alla delar ihop för att få den kompletta modellen (Chua et al.  2010).  

Ett annat företag som använder sig av AT-teknologi inom flera av dess avdelningar är 

företaget General Motors. Exempelvis en av företagets dotterbolag har använt 

StereoLithography (SLA) för att utveckla och producera en funktionell instrumentpanel som 

bestod av 180 knappar. Ett annat exempel är bilföretaget Daimler-Benz AG, där Mercedes-

Benz Division framställer motorprototyper med hjälp av SLA i syfte att verifiera 

designkonstruktionen och utföra passningstester (Chua et al.  2010). 

 

4. Vilka teknologier finns? 

Nästan alla AT-system har samma grundläggande princip för att omvandla en 3D CAD-

modell till ett fysiskt objekt (Wohlers  2010a). Det finns ett antal olika metoder som grundar 

sig på att tillverka ett objekt från en CAD-modell genom en additiv process som härdar 

objektet lager för lager. Klassificering av olika AT-system kan göras på olika sätt bland annat 

kan de delas upp i olika klasser baserat på huvudtekniken eller råmaterialen som används för 

framtagande av produkter eller prototyper (Chua et al.  2010, Gibson et al.  2010). 

Att klassa olika AT-metoder enligt bastekniken som används under byggprocessen är en 

populär strategi enlig Gibson (2010). Dessa bastekniker kan exempelvis vara laserbaserad 

teknik, extruderingsbaserad teknik eller printerteknik. Trots de olika klassifikationerna som 

finns kan det alltid förekomma AT-metoder som inte ligger i dessa kategorier (Gibson et al.  

2010). 

Idag finns det en mängd olika processer och material tillgänglig för additiv tillverkning. För 

att särskilja sig från konkurenter har många tillverkningsföretag inom branschen använt unika 

processnamn och materialbeteckningar. Men faktum är att många av de olika systemen 

använder sig av liknande processer och material. För ett oerfaret företag som planerar att köpa 

en 3D-skrivare kan de olika processbenämningarna vara förvirrande (Alpman  2013). 

Exempelvis tillverkar företaget Stratasys en viss maskin som använder sig av en speciell 

teknik som de kallar Fused Deposition Modeling (FDM) men företaget 3D Systems kallar 

samma teknik för Plastic Jet Printing (PJP) (Standardizing Additive Manufacturing Process 

Terminology  2014). 

Ett bra och enkelt sätt att gruppera de olika AT-systemen på marknaden är att klassificera 

dem baserat på det ursprungliga råmaterialet som används för uppbyggnaden. Gör man på 

detta sätt så förekommer tre kategorier: liquid-based, solid-based och powder-based processer 

(Chua et al.  2010). När det gäller liquid- och solid-based så är råmaterialen begränsade till 

olika polymerer, metalliska råmaterial hamnar endast under powder-based kategorin (Vayre 

et al.  2012). Att framställa produkter med metallpulver kan göras med hjälp av olika 

processer, som kan delas upp i tre grupper. Första gruppen består av tekniker som använder 

laser för att smälta metallpulvret och ta fram en detalj medan den andra gruppen utnyttjar en 

kombination av laser- och deponeringsteknik för framtagande av ett objekt. Den tredje 

gruppen omfattar alla de andra teknikerna som inte ingick bland de två tidigare nämnda 

grupperna (Wohlers  2011). 
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För att uppfylla rapportens syfte så beskrivs i fortsättningen några av de vanligaste teknikerna 

som förekommer under varje kategori, nämligen liquid-based, solid-based och powder-based. 

Dessutom handlar avsnittet 4.4 om olika materialtyper som används för additiv tillverkning. 

4.1 Liquid-based processer 

Vätskebaserade AT-metoder använder råmaterial som befinner sig i flytande tillstånd. 

Generellt förvandlas materialtillståndet från vätska till fast genom en härdningsprocess (Chua 

et al.  2010). Dessa tekniker använder vanligtvis UV-härdande polymerer för att bygga upp 

varje lager (Additive Fabrication  2014b). Emellertid bör klassificering inte begränsas till bara 

polymerer eftersom det finns vissa system som använder hydrogeler som också skulle passa 

in under denna kategori (Gibson et al.  2010). 3D Systems’ Stereolithography Apparatus 

(SLA) och Objet Geometries´s Polyjet är två exempel på dessa processer (Chua et al.  2010). 

4.1.1 Material-jetting (Polyjet) 

Inkjet är en AT-teknik och fungerar nästan med samma princip som en 2D-skrivare vilken 

sprutar ut små droppar av bläck i en stråle på pappret. Men istället för bläck använder Inkjet-

maskiner flytande fotopolymerer för att kunna bygga upp ett objekt från en STL-fil (Inkjet 

Printing  2014). AT-process som använder sig av Inkjet-principen kallas även för Material-

jetting (Wohlers  2013) (Qviberg9 2014b). 

Polyjet är en Inkjet-teknik och utvecklades av det Israeliska företaget Objet i början av 2001 

(Wohlers  2010c). Sedan april 2012 har företaget gått samman med företaget Stratasys vilket 

är en ledande tillverkare av 3D-skrivare (Wohlers  2013). 

Som sagt så liknar Polyjet-processen en vanlig bläckstråleskrivare. En 3D-skrivare som drivs 

med Polyjet-tekniken sprejar tunna lager av flytande fotopolymer via ett så kallad jetting-

huvud på en byggplatta, och fotopolymeren kommer att härdas omedelbart med UV-ljus 

(Wohlers  2013). Jetting-huvudet rör sig endast längs x- och y-axeln för att bygga ett skikt, så 

fort som ett skikt skapas kommer byggfacket att sänkas ner längs z-axeln. Både stöd- och 

modellmaterial kommer att härdas direkt när de utsätts för UV-ljus, stödmaterialet är däremot 

mer gelélikt och har till funktion att hålla objektet stabilt på plattformen, se figur 7 för en 

illustration om detta (Chua et al.  2010).  

Ofta är det så att flera jetting-munstycken används under processen vilket gör att 

byggprocessen sker snabbare och möjliggör utnyttjande av olika material vid samma 

byggprocess. Material-jetting processer har alltså förmågan att tillverka ett föremål av flera 

material (Wohlers  2013). 

                                                 
9 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju den 7 april 2014b 
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Figure 7. Schematisk Polyjet princip (engineering.usask, 2014) 

Det är väldigt lätt att rensa bort stödmaterialet, detta kan göras för hand eller med vatten. 

Produkter som framställs med Polyjet-tekniken behöver ingen efterbearbetning och kan direkt 

användas för avsett syfte. 3D-skrivare som fungerar baserat på Polyjet-metoden kan tillverka 

lager med hög precision, skikttjockleken kan variera mellan 16µm till 0,1mm för släta ytor 

(PolyJet Technology  2014). 

Polyjet-teknologin erbjuder ett flertal fördelar och möjligheter för användaren. Jämfört med 

vissa AT-tekniker genomgår Polyjet-maskiner en relativt snabb process och kan tillverka 

överraskande fina detaljer med jämna ytor och hög noggrannhet. Tekniken stödjer en rad 

olika fotopolymerer med olika egenskaper vilket möjliggör tillverkningen av gummiliknande, 

styva och transparenta produkter i hundratals levande färger. Det finns även specialiserade 

polymerer som används för framtagande av produkter i tand- och medicinskbransch (PolyJet 

Technology  2014). 

Den nya generationen av Polyjet-maskiner kan använda flera olika material samtidigt på en 

och samma del vilket gör dem användbara vid framtagande av produkter som består av 

exempelvis plastdelar i kombination med gummiliknande material (figur 8) (Additive 

Manufacturing Technologies  2011). 

 

Figur 8. Flerfärgade produkter med hjälp av Polyjet (Stratasys, 2014) 

Prototyper framtagna med hjälp av Polyjet-tekniken kan användas för olika syften bland annat 

presentation av konceptdesign, konstruktionskorrektur, funktionsanalyser, marknadsunder- 

sökningar och att testa olika idéer under utvecklingsprocessen. Polyjet-maskiner kan 

användas för att skapa verktyg, plastdetaljer och formar för olika syften bland annat 

silikongjutning, aluminiums epoxiformar och vakuumgjutning (Chua et al.  2010). 
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Beroende på behovet kan man välja mellan olika seriemodeller som lanseras på marknaden. 

Produkterna sträcker sig från en desktop 3D-skrivare, Objet30 Pro, till multi-material 

skrivaren Objet1000 som klarar av att skriva ut ett objekt från upp till 14 material och i olika 

färger med en gång (Objet24  2014). Objet1000 har en byggvolym av 1 000 x 800 x 500 mm 

och kan producera delar med en upplösning av 600 dpi i xy-planen och 1 600 dpi i z-ritningen 

(Wohlers  2013). 

Det tyska företaget Adidas är en av världens största tillverkare av sportkläder och sportskor. 

Företaget har sedan länge haft nytta av prototyper utskrivna med hjälp av Polyjet-maskiner 

under utvecklingsprocessen av sina produkter. Med hjälp av Polyjet-tekniken tar Adidas fram 

flerfärgade prototyper med flera material som tillverkas i en och samma maskin, vilka 

kommer att användas för designverifiering och utvecklingsprocess (Chua et al.  2010). Som 

sagt produkter som tillverkas med Polyjet-tekniken har väldigt fina och jämna ytor vilket 

gjorde att denna teknologi utnyttjades vid produktion av filmerna Avatar och Coroline året 

2009, se figur 9 (Wohlers  2011). 

 

Figur 9. 3D-utskrift mask för Avatar modellen i filmen Avatar 2009 (3D Printshow, 2013) 

GT Prototyper är ett svensk företag som erbjuder tjänster inom additiv tillverkning. Företaget 

använder i första hand Polyjet-maskiner för framtagning av mjuka detaljer men enligt Anders 

Tufvesson, företagets VD, fungerar Polyjet-tekniken bra även vid framtagning av hårda 

detaljer (Tufvesson  2014). 

Företaget 3D Systems (se avsnitt 4.1.2) erbjuder en material-jetting process som kallas för 

MultiJet (MJP) (Wohlers  2013) (Qviberg10 2014b). Vax är stödmaterialet som används av 

MultiJjet-maskiner. Så för att kunna rensa bort vaxet krävs det en ungbehandling (70 °C) efter 

byggprocessen. Uppbyggnadstiden under Material-jettingprocesser beror på produktens höjd i 

Z-leden (Qviberg11 2014b). 

                                                 
10 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju  den 7 april 2014b 
11 Ibid 
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Prisnivån för Polyjet-maskiner som erbjuds av företaget Stratasys ligger mellan $20 000 till 

$600 000. MultiJet-maskiner från företaget 3D Systems har en prisnivå mellan $60 000 till 

$160 000 (Wohlers  2013).    

En sammanfattning av olika information gällande Material-jettingprocesser visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. En överblick av Material-jettingprocess 

Material-jetting 

Exempel (företag & system) 
3D Systems: MultiJet 

Stratasys: Polyjet 

Allmänna egenskaper 

Multimaterial skrivare, höga precisioner och toleranser, väldigt jämna 
och fina ytor, relativ snabb process, krävs både modell- & stödmaterial, 
lätt rengöring av stödmaterialet, förmågan att tillverka produkter med 

olika egenskaper i hundratals färger, kostsam råmaterial 

Tillämpningar   
 

Presentation- & konceptmodeller, lämpar sig bäst när olika 
specialegenskaper eftersträvas (exempelvis mjuka & gummiliknande 

material), marknadsundersöknings produkter etc.  

Max. byggvolym Objet1000 (Polyjet): 1 000 x 800 x 500 mm 

Material & Färg 
Flytande fotopolymerer: många material med olika egenskaper (mjuka, 

hårda, transparenta, flexibla) och färger (vit, grå, blå, röd etc.)  
Materialpris: $100 till $300 per kilo  

Prisklass  
Polyjet från Stratasys: $20 000 - $ 600 000 

MultiJet från 3D Systems: $60 000 - $ 160 000 

 

4.1.2 StereoLithographi Apparatus (SLA) 

Den första kommersiella tekniken inom additiv tillverkning var Stereolitografi (SLA) som 

presenterades och patenterades av det amerikanska företaget 3D Systems 1988 

(Stereolithography  2014a, Chua et al.  2010, Wohlers  2013). 

SLA-processen bygger på samma principer som alla AT-metoderna. Ett fat av ultraviolett 

(UV) härdande, flytande harts fotopolymerer (epoxi) läggs på en rörlig plattform. Flytande 

epoxin utsätts för en fokuserad laserstråle via en datorstyrd spegel, UV-lasern belyser på 

vätskans yta och följer det mönstret som ska skapas enligt en STL-fil och på så sätt stelnar ett 

lager (fotopolymerisation). Eftersom lasern spårar mönstret så förblir resten av polymeren 

flytande. Då första lagret är härdat så sänks plattformen en lagertjocklek och uppbyggnaden 

fotsätter lager för lager tills hela objektet är byggt (Chua et al.  2010). Efter att objektet har 

färdigskapats så tas det upp ur badet och allt överskott av ohärdade polymerer tvättas bort. I 

de flesta fall ska produkten placeras i en UV-ugn för ytterligare härdning. Figur 10 illustrerar 

denna teknik (Stereolithography  2014b-a). 
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Figure 10. Schematisk SLA Princip (Custompartnet, 2014) 

SLA-maskiner kan köras kontinuerligt och obevakade dygnet runt. Beroende på användarens 

behov tillverkas maskinerna i olika volymstorlekar. SLA-tekniken har en bra noggrannhet och 

kan producera föremål med ett högre ytfinish jämfört med andra AT-teknologier. Med tanke 

på objektets geometri kan det vara så att man måste använda stödmaterial för att möjliggöra 

eventuellt överhäng (en del som står fritt i vätskan) (Qviberg12 2014b). Det som är viktigt med 

stödmaterialet är att modellen ska placeras via mjukvaran på så sätt att dels minimera 

stödmaterialsförbrukningen, dels att stödmaterialet inte placeras på håligheter och sköra 

områden som försvårar dess borttagning. Beroende på detaljens geometri kan objektet ibland 

placeras så att inget stödmaterial behövs (Qviberg13 2014b). När det gäller bruksmaterial så 

erbjuds det ett stort utbud av fotopolymerer med olika egenskaper som kan utnyttjas beroende 

på verksamheten. Önskad flexibilitet, genomskinlighet och styvhet kan nås genom flera 

möjligheter av materialval (Chua et al.  2010) (Qviberg14 2014b). 

SLA-maskiner har bra upplösning för att täcka de flesta behov vid tillverkande av 

plastdetaljer. SLA-processen ger de bästa toleranserna, ofta ner mot 5 µm, och har en 

bygghastighet kring 5 mm per timme i z-riktningen (Qviberg15 2014b). Det finns 

fotopolymerer som möjliggör tillverkning av transparenta detaljer såsom elektroniska 

komponenter, glasliknande produkter och även linser, se figur 11 (Additive Manufacturing 

Technologies  2011). SLA-maskiner kan användas för att tillverka gjutverktyg i vax eller plast 

för precisionsgjutning (Qviberg16 2014a). 

                                                 
12 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju den 7 april 2014b 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; mailintervju den 16 maj 2014a 
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Figur 11. Detaljer tillverkade med SLA-tekniken ( 3D Systems, 2014) 

3D Systems tillverkar ett brett sortiment av 3D-skrivare som fungerar baserat på SLA-

tekniken för att tillgodose olika behov på marknaden (Chua et al.  2010). 3D Systems erbjuder 

nya seriemodeller av SLA-maskiner SD, HD och MP. HD och MP-modeller har en bättre 

upplösningskapacitet jämfört med SD-modeller. Den nyaste modellen Projet 7000 erbjuder en 

byggarea av 380 x 380 mm och kan väljas mellan två höjder, 250mm eller 50 mm. Priset på 

SLA-maskiner som erbjuds av 3D Systems ligger mellan $185 000 till $800 000 (Wohlers  

2013). 

En sammanfattning av olika informationer om SLA-tekniken visas i tabell 2. 

 

Tabell 2. En överblick av StereoLithographi 

StereoLithographi 
Exempel (företag & system) 

3D Systems: SLA 
 

Allmänna egenskaper 
högst ytfinish, högst noggrannhet & precision, höga toleranser, 

 5 mm/timme bygghastighet i z-riktning, seriemodeller HD och MP har 
högre upplösningskapacitet   

Tillämpningar   
 

Vid tillverkning av mastrar för vakuumgjutning, gipsgjutning etc., små-
serieproduktion av elektroniska komponenter, glasliknande produkter 

etc. 

Max. byggvolym Projet7000: 380 x 380 x 250 mm 

Material & Färg 
UV härdande, flytande harts fotopolymerer (epoxi) 

Vit, blå, grå, svart, grön, transparent 
Materialpris: cirka $175-$225 per kilo 

Prisklass  $185 000 - $800 000 

 

4.2 Solid-based Processer 

Hur ett lager byggs upp genom solidbaserade processer skiljer sig åt från teknik till teknik 

men det som är gemensamt för dessa tekniker är att de alla använder sig av råmaterial som 

befinner sig i fast, icke pulver, tillstånd (Stereolithography  2014b-b). 
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4.2.1 Fused Deposition Modeling (FDM) 

Fused Deposition Modeling (FDM) är en kraftfull AT-teknik som är patenterad och utvecklad 

av företaget Stratasys. FDM-metoden uppfanns för nästan 20 år sen och har utvecklats mer 

och mer under åren (Chua et al.  2010, Wohlers  2013). 

”The principle of the FDM is based on the surface chemistry, thermal energi and layer 

manufactturing technoligy” (Chua et al.  2010). En 3D-skrivare som fungerar baserad på 

FDM-tekniken går genom en process som bygger upp ett objekt lager för lager genom att 

extrudera termoplastfibrer (FDM Technology  2014b). Termoplatsen värms först upp så att 

den får ett mjukt tillstånd och sedan strängsprutas den i väldigt tunna lager genom ett 

munstycke som spårar objektets tväryta. Lagren är väldigt tunna vilket ger upphov till att 

stelningen sker omedelbart. Munstycken rör sig längs x- och y-axeln och objektet framställs 

på en plattform som sjunker nedåt så fort som ett lager är klart, flyttlängden är lika lång som 

tjockleken hos nästa skikt. För att kunna framställa ett objekt med FDM-tekniken används två 

slags material, modellmaterial som bygger upp den färdiga produkten och stödmaterial för att 

hålla modellen på sin plats. Båda materialen är i filamentform (trådform) och matas in på 

samma sätt från en spole till munstycken (figur 12) (Chua et al.  2010, Wohlers  2013, 

Wohlers  2010a). 

 

 

Figur 12. Illustrution av FDM-teknik (Ciri.org, 2011) 

Beroende på skrivarmodeller erbjuder företaget Stratasys tio olika typer av termoplaster, varje 

typ har unika egenskaper som ska uppfylla kraven för olika tillämpningar (FDM Technology  

2014b). Vissa av FDM-maskiner använder samma material för både modell- och stödmaterial. 

Beroende på tillverkningsfaktorer och maskinmodeller kan stödmaterialet enkelt tas bort på 

några olika sätt. Startasys erbjuder även lösbara stödmaterial som kan rensas lättare efter 

uppbyggnaden av produkten (Wohlers  2010a). Exempelvis WaterWorks är ett medel som 

används för detta syfte för att rensa bort ett slags vattenbaserade stödmaterial (Chua et al.  

2010). 
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Maskiner som fungerar med FDM-tekniken passar bra i kontorsmiljöer för de är rena och 

lätthanterliga. Termoplast håller bra vid torra, fuktiga och varma miljöer, utsätts den för 

kemikalier så är termoplast ett korrosionståligt material och beter sig stabilt vid mekaniska 

spänningar (FDM Technology  2014a). 

Att jobba med FDM-maskiner kräver inga speciella utbildningar. FDM-maskiner kan bygga 

prototyper med hög precision och styrka till ett lågt pris samt att de är driftsäkra och 

lättanvända (Ottosson17 2014). Beroende på valet av material och maskinmodell kan den 

minsta skikttjockleken som tillverkas variera mellan 0,127mm till 0,330mm. Operatören kan 

justera tjockleken med hänsyn till skrivarmodellen, önskad efterfråga och materialegenskaper. 

Toleransmöjligheter är också något som skiljer sig åt mellan olika maskinmodeller (FDM 

Technology  2014b). 

Tekniken möjliggör tillverkning av prototyper med material som liknar materialet i den 

verkliga produkten. FDM-maskiner passar bra för att ta fram prototyper för att visa 

produktens design, utföra olika analyser och genomföra funktionella tester. Prototypen får i 

stor utsträckning samma hållfasthetsegenskaper som den verkliga vilket man kan ha nytta av 

under produktutvecklingsprocessen (Chua et al.  2010). Exempel för dessa är prototyper för 

elverktyg, motordelar, industrimaskiner, datortillbehör, bilar och flygplan. Med tanke på att 

FDM-maskiner framställer delar av termoplaster så är de användbara för att tillverka flera 

olika typer av verktyg som kräver styrka och materialstabilitet. Alltså kan processen utnyttjas 

för att bygga upp olika typer av fixturer, jiggar och andra typer av tillverknings- och 

monteringsverktyg (figur 13) (Wohlers  2010a). 

 

 

Figur 13. detaljer tillverkade med FDM-teknik (Staratasys, 2014) 

Med FDM-maskiner kan olika modeller tillverkas för undervisnings- och presentationssyfte. I 

en labb-verkstad kan modellerna bearbetas på olika sätt. De kan målas, borras och slipas. 

FDM-metoden liksom många andra AT-metoder kan tillverka flera delar samtidigt. Jämfört 

med andra AT-metoder erbjuder vissa FDM-maskiner den högsta volymproduktionen vid 

serieproduktion (Chua et al.  2010). 

                                                 
17 Evald Ottosson; Protech AB; mailintervju den 17 april 2014 
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Vissa företag använder FDM-maskiner vid produktion av plastdelar vid korta serier (Wohlers  

2010a). Det förekommer ofta en svårförutsägbar krypning vid produkter som framtas med 

FDM-maskiner men har operatören erfarenhet så kan detta hanteras genom justering av vissa 

processparametrar (Chua et al.  2010). FDM-processen är en långsam teknik jämfört med 

andra AT-teknologier, ”av en modell som tar 50 tim att bygga i en FDM maskin kan man göra 

ca 50st på samma tid i en SLS maskin” (Tufvesson18 2014). 

Företagen Toyota och Hyundai är två välkända biltillverkare som använder FDM-prototyper 

för design och testning. Med hjälp av FDM tillverkas visuella och funktionella prototyper 

snabbt och ekonomiskt (Chua et al.  2010). 

Jämfört med andra AT-processer är FDM-baserade maskiner relativ billigare (Wohlers  

2013). FDM-maskiner finns i olika seriemodeller med olika byggvolymer. Beroende på syfte 

och kraven på prototyper kan man välja mellan olika modeller (Swack  2013). Prisklassen för 

FDM-maskiner från Stratasys ligger mellan $9 500 till cirka $500 000. Den dyraste FDM-

maskinen kan framställa stora detaljer av ett brett utbud av material (Wohlers  2013). 

En sammanfattning av olika information om FDM-tekniken visas i tabell 3. 

 

Tabell 3. En överblick av FDM-teknik 

Fused Deposition Modeling (FDM) 
 

Exempel (företag & system) Stratasys: FDM 

Allmänna egenskaper 
Låg pris, långsam teknik, Hållbar & korrosionstålig material, erbjuder 
högst produktionsvolym än andra AT-processer, sämre ytfinish än de 

andra AT-tekniker, olika lösbara stödmaterial  

Tillämpningar 
 

Kontormiljöer, småserieproduktion, undervisning- & presentationssyfte, 
funktionella prototyper, framtagning av mastrar för vakuumgjutning, 

sandgjutning etc. 

Max. byggvolym Fortus 900mc (Stratasys): 914 x 610 x 914 mm 

Material & Färg 
Solida termoplaster: ABS-plast, polykarbonat 

Olika färger: vit, svart, grå, röd, blå etc. 
Materialpris: $250 - $500 per kilo 

Prisklass  $9 500 till - $500 000 

 

4.3 Powder-Based processer 

I pulverbaserade processer används pulverformigt råmaterial som smälts eller sintras för 

uppbyggnad av varje skikt (Additive Fabrication  2014b). Termen Powder Bed Fusion 

används för alla AT-teknologier som använder sig av en värmekälla för att sintra ihop tunna 

lager av pulvermaterial och på så sätt bygga upp ett föremål (Barnatt  2013). Två av de 

viktigaste teknikerna som återfinns i denna kategori är Selective Laser Sintring (SLS) från och 

Electron Beam Melting (EBM) (Chua et al.  2010, Wohlers  2013). 

                                                 
18 Ander Tufvesson; VD  GT Prototyper AB; mailintervju den 13 maj 2014 
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4.3.1 Selective Laser Sintering (SLS) 

Selective Laser Sintering (SLS) är en AT-teknik som först utvecklades vid University of 

Texas i USA och sedan patenterades av företaget DTM Corporation (Chua et al.  2010). 

SLS-processen bygger på att ett tunt lager av materialpulver hettas upp till sin 

smälttemperatur med hjälp av CO2-laserstrålen. Laserstrålen styrs över pulverlagret efter 

formen av objektets tvärsnitt, detta resulterar i att partiklar sintras ihop med det tidigare 

pulverlagret. Likadant med de tidigare beskrivna processerna när ett lager blir färdigt så sänks 

plattformen en skikttjocklek på höjden. En så kallad roller rör sig över ytan och slätar över ett 

nytt lager med materialpulver och nästa skikt byggs direkt ovanpå det sintrade skiktet. 

Processen fortsätter så till hela objektet byggs upp lager för lager, se figur 14 för en bättre 

förståelse (Barnatt  2013, Chua et al.  2010, Wohlers  2010b). 

 

Figur 14. Schematisk SLS Princip (Techisdom, 2013) 

 

Innan resultatet tas upp ur maskinen behöver det avkylas en stund. Kylningen ska sedan 

fortsätta utanför maskinen upp till flera timmar. I det sista steget ska pulveröverskottet rensas 

från objektet, gör man det i förväg innan avkylning så finns det risk att deformera produkten 

(Wohlers  2010b). 

Till skillnad från SLA-tekniken behövs här inga stödmaterial då det resterande pulvret 

kommer att fungera som stöd (Stereolithography  2014b-a) (Qviberg19 2014b). För de flesta 

SLS-maskiner är det så att endast 10 – 20 % av pulvermaterialet går åt till produktion av 

modellen och resten blir kasserat. Men vid en ny byggprocess kan cirka 50 % av det gamla 

pulvret blandas med 50 % nytt, det vill säga att man inte kan återanvända hela pulvret ( 

Tufvesson20 2014b). 

                                                 
19 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju 7 april 2014b 
20 Ander Tufvesson; VD  GT Prototyper AB; mailintervju den 13 maj 2014 
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I allmänhet kan vilket material som helst i pulverform bli sintrade med hjälp av SLS-

processen. En mängd olika material inklusive nylon, polyamidkarbonater, metallkompositer 

och keramer kan användas för SLS-maskiner (Barnatt  2013). Generellt kan olika sorts SLS-

material delas upp i tre grupper, DuraForm materials, Laserform materials och CastForm 

materials (Chua et al.  2010). 

Ibland tillverkar SLS-maskiner föremål från en två-komponent pulvermaterial. Ett material 

med hög smältpunkt (glas eller en metall) blandas och beläggs med ett material som nylon 

med lägre smältpunkt. Laserstrålen smälter bara det materialet med lägre smältpunkt för att 

åstadkomma en solid. Ett Två-komponent SLS-material som kallas för alumide är bland de 

populäraste pulvren. Detta består av en sort plastpulver som blandas med aluminium och 

medger framställning av metallföremål på ett billigare sätt vid en låg temperaturm (Barnatt  

2013). 

SLS-processen kan man ha nytta av för många olika syften. SLS kan utnyttjas för 

framtagande av prototyper för att kunna granska designidéer. I syfte att få funktionella 

modeller möjliggör SLS-maskiner tillverkningen av prototyper med mekaniska egenskaper. 

Detaljer som kan användas för att genomföra vissa hållfastighetstester eller passa in som 

delkomponenter vid en montering. Produkter tillverkade med SLS-tekniken har mindre 

noggrannhet jämfört med SLA-tekniken dock är produkterna väldigt starkare jämfört med 

produkter med andra AT-tekniker.Tekniken lämpar sig bäst vid tillverkning av hållbara och 

värmetåliga produkter. SLS-maskiner kan utnyttjas vid tillverkning av verktyg och andra sorts 

produkter med komplexa strukturer i korta serier (Chua et al.  2010). Produktion av små 

komponenter eller unika, komplexa och personliga konstruktioner med hjälp av additiv 

tillverkning som en enda gång eller i små serier kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till 

andra traditionella tillverkningsmetoder liksom formsprutning (figur 15) (Why choose 

selective laser sintering  2014).  

 

 

Figur 15. Detaljer tillverkade med SLS-tekniken (3D Systems 2014) 

 

Flygplanstillverkaren The Boeing Company är bara ett av de företag som använder SLS-

maskiner i sin verksamhet. “We were looking at ways we could potentially reduce cycle 

times, build tools more quickly, and in some cases, eliminate the need for tooling and other 
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post-processing steps altogether. Plus, we saw areas where the SLS system could help us with 

research. That’s what prompted us to purchase our own system. We saw it as an opportunity 

to significantly reduce cycle time.”(Boeing Sees Growing Value & Versatility in SLS System 

and DuraForm Materials  2014) 

3D Systems har infört flera generationer av SLS-system. Med anledning att SLS-processen är 

den enda tekniken som har förmågan att bearbeta olika sorts material så lanseras idag olika 

seriemodeller av SLS-maskiner (Chua et al.  2010). Den senaste modellen ProX 500 har en 

byggvolym 381x 330 x 475 mm och kan producera med en bygghastighet lika med 2 till 3 

centimeter per timme i z-riktningen. Den egenskapen som är avsevärt med ProX 500 är att 

maskinen har förmågan att återanvända 80 % av det gamla pulvret det vill säga restpulvren 

från förra byggprocessen.181 Prisnivån för SLS-system som tillhandahålls av 3D Systems 

ligger mellan $350 000 och $ 850 000 (Wohlers  2013).  

Företaget EOS (se avsnitt 4.3.2) är också en tidig pionjär som lanserar olika seriemodeller av 

laser sintering-maskiner (LS). Varje maskinmodell är tillgänglig för ett specifikt material. 

Seriemodellerna Formiga P och EOSINT P är anpassade till plastmaterialpulver. EOS 

polymerbaserade maskiner har en prisbild €129 000 - €905 000 (Wohlers  2013). 

En sammanfattning av olika information om SLS-tekniken visas i tabell 4. 

 

Tabell 4. En överblick av SLS-teknik 

Selective Laser Sintering(SLS) 
 

Exempel (företag & system) 
3D Systems 
EOS GmbH 

Allmänna egenskaper 
Snabb process, samma modell- och stödmaterial, återanvändbar 

pulvermaterial (50 – 80 %), produkter med bra mekaniska egenskaper, 
avkylning efter byggprocess 

Tillämpningar   
 

Lämpar sig bäst vid tillverkning av funktionella prototyper, hållbara & 
värmetåliga produkter 

Max. byggvolym ProX500 (3D Systems): 381 x 330 x 475 mm 

Material & Färg 
Nylon, polyamidkarbonater, metallkompositer, keramer 

Färg: vit & svart 
Materialpris: $85 - $100 per kilo 

Prisklass  
Maskiner från 3D Systems: $350 000 - $850 000 

Maskiner från EOS: $174 000 - $1 200 000 

 

4.3.2 Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

Direct Metal Laser Sintring (DMLS) är en variant av SLS-tekniken som utvecklades av det 

tyska företaget EOS GmbH för att bygga upp metalldelar utan användning av bindande 

polymerer. Tekniken går ut på att en kraftfull laserstråle används för att sintra metallen, det 

vill säga det perifera området av partiklen smälts medan dess kärna förblir fast. Den smälta 

metallen kommer att fungera som ett bindemedel (Chua et al.  2010, Vayre et al.  2012). 

Metallpulvret kan bestå av flera metaller, i så fall blir bindemedlet metallen med den lägsta 
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smälttemperaturen. En fördel med DMLS-tekniken jämfört med SLS är en högre upplösning 

vilket ger upphov till bättre mekaniska egenskaper och bra ytfinhet (Vayre et al.  2012). 

EOS har utvecklat och kvalificerat nya speciella legeringar liksom rostfritt stål för just 

DMLS-processen.  Stållegeringar och bronslegeringar är de vanligaste material som används 

för denna teknik. Finns inte hårda hållfasthetskrav på produkten då blir det boronslegeringar 

som föredras. Däremot möjliggör stålpulvret produktion av ståldetaljer med 95 % densitet 

(Chua et al.  2010).  

DMLS-processen används idag bland annat inom flygindustrin, medicinisk industrin, 

bilindustrin, smyckeindustrin och för framtagande av komplexa prototyper (Chua et al.  

2010). Ytkvaliteten hos slutprodukter framtagna med SLS eller DMLS är utmärkt, men en del 

ytbehandlingar kan efterföljas. Detta innefattar för metallprodukter att polera dem tills en 

spegellik yta uppnås (Barnatt  2013). Den viktigaste tillämpningen av DMLS-tekniken är att 

ta fram olika metallverktyg, främst för att skapa verktyg för precisionsgjutning, formsprutning 

och andra liknande områden (Wohlers  2011). Figur 16 visar några produkter tillverkade med 

DMLS-tekniken. 

  

 

Figur 16. Detaljer tillverkade med DMLS-tekniken (Moulds, 2014) 

 

Fordonstillverkaren Volkswagen utnyttjar en 3D-skrivarmodell kallad EOSINT M 270 i sin 

verksamhet. Företaget använde 3D-skrivaren i syfte att producera en växelknopp så kallad 

center jewel i rostfritt stål (Figur 17) (Chua et al.  2010). 

 

Figure 17. Växelknopp tillverkade med EOSINT M 270 från Volkswagen (Chua et al., 

2010) 
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EOS lanserar idag olika maskiner som fungerar baserad på Laser Sintrings teknologi (EOS-e-

Manufacturing Solutions  2041, Chua et al.  2010). Den kommersiella benämningen för 

DMLS-seriemodeller från EOS är EOSINT M och har en prisklass mellan €120 000 till 

€1 400 000 (Wohlers  2013).  

En sammanfattning av olika information om DMLS-tekniken visas i tabell 5. 

 

Tabell 5. En överblick av DMLS-teknik 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 
 

Exempel (företag & system) EOS GmbH 

Allmänna egenskaper 
Bra upplösning, bra ytkvalitet, bra mekaniska egenskaper, framtagning av 

ståldetaljer med 95 % densitet 

Tillämpningar   
 

Verktygsframtagning för formsprutning, Kortserieproduktion av 
komplexa detaljer inom flygindustrin, mediciniskindustri, billindustri, 

smyckeindustri 

Max. byggvolym EOS M400 (EOS GmbH): 400 x 400 x 400 mm 

Material & Färg 
Stållegeringar (t.ex. verktygsstål, rostfritt stål), bronslegeringar, 

aluminiumlegeringar etc. 
Materialpris: $78 - $120 per kilo 

Prisklass  €120 000 - €1 400 000 

 

4.3.3 Electron Beam Melting (EBM) 

Electron Beam Melting (EBM) är en AT-teknik utvecklad av företaget Arcam i Sverige. 

Denna process liknar Selective laser melting (SLM), skillnaden är att energikällan hos EBM 

kommer från en elektronstråle istället för laser (Vayre et al.  2012). Genom ett samarbete med 

Chalmers tekniska högskolan har företaget utvecklat en teknik där man använder en 

elektronstråle för att kunna baserat på en 3D CAD-modell producera metalldelar direkt från 

metallpulver (Chua et al.  2010). Alltså är EBM-teknologin också ett system baserat på 

powder bed fusion principen (Wohlers  2013). På grund av den högre effekten hos 

elektronstrålen är processen mycket snabbare jämfört med andra konkurrenter som utnyttjar 

laserbaserade teknologier (figur 18) (Wohlers  2011). Den uppgivna bygghastigheten för en 

titanlegering är 55 – 80 cm3per timme (Wohlers  2013). 

Med hjälp av elektronstrålen smälts metallpulver i en vakuumkammare och detaljen byggs 

upp skikt för skikt i en pulverbädd. EBM-maskiner har kapacitet för att producera flera delar 

samtidigt och kan vara lämpligt vid serieproduktion (Tundal21 2014) (Chua et al.  2010). 

Eftersom byggprocessen äger rum i en vakuumkammare förekommer flera fördelar jämfört 

med de andra AT-metoderna. Att tillverka i vakuum åstadkommer en högre renhet av 

materialet och den kemiska sammansättningen av materialet bibehålls vilket medger 

återanvändning av det oanvända pulvermaterialet. EBM-processen alstrar höga temperaturer 

                                                 
21 Stefan Thundal; Acram AB, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  den 3 april 2014 
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mellan 700 till 1000 grader celsius, i vakuumkammaren vilket orsakar utmärkta mekaniska 

egenskaper och hållfasta metalldetaljer. Produkter framtagna med hjälp av EBM-tekniken har 

martensitliknande egenskaper och behöver följaktligen inte ytterligare värmebehandlingar 

(Tundal22 2014). 

 

Figur 18. EBM smältprocess (Arcam, 2014) 

Ytfinishen hos EBM-producerade produkter är inte lika bra som hos laserbaserade 

pulverbäddteknlogier (Wohlers  2013). På grund av stora mängder av energi som absorberas 

av framtagna produkter med EBM-maskiner kan en viss krympning förekomma hos utskrivna 

delar (Vayre et al.  2012). EBM-maskiner är nu försedda med en speciell programvara och en 

inre kamera kallad LayerQam vilket möjliggör för användaren att övervaka hela 

utskriftprocessen i realtid och identifiera eventuella defekter som kan ske under EBM-

processen (Tundal23 2014). 

EBM-maskiner stödjer för närvarande flera metalliska material bland annat ren titan, olika 

titanlegeringar och kobolt-kromlegeringar. Det sistnämnda materialet alltså kobolt-krom 

legeringen, med dess höga hållfasthetsegenskaper, korrosionstålighet och 

nötningsbeständighet används för tillverkning av biomedicinska och aerospace komponenter 

(figur 19) (Wohlers  2013, Wohlers  2011). 

 

Figur 19. Detaljer tillverkade med EBM (Arcam, 2014) 

                                                 
22 Stefan Thundal; Acram AB, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  den 3 april 2014 
23 Ibid 
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EBM-maskiner utnyttjas mest för tillverkning av ortopediska implantat. Företaget Lima 

Corporate är en italiansk implantattillverkare som använder EBM-maskiner för detta syfte  

(Tundal24 2014) (Wohlers  2013).    

Arcam Q20 är den senaste seriemodellen tillverkad av företaget Arcam, maskinens 

byggvolym är 350 mm2 x 380 mm. Prisnivån för EBM-system är mellan €500 000 till 

€800 000 (Tundal25 2014).  

En sammanfattning av olika information om DMLS-tekniken visas i tabell 6. 

 

Tabell 6. En överblick av EBM-teknik 

Electron Beam Melting (EBM) 
 

Exempel (företag & system) Arcam: EBM 

Allmänna egenskaper 

Snabbaste process pga. Högre effekten hos elektronstråle,  
bygghastighet: 55 – 80 cm3/timme, utmärkta mekaniska egenskaper, 

vakuumkammare ger högre renhet hos material, återanvändbar 
material, ger sämre ytfinish jämfört med laserbaserade tekniker 

Tillämpningar   
 

Serieproduktion av biomedicinska komponenter och ortopediska 
implantat 

Max. byggvolym Arcam Q20: 350 mm2 x 380 mm 

Material & Färg Ren titan, olika titanlegeringar, kobolt-kromlegeringar 

Prisklass  €500 000 - €800 000 

 

4.4 Material  

AT-teknologin utvecklades i första början kring polymeriska material, vaxer och 

papperslaminat. Med tiden erhölls en bättre processförståelse och särskilda material 

utvecklades som skulle passa för AT-processer. Nya material utvecklades som skulle passa 

bra vid driftsparametrarna för de olika AT-teknikerna. Under de senaste åren har nya material 

utvecklats som i hög grad kan utnyttjas för tillverkning av funktionella prototyper och 

slutprodukter. Delar som idag tillverkas med additiv tillverkning är mer exakta, starkare och 

har längre livslängd. Tack vare nya material är det möjligt att tillverka funktionella produkter 

med mindre storlek, temperaturtåliga produkter och metalldelar som kan bearbetas vid behov 

(Gibson et al.  2010).   

Som redan beskrivits tillämpades additiv tillverkning i sin tidiga utveckling för att producera 

plastprototyper. Efter många års utveckling och forskning har AT-teknologin blivit mer i 

stånd att producera komplexa detaljer av olika material (Guo et al.  2013). De två stora 

kategorierna av AT-material är plast och metall men en mängd av sammansatta material bland 

annat kompositer, keramik och keramik-metallhybrider är också tillgängliga (Wohlers  2013). 

Nedan beskrivs olika materialtyper och deras kostnadsintervall som kan utnyttjas för additiv 

tillverkning. 

                                                 
24 Stefan Thundal; Acram AB, 3D-PRINTING - FRAMTIDEN ÄR HÄR! på IUC Sjuhärad AB, seminarium  den 3 april 2014 
25 Ibid 
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4.4.1 Polymerer 

Termen polymer används för att beskriva en sorts material från syntetiska material såsom 

plast, gummi, fibrer och hartsar till naturliga material såsom naturliga gummimaterial och till 

och med biologiska makromolekyler (Hu  2013). 

När det gäller råmaterial till AT-tekniker så har polymerer flest alternativ att välja mellan. 

Material kan väljas baserat på vissa egenskaper liksom transparens, färg, brottgräns, styvhet, 

biokompatibilitet, glastransitionstemperatur, fuktbeständighet med mera. Diverse material 

från extremt hårda material till gummiliknande elaster finns tillgängliga. Baserat på deras 

beteende vid höga temperatur delas plaster upp i två grupper, det ena är termoplaster som 

behåller sina egenskaper och kan upprepat smältas, kylas och härdas och den andra är 

härdplaster som inte kan smältas om efter härdningen (Wohlers  2013).    

För AT-processer liksom SLA, SLS, FDM och 3DP används olika sorters polymerer bland 

annat ljuskänsliga harts, nylon, elastomer, ABS-plast och vax för att producera detaljer. Nylon 

är en av de mest använda polymererna i SLS-processen eftersom det smälter och binder sig 

med laser bättre än andra polymerer. ABS-plast är ett populärt material för användning i 

FDM-processen medan UV-härdande polymerer är populära för SLA-processen. Förutom 

industriella polymerer används biokompatibla polymerer bland annat Polycaprolactone (PCL) 

och Polyether ether ketone (PEEK) i vissa AT-processer för biomedicinska tillämpningar 

såsom implantat och vävnadsstöd (Guo et al.  2013). 

Priset på polymerer som utnyttjas för AT-processer är många gånger högre än motsvarande 

material som använd för konventionella tillverkningsprocesser. Prisnivån för de flesta 

termoplaster och fotopolymerer för additiv tillverkning varierar mellan $175-$250 per kilo. 

Priset för fotopolymerer som används för Stereolithography varierar mellan cirka  $175-$225 

per kilo. När det gäller Polyjet så är priset för fotopolymerer från $100 till $300 per kilo. 

Polyamidpulver (nylon) som förbrukas under lasersintringprocesser kostar mellan $85 till 

$100 per kilo. Priset på termoplastfilament som utnyttjas för FDM-system varierar från cirka 

$250 per kilo för ABS-plaster och polykarbonatsorter till $500 per kilo för polyphenylsulfone 

(Wohlers  2013). 

4.4.2 Metaller   

Det växande antalet metallmaterial som erbjuds för AT-teknologier är imponerande. Det finns 

ett brett sortiment av metallmaterial att välja mellan, dessa är bland annat verktygsstål, 

rostfritt stål, rent titan, titanlegeringar, aluminiumlegeringar, nickelbaserade legeringar, 

kobolt-kromlegeringar, kopparbaserade legeringar, guld och silver. Men varje år utvecklas 

nya metallbaserade material och tillkommer i listan (Wohlers  2013). 

Metallpulver som erbjuds för AT-processer kan variera mycket i form (sfärisk eller irreguljär 

form) och storlek. Av detta skäl kan efterföljande bearbetningsprocesser variera stort. 

Företagen som tillverkar AT-maskiner har ett nära samarbete med pulverleverantörer för att 

säkerställa en enhetlighet av erbjudna metallpulver och på så sätt garantera en enhetlighet av 

sina AT-processer (Wohlers  2013).  

På samma sätt som polymerer är erbjudna metallpulver för AT-processer dyrare jämfört med 

råmaterialformer som erbjuds för konventionella metoder. Verktygsstål, rostfritt stål och 
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aluminiumlegeringar med en prisnivå som varierar mellan $78 till $120 per kilo är bland de 

billigaste råmaterial som erbjuds för metalliska system (Wohlers  2013).  

4.4.3 Kompositer 

Komposit kallas för sammansatta material som utgörs av ett basmaterial som blandas med ett 

eller flera andra material med helt olika egenskaper vilka tillsammans skapar ett 

konstruktionsmaterial med enastående fysikaliska och mekaniska egenskaper (Brigante  2014, 

Guo et al.  2013). 

Ett av de vanligaste grundmaterialen för kompositer är polyamid (nylon) som används i 

powder bed fusion-system. Tillsatta material består av glas, aluminium och kolfibrer. Dessa 

material tillsätts för att förbättra vissa materialegenskaper såsom brottgräns, hårdhet eller 

styvhet. De flesta förbättringarna kommer i XY-riktningen eftersom fibrerna går inte från ett 

skikt till nästa skikt alltså i Z-leden (Wohlers  2013). 

 

5. Jämförelse  mellan olika AT-tekniker 

Som berört i avsnitt 4, Vilka technologier finns?, så finns det olika AT-processer som skiljer 

sig och har olika egenskaper. Följande avsnitt ger en sammanfattning över de beskrivna AT-

teknologierna och deras respektive styrkor och svagheter jämfört med varandra. Dessutom 

redogörelse av en fallstudie som genomfördes i syfte att ur en ekonomisk synvinkel jämföra 

utskriftskostnaden av två detaljer med tre olika tekniker (MJP, SLS, SLA). 

5.1 Processjämförelse  

I slutet av detta avsnitt följer en jämförelsetabell (tabell 7) för de olika egenskaperna hos de 

beskrivna icke-metalliska AT-teknologier. 

Polyjet: 

Fördelar: Denna process genererar detaljer med väldigt jämna ytor och en utmärkt ytfinish. 

Processen har förmågan att producera väldigt fina flerfärgade detaljer även med komplexa 

geometrier genom att använda flera material med olika egenskaper, hårda och mjuka 

gummiliknande material. 

Nackdelar: framtagna detaljer har sämre styrka jämfört med SLA eller SLS och är inte så 

lämpliga som funktionella prototyper.  

 

StereoLithographi Apparatus (SLA): 

Fördelar: SLA kan producera detaljer med komplexa geometrier med en utmärkt ytfinish. 

Processen lämpar sig bäst vid framtagning av konceptmodeller eller mastrar för olika typer av 

metallgjutning. 
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Nackdelar: SLA-prototyper har fortfarande begränsad funktionalitet. Styrkan och 

värmetåligheten hos SLA-prototyper är sämre jämfört med SLS-prototyper. Eftersom 

råmaterialen är UV-härdande så fortsätter detaljer att härdas när de utsätts för solljus och 

delarna kan bli sköra med tiden. 

 

Fused Deposition Modeling (FDM): 

Fördelar: FDM-detaljer är ganska starka och kan även användas för vissa funktionella tester. 

FDM-maskiner är relativt billiga maskiner jämfört med andra AT-maskiner. 

Nackdelar: FDM-processen framställer detaljer med en sämre ytfinish, räfflad yta, jämfört 

med andra AT-processer. Det är också en mycket långsam AT-process jämfört med SLA eller 

SLS.  

 

Selective Laser Sintering (SLS): 

Fördelar: SLS-detaljer är väldigt starka och hållbara och uppvisar utmärkta 

materialegenskaper. SLS är en snabb process och är ett bra val vid framtagande av 

funktionella prototyper. Prototyperna klarar påfrestningar och olika funktions- och 

termotester. 

Nackdelar: framtagna prototyper med SLS har sämre ytfinish och mindre noggrannhet 

jämfört med SLA.  

 

Direct Metal Laser Sintering (DMLS): 

Fördelar: DMLS producerar i allmänhet detaljer med en bättre ytfinish och finare 

detaljfunktioner än vad EBM-processen kan generera. 

Nackdelar: Processen har lägre bygghastighet jämfört med EBM. 

 

Electron Beam Melting (EBM): 

Fördelar: Tack vare den högre effekten hos elektronstrålen är EBM-processen mycket 

snabbare än laserbaserade teknologier. Hög temperatur under byggprocessen orsakar utmärkta 

mekaniska egenskaper hos framtagna detaljer. Vakuumkammaren ger upphov till högre 

renhet av materialet.   

Nackdelar: Som tidigare nämnts har framtagna detaljer med EBM-processen sämre ytjämnhet 

jämfört med DMLS-processen. Processen är dyrare än andra metalliska AT-teknologier och 

energiförbrukningen under byggprocessen är högre.  

 



 

34 

Tabell 7. Jämförelse av olika egenskaper mellan olika tekniker (Gradering 1–5, 5 är bäst.) 

 Polyjet SLA FDM SLS 

Ytfinish 4 5 2 3 

Noggrannhet 5 5 2 4 

Funktionella tester 
(styrka) 

3 4 5 5 

Värmetålighet 2 2 4 5 

Bygghastighet  3 4 2 5 

Maskinpris  3 4 2 5 

 

5.2 Utskriftskostnad (fallstudie) 

Ur ett kostnadsperspektiv kan (Direct Digital Manufacturing) DDM verka vara mycket dyrare 

jämfört med konventionella massproduktionsprocesser. Kostnaderna för en utskrift kan delas 

upp i fyra kategorier det vill säga maskinkostnad, driftkostnad, materialkostnad och 

operatörskostnader (Gibson et al.  2010).   

Vid utskrifter står materialkostnaden för cirka 60 %, avskrivningar 25 % och personalkostnad 

15 % säger Ulf Qviberg på 3D Center AB (Qviberg26 2014a). 

Vanligtvis utrycks utskriftskostnaden i kostnad per volymenhet, exempelvis kostnad per 

kubikcentimeter. Kostnaden för enskilda delar kan beroende på detaljens geometri variera 

kraftigt även på en och samma 3D-skrivare. Det är ofta till hjälp att beräkna en del kostnader 

baserat på egen STL-fil som representerar typiska delar som används i verksamheten. Dessa 

ska göras för att avgöra de förväntade delkostnaderna. För att kunna jämföra 

kostnadspåståenden som gjorts av olika leverantörer är det också viktigt att förstå vad som har 

och inte har tagits med för att komma fram till kostnadsberäkningen. Detta innebär att för att 

kunna räkna ut den verkliga delkostnaden så måste förbrukade råmaterial för det färdiga 

objektets volym, förbrukade stödmaterial och andra förbrukningsartiklar vara med i 

kalkyleringen. Det finns betydande skillnader i materialeffektiviteten av olika 3D-skrivare, 

alltså valet av teknik påverkar hur mycket material som går endast åt produktion av själva 

detaljen (Qviberg27 2014b). 

Syftet med denna fallstudie var att jämföra den totala utskriftkostnaden mellan tre AT-

processer, det vill säga MJP (se avsnitt 4.1.1), SLA (se avsnitt 4.1.2) och SLS (se avsnitt 

4.3.1). Dessa tre tekniker samt FDM-tekniken tycks vara de mest intressanta att undersöka 

men det fanns ingen tillgång på en FDM-maskin. Fallstudien utfördes med hjälp av CAD-

modellen av två detaljer (komponenter från ett pedalställ av företaget CJA) vid företaget 3D 

Center AB i Västervik. Skrivarmodellerna för MJP-, SLA- och SLS-tekniken var ProJet5000, 

ProJet7000 respektive ProX500. Med hjälp av en specifik mjukvara som följer med 

maskinerna kan man beräkna hur mycket råmaterial (modell- och stödmaterial) som går åt för 

att producera en särskilt detalj.  

                                                 
26 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; mailintervju den 16 maj 2014a 
27 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju den 7 april 2014b 
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Beräkningarna gjordes för en utskrift av båda delarna i en enda byggprocess i varje maskin 

(Figur 20).   

 

Figure 20. Placering av CAD-modeller för utskriftprocessen 

 

På denna bit går det åt mycket stödmaterial på ProJet5000 det vill säga MJP-tekniken. 

Materialkostnaden blir totalt 1 345 kronor varav stödmaterialet är 1 085 kronor. 

Byggprocessen sker under cirka 10 timmar. Tabell 8 visar en sammanställning av den totala 

utskriftskostnaden för denna bit med ProJet5000 (MJP-tekniken). 

 

Tabell 8. Utskriftskalkyl med ProJet5000 (MJP-teknik) 

MJP (ProJet5000) 

Investeringskostnad  1,5   miljoner kr  

Materialkostnad  

 

 Modell (2600 kr/kg) 

 Stöd (1700 kr/kg)   

 

 

 

 

 

260   kr 
 +                  1085   kr 

-------------------------------- 

Total        1345   kr 

97 % 

Arbetskostnad  30   kr 2 % 

Avskrivning maskin (5 år)  9   kr 1 % 

Elkostnad  Försumbar _ 

TOTAL  1384   kr 100 % 

 

För SLA-maskinen (ProJet7000) behövs nästan inte något stödmaterial. För detta finns det två 

anledningar, den ena är att delarnas geometri är så enkel och den andra är sättet som delarna 
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placerades för uppbyggnadsprocessen. Byggprocessen tar cirka åtta timmar, se tabell 9 för de 

olika kostnaderna.  

 

Tabell 9. Kalkyl för en utskrift med ProJet7000 (SLA-tekniken) 

SLA (ProJet7000) 

Investeringskostnad  2,9   miljoner kr  

Materialkostnad   (3750 kr/kg)  

 

 

373   kr 
 

93 % 

Arbetskostnad  10   kr 2,5 % 

Avskrivning maskin (5 år)  19   kr 4,5 % 

Elkostnad  Försumbar _ 

TOTAL  402   kr 100 % 

 

SLS är den snabbaste byggprocessen, byggtiden blir cirka fyra timmar. Modell- och 

stödmaterialet är densamma och i det här fallet behövs inte så mycket material som stöd (se 

tabell 10).  

 

Tabell 10. Kalkyl för en utskrift med  ProX500 (SLS-tekniken) 

SLS (ProX500) 

Investeringskostnad  4   miljoner kr  

Materialkostnad   (90  kr/kg)  

 

 

90   kr 
 

69 % 

Arbetskostnad  10   kr 8 % 

Avskrivning maskin (5 år)  27   kr 21 % 

Elkostnad  4   kr 2 % 

TOTAL  131   kr 100 % 

 

De beräknade byggtiderna är för en bit men på samtliga maskiner skulle även andra detaljer 

eller flera av samma modell byggas samtidigt.  
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6. Riktlinjer för val av lämplig AT-teknik 

3D-utskrivning är mer än bara prototyptillverkning. Nutida 3D-skrivare erbjuder många 

fördelar och praktiska tillämpningar. AT-tillverkning kan komma väl till pass från 

idégenereringsfasen till produktion av slutprodukter.  

Dagens 3D-skrivare kan använda en mängd olika material med stora skillnader i 

materialegenskaper såsom seghet, åldersbeständighet, temperaturtålighet etcetera (Qviberg28 

2014a). Så ”Vilken 3D-skrivare är rätt för din verksamhet?”(Mark  2013)  

Svaret på ovanstående fråga beror till stor del på mål, budget och användningsområde (Mark  

2013). Behovet är helt avgörande i val av rätt teknik. Ska skrivaren användas för framtagande 

av funktionella prototyper, produktion eller visualisering? Så vid val av rätt teknik är det 

viktigt att först definiera den primära tillämpningen där 3D-utskrifter kommer att användas 

(Qviberg29 2014a). 

Att välja rätt 3D-skrivarteknik bland de olika valmöjligheter som finns på marknaden kan 

verka svårt vid första anblicken. Som beskrevs i avsnitt 4 finns det stora skillnader i hur varje 

skrivarteknik förvandlar digitala data till ett fast föremål. Detta avsnitt tjänar som en 

handledning vid val av rätt 3D-skrivarteknik och är ett resultat av allt litteraturstudie, 

intervjuer, besök och föreläsningar som gjordes av författarna.    

6.1 Prototypframtagning 

Det finns många olika syften för framtagning av fysiska prototyper (Johannesson et al.  2013). 

Så det som är viktigt är att klargöra vilka krav man ställer på sina utskrivna modeller 

(Ottosson30 2014). Ett företag måste i första hand sätta prioriteringar för sina krav på 

prototyper och därmed välja rätt teknik för framtagning av modeller (Ulrich et al.  2012). 

6.1.1    Konceptuella modeller  

Som redan beskrevs i avsnitt 3.4 kan konceptmodeller hjälpa ingenjörer att tidigt under 

designprocessen fatta korrekta beslut som påverkar slutresultatet. Att ha prototyper som visar 

form, ytegenskaper och färg hos den slutliga produkten kan minska eventuella kostsamma 

förändringar under utvecklingsprocessen och förkorta den totala ledtiden till produkten 

marknadsförs. Under denna tidiga fas av utvecklingsprocessen är det önskvärt att på ett snabbt 

och ekonomiskt sätt kan utvärdera många konstruktionsalternativ vilket kan göras med hjälp 

av modeller som ser ut som den verkliga produkten men nödvändigtvis inte behöver vara 

funktionella. Så några nyckelord för att kunna välja rätt 3D-skrivare för detta syfte är 

bygghastighet, kostnad och verklighetstrogna utskrifter. 

                                                 
28 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; mailintervju den 16 maj 2014a 
29 Ibid 
30 Evald Ottosson; Protech AB; mailintervju den 17 april 2014 
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6.1.2  Funktionella modeller 

Ingenjörer har alltid behövt funktionella prototyper för att kunna kontrollera och säkerställa 

om en nydesignad produkt kommer att fungera som avsett. Att ha en intern 3D-skrivare 

medger att funktionsverifiering av nya produkter blir en upprepande process, det vill säga 

ingenjörer får möjligheten att ta itu med designutmaningar under hela utvecklingsprocessen 

för att prova nya funktioner och utföra olika tester liksom monteringstester eller snabbt 

identifiera behovet av designrevideringar. Verifieringsmodeller ger en snabb återkoppling för 

att kontrollera designteorier genom praktiska tillämpningar. Således blir modellens 

noggrannhet och funktion, materialegenskaper och upplösning viktiga aspekter att ta hänsyn 

till vid val av rätt 3D-skrivare. 

6.2 Förproduktionsarbete 

Detta steg omfattar ofta betydande investeringar i framtagning av olika verktyg, jiggar och 

fixturer som behövs för tillverkning av den slutliga produkten. Dessa arbeten kan förlänga 

ledtiden mellan utvecklingsfasen till marknadsföring av produkten. Utnyttjande av en 3D-

skrivare minskar sådana investeringar och förkortar den berörda ledtiden. Att ha en 3D-

skrivare innebär framtagning av snabba verktyg, jiggar och fixturer för att möjliggöra en 

tidigare startdatum för produktionen. Råmaterialegenskaper är en stor sak att tänka på under 

detta skede. Att få utskrifter med en bra noggrannhet och precision är också av stor betydelse 

därför att dessa påverkar kvaliteten hos slutprodukter. 

6.3 Direkt Digital Tillverkning 

Direct Digital Manufactuering (DDM) eller på svenska Direkt Digital Tillverkning refererar 

till produktion av slutprodukter med hjälp av en AT-teknik (Barnatt  2013). Som tidigare 

nämnts finns det med AT-tekniken möjlighet att producera komplexa slutprodukter utan några 

begräsningar. Denna egenskap medger att konstruktörer får en större designfrihet vilket 

innebär att de även kan konstruera komplexa detaljgeometrier vars tillverkning skulle vara 

omöjligt med traditionella metoder. Användning av additiv tillverkning för 

kortserieproduktion eller tillverkning av enstaka komplexa produkter ger upphov till mindre 

tillverkningskostnader, kortare ledtid och mindre materialavfall. Ledande industriföretag inom 

smyckesindustri, tandvård, medicinisk, flygindustri och fordonindustri har tillämpat additiv 

tillverkning för att producera slutprodukter. 3D-skrivare som väljs för detta syfte skall kunna 

producera delar med hög noggrannhet och precision av särskilt utvecklade material. 

Exempelvis för vissa mediciniska applikationer krävs biokompatibla material. 

6.4 Bygghastighet   

Beroende på den specifika AT-processen kan bygghastigheten betyda olika saker. 

Bygghastigheten eller med andra ord utskrifthastigheten, kan definieras som tiden som krävs 

för att skriva ut ett begränsat avstånd av ett föremål i z-riktningen (mm per timme längs z-

axeln). Denna förklaring används för 3D-skrivare som oberoende av utskrifters geometri eller 

oberoende av antal delar som skrivs ut har en stabil vertikal bygghastighet. 3D-skrivare som 

har hög vertikal bygghastighet oberoende av delkvantitet och komplexitet hos del är oftast att 

föredra för prototypframtagning och konceptmodellering under produktutvecklings- 

processen för att de kan skriva ut ett större antal alternativa modeller snabbt och sida vid sida.  
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Ett annat sätt att definiera bygghastigheten är den tid som krävs för att skriva ut en specifik 

del eller delvolym. Denna definition gäller för AT-processer som snabbt kan skriva ut en enda 

del med en enkel geometri men om ytterligare delar läggs till för en utskrift eller om 

komplexiteten hos produkten ökar så drar de ner hastigheten. Denna egenskap kan motverka 

syftet med att ha en egen 3D-skrivare för konceptmodellering. 

6.5 Delkostnad 

Delkostanden drivs av det totala materialet en 3D-skrivare förbrukar för att skriva ut ett 

föremål. När det gäller denna kostnad genererar pulverbaserade AT-processer den lägsta 

delkostnaden. Fördelen är att en del av det resterande pulvret som har utnyttjats som 

stödmaterial kan återanvändas. Andra AT-kategorier kan använda ett separat stödmaterial 

som avlägsnas efter byggprocessen genom ugnsbehandling eller upplösning i vatten eller 

något annat sköljmedel. Dessa tekniker använder vanligtvis större mängder av material vid 

framtagande av en produkt och det krävs dessutom ytterligare stationer för hantering av 

stödmaterialet alltså exempelvis en vattenkälla eller en ugnsenhet. För dessa AT-processer 

kan materialavfallet variera beroende på processen och utskriftensgeometrin vilket man måste 

tänka på vid valet av 3D-skrivare. 

6.6 Materialegenskaper: 

Att känna till relevanta materialegenskaper med avseende på specifik tillämpning är en viktig 

faktor vid val av 3D-skrivare. Varje teknik har sina styrkor och svagheter som måste vara med 

i beräkningen när man väljer en 3D-skrivare. Påståenden om antal tillgängliga material för en 

specifik teknik bör granskas eftersom dessa inte garanterar att de påstådda egenskaperna 

kommer att ge den verkliga funktionsprestandan. För konceptmodeller som främst används 

för visualisering kan fysikaliska egenskaper ha mindre betydelse jämfört med utseende och 

delkostnaden eftersom dessa kommer att användas i första hand för visuell kommunikation 

och kan därefter kasseras. När det gäller verifieringsmodeller så är det viktigt att ha 

prototyper med samma materialegenskaper som den verkliga produkten.  Så det är viktigt att 

utskriftmodeller från en specifik teknik eller modell utvärderas och testas i den avsedda 

applikationen innan man gör ett inköp.   

6.7 Övriga aspekter  

Det finns ytterligare synpunkter att ta hänsyn till vid val av en 3D-skrivare vilka varierar 

beroende på teknik och seriemodellen hos skrivaren. Dessa är bland annat byggnoggrannhet, 

detaljupplösning och färg. En kort beskrivning av dessa följer i fortsättningen. 

Byggnoggrannhet: 

Under uppbyggnadsprocessen kan vissa variationer förekomma hos den slutliga utskriften 

vilket ska hanteras på det bästa sättet för att säkerställa produktens precision. Förutom teknik 

och skrivarmodell, är t.ex. krympning, detaljens storlek och geometri andra faktorer som kan 

påverka byggnoggrannheten.   

Detaljupplösning: 
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Detaljupplösning brukar anges i punkter per tum (dpi) (Dpi  2013). Men detta mått eller andra 

liknande mått som anger detaljupplösningen är inte så användbara för jämförelse av olika 

maskiner utan den bästa jämförelsen är en visuell inspektion av utskrivna delar från olika 

tekniker. Ytjämnhet, den minsta utskriftstorleken och kvalitet kan vara egenskaper som ska 

undersökas för varje teknik.  

Färg: 

Det finns tre grundläggande typer av färg 3D-skrivare, skrivare som skriver ut en färg åt 

gången, skrivare som samtidigt kan skriva ut ett fåtal färger i en enda del och skrivare som 

kan framställa ett objekt av flera färger (Qviberg31 2014b).  

7. Utvärdering  

Som berört i bakgrunden tillverkar företaget CJ Automotive (CJA) olika sorts pedalsystem. 

Pedalställen har relativt enkla geometrier och tillverkas i stora serier i plast eller metall. I 

fråga om serieproduktion lämpar sig additiv tillverkning bäst vid produktion av detaljer med 

små storlekar och komplexa geometrier i korta serier. Så med avseende på företagets 

verksamhet kan additiv tillverkning inte komma till pass för serieproduktion i dagsläget. Dock 

kan företaget ha stort nytta av prototyper framtagna med denna teknologi under 

utvecklingsprocessen. AT-teknologin passar även bra vid framtagande av funktionsdugliga 

prototyper som ska användas av kunderna till provmontering. 

Således anses prototypframtagning vara den bästa tillämpning av additiv tillverkning för 

företaget. Med hänsyn till att företaget kan ha nytta av såväl konceptuella prototyper som 

funktionella prototyper så behöver de en 3D-skrivare med en hög bygghastighet som kan 

producera detaljer med bra materialegenskaper och hög styrka. Utskriftskostnaden är också en 

viktig aspekt att tänka på. I fortsättningen utvärderas de olika 3D-skrivarteknikerna som 

beskrevs i förhållande till företagets behov. 

Polyjet-tekniken är inte det bästa valet för CJA då den är en flerfärgskrivare som kan 

framställa detaljer med en kombination av olika materialegenskaper. Trots att tekniken har 

förmåga att tillverka väldigt fina detaljer när det gäller hållfasthetsegenskaper blir det något 

sämre jämfört med vissa tekniker såsom SLS eller FDM. Utskriftskostnaden är väldigt dyr då 

det förbruks mycket stödmaterial i de flesta fall. 

SLA-tekniken är inte heller ett bra köpalternativ för företaget. Som redan beskrevs kan SLA-

processen tillverka detaljer med väldigt hög upplösning och ett utmärkt ytfinish. SLA är en 

teknik som passar bra vid serieproduktion av detaljer som behöver ett utmärkt ytfinhet med 

något lägre hållfasthet vilket inte kan komma till pass för CJA. 

FDM-tekniken kan vara ett bra inköpsalternativ eftersom FDM-maskiner är relativt billiga 

jämfört med de andra AT-maskinerna. Dessutom kan FDM-skrivare tillverka prototyper med 

en hög styrka trots sämre ytfinhet. Bygghastigheten är dock låg vilket gör att denna teknik 

inte är det bästa för företaget. 

SLS-tekniken tycks vara det bästa valet med tanke på företagets behov. Bygghastigheten är 

utmärkt vilket är en bra egenskap i förhållande till antal prototyper företaget behöver under 

utvecklingsfasen. Trots den höga investeringskostnaden är utskriftkostnaden väldigt mycket 

                                                 
31 Ulf Qviberg; VD  3D Center i Västervik; besök och intervju den 7 april 2014b 
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lägre jämfört med andra tekniker. Detta sker till följd av en låg materialkostnad samt 

återanvändbart material. Tekniken kan tillverka prototyper med en hög styrka och en bra 

ytfinhet.  

DMLS- och EBM-tekniken är metallskrivare. Trots alla fördelar som dessa tekniker erbjuder 

anses inte de som en användbar 3D-skrivare för företaget. Teknikerna används främst vid 

serieproduktion av metallkomponenter vilket passar inte till företagets behov och verksamhet. 

 

8. Diskussion 

Arbetet påbörjades med att söka efter relevant litteratur inom ämnet men det visade sig att 

inga böcker var tillgängliga i högskolans bibliotek och även alla andra bibliotek inom Sverige. 

Det enda biblioteket som gav träff på en bok inom ämnet var Chalmers huvudbiblioteket, 

dock var den en referensbok som ej utlånades. Förutom på några företagshemsidor fanns det 

nästan ingen information varken på svenska eller på engelska som hittades i Sverige.  

Med tanke på att detta arbete bygger på en litteraturstudie samt intervjuer så var det viktigt att 

hitta så mycket trovärdig litteratur som möjligt. Deltagande i ett seminarium och intervjuer 

med föreläsarna under detta seminarium var mycket värdefulla då man fick kännedom om den 

bästa litteraturen i ämnet. Det var svårt att få tag på den bästa litteraturen då en del relevant 

litteratur enbaart gick att låna eller köpa utomlands. Litteraturstudien har varit väldigt 

fördelaktig för genomförande av detta arbete dock skulle rapportskrivningen går fram 

snabbare om man hade fått tag på litteraturen tidigare.  

Då additiv tillverkning är en relativt ny och okänd teknologi har genomförda intervjuer med 

involverade personer inom branschen varit mycket värdefulla. Dock var de flesta som 

intervjuades personer med AT-kunskaper från företag som sålde prototyptjänster eller var 

återförsäljare av 3D-skrivarutrustning. För genomförande av detta arbete skulle det vara 

mycket fördelaktigt om man hade fått möjligheten att intervjua fler forskare eller 

vetenskapsmän med kunskap om additiv tillverkning. 

Besöket på företaget 3D Center i Västervik har varit mycket givande då man fick möjligheten 

att undersöka 3D skrivarutrustningar och några olika AT-tekniker från nära håll. Att kunna se 

hur en 3D-skrivare fungerar och känna på verkliga 3D-utskrifter från olika tekniker har varit 

väldigt fördelaktigt för utförda analyser och jämförelser. Ett besök på företaget Arcam 

(utvecklare av EBM-tekniken och det enda företaget i Sverige som tillverkar AT-maskiner) 

hade  passat bra för genomförandet av detta arbete men författarna fick inte möjligheten att 

göra. Det skulle också ha varit fördelaktigt att besöka företag som erbjuder prototyptjänster 

vilket inte blev av på grund av bristande resurser. 

Som berört i utvärderingen kan företaget CJA dra nytta av additiv tillverkning under sitt 

utvecklingsarbete. Dock kan det vara svårt i dagsläget att motivera inköp av en AT-maskin ur 

en ekonomisk synvinkel. Med tanke på att AT-utrustning är ganska dyr kan det bästa sättet 

vara att prova AT hos en servicebyrå som erbjuder prototyptjänster med hjälp av olika AT-

system. Det finns även ett stort utbud av 3D-skrivare som har lägre priser än vad som nämnts 

i denna rapport men det är osannolikt att sådana AT-maskiner kan vara lämpliga för företaget.  
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8.1 Källkritik  

Hade man från början haft mer kunskaper inom additiv tillverkning då skulle det ha utförts 

mer kvalitativa intervjuer. All information erhållna från intervjuer granskades noggrant då det 

fanns risk att få partiska svar. Dock räknas alla använda böcker och vetenskapliga artiklar för 

denna studie som källor med hög trovärdighet och validitet.  

I syfte att dra trovärdiga slutsatser har författarna jämfört all insamlad information med 

varandra och även med många andra källor vilka inte ens har använts som referenser för 

denna rapport. 

Då det sker ständiga utvecklingar inom additiv tillverkning är det svårt att förutsäga om 

slutsatserna av denna rapport kommer att gälla i framtiden. Det som är intressant är att det 

under genomförande av detta arbete presenterades en ”ny” AT-teknik, wax deposition 

modeling (WDM), av företaget Stratasys vilket inte togs upp i denna rapport. 

8.2 Förslag på vidare studier  

Inom additiv tillverkning finns det mycket mer att undersöka än vad som togs upp i denna 

rapport. En problematik om additiv tillverkning som anses inte behandlats tillräckligt och som 

inte heller togs upp i denna studie är livscykelanalys av AT- tillverkade produkter. Med tanke 

på den globala uppmärksamheten på miljöfrågor kan detta vara ett intressant område för 

vidare studier. 

9. Slutsats  

Följande slutsatser kan dras utifrån litteraturstudie, intervjuer och analyser som genomfördes 

under detta arbete.  

Företaget CJA har alltid några pågående utvecklingsprojekt och har ett stort behov att ta fram 

prototyper under många faser av utvecklingsprocessen. Dessa prototyper skulle kunna 

användas både som diskussionsunderlag och även för att kunna utföra en del funktionella 

tester. I vissa specifika fall behöver kunderna pedalställprototyper för att prova att montera. 

Idag tar företaget fram prototypverktyg för funktionsdugliga plastdetaljer, ledtiden för detta är 

cirka fyra månader och det kan vara en kostsam process samt att det finns begränsningar då 

man inte kan prova eventuella designförändringar på ett smidigt och snabbt sätt. Med tanke på 

att företaget har behov av att skriva ut uppskattningsvis  en detalj om dagen, så skulle en 3D-

skrivare användas kontinuerligt. 

Som tidigare berört i denna rapport så är det många bilindustrier som utnyttjar 3D-skrivare i 

syfte att påskynda utvecklingsprocessen. Prototyper av nya designidéer eller koncepter 

framställs och verifieras på ett mycket snabbt sätt. Beroende på maskintypen kan en eller flera 

prototyper tillverkas under flera timmar. Genom att göra ändringar i CAD-modellen kan man 

tillverka och prova olika funktioner utan att behöva tänka på inköp av nya verktyg.  

Om man tänker långsiktigt kommer företaget att ha stor nytta av inköp av en 3D-

skrivarutrustning, trots den höga investeringskostnaden. Detta skulle hjälpa företaget att spara 

tid och därmed pengar under framtagande av nya produkter. Utnyttjande av AT-maskiner för 

serieproduktion är tekniskt sett möjlig, men med tanke på företagets verksamhet kan detta inte 

betraktas som en realistisk och ekonomisk lösning.  
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Här nedan kommer två förslag på två AT-tekniker, den första är den som tycks vara bäst med 

avseende på företagets verksamhet och det andra är det mest ekonomiska förslaget.  

9.1 SLS 3D-skrivare 

Denna AT-teknik anses vara den bästa tekniken som företaget kan tillämpa i sin verksamhet. 

Som redan beskrivits (se avsnitt 4.3.1) har SLS-maskiner förmågan att skriva ut starka och 

hållbara detaljer som uppvisar utmärkta materialegenskaper. SLS är en snabb process och är 

det bästa valet vid framtagande av funktionella plastprototyper och även visuella modeller. 

Investeringskostnaden är hög men råmaterialkostnaden samt den totala utskriftskostnaden är 

låg. Utöver dessa anledningar finns det olika typer av råmaterial bland annat nylon och 

polyamidkarbonater med olika hållfastegenskaper tillgängliga för denna teknik.  

9.2 FDM 3D-skrivare 

Det är många företag som utnyttjar FDM-teknologi i sin verksamhet. Anledningen är att 

FDM-maskiner har förmågan att framställa modeller från tio olika typer av termoplaster med 

en relativ hög styrka till ett attraktivt pris. FDM-maskiner är mycket billigare jämfört med 

SLS-maskiner. Dock är tekniken mycket långsammare jämfört med andra AT-tekniker samt 

att ytfinishen hos framtagna produkter blir sämre. Då det finns FDM-maskiner i många olika 

volymer och relativt billiga priser anses denna teknik ett bra val för företaget. Läs mer om 

denna teknik i avsnitt 4.2.1. 
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Mailintervju    Bilaga 1 – Intervjuer 
 
Namn:  Ulf Qviberg 
Företag:  3D Center AB 
Datum:  2014-04-16 

 

 Behovet är helt avgörande i val av 3D-skrivare teknik. Vi har 7 olika tekniker och över 60 olika 
modeller i vårt sortiment. Vår fokus ligger på professionella 3D Skrivare i prisklassen 100tkr-10 
milj. Men vi har även mindre i prisklassen 10tkr-100tkr. Så budget är en aspekt. Skall skrivaren 
vara för Funktionella prototyper, produktion eller visualisering. Material egenskaper, så som 
seghet, åldersbeständighet, material typ, temperatur tålighet, färg, flerfärg, multimaterial, eller 
kanske en godis skrivare.  
 

 Teknikerna vi erbjuder är   
FDM Tråd som ”spritsas” ut lager på lager 
FTI Projicerar varje lager från en DPL projektor på fotopolymer som härdar. 
CJP Fullfärgs 3D-skrivare för visualisering av produkter och modeller. 
MJP Skapar funktionella plast prototyper med hög noggrannhet. 
SLA 
SLS 
Direkt metall 
Inom kort har vi även godis, choklad och keramik skrivare. 
 

 Vid olika AT-utskrifter står material kostnaden för ca 60% avskrivningar 25% Personal kostnad 
15%. Metall skrivare är långsammast och mest kostsam. Vid plast utskrifter är utskrifts 
kostnaden högre på de billigare alternativen och lägre på SLA och SLS som kräver större maskin 
investeringar. 
 

 Den bästa 3D-skrivaren för framtagande av plastprototyper är SLS skrivaren ProX500. Kräver 
tillräcklig beläggning för att motivera en investering på ca 4 milj. Har bra upplösning för att täcka 
de flesta behov, bra material egenskaper, åldersbeständiga produkter, billigaste produkterna. Är 
en produktions skrivare som kan producera prototyper. Men även slutprodukter. 
MJP är skrivare för kontorsmiljö i prisklassen 500tkr-1,6milj. Hög noggrannhet, bra material val. 
Enkel efter behandling. 

 

 Hållbarhet, åldersbeständighet, temperatur tålighet, toleranser och färg är 
produktegenskaperna vid val av olika tekniker/skrivare inom plast. 
 

 Vid serieproduktion av plastdetaljer ProX500 (SLS) kan konkurrera kostnadsmässigt vid serier 
under 10000st. 
Desto komplexare produkter desto större antal kan motiveras. Vid lägre komplexitet sjunker 
volymen som kan motiveras vid kostnads jämförelse mot traditionell tillverkning. 
Tar man med tidsaspekt är 3D tekniken överlägsen. Reservdelslager, produktutveckling, special 
och kundanpassning.  

  ProX300 är en Direktmetal skrivare med stort material utbud som är bra för framtagande av 
metallprototyper, hög ytfinnish och låga toleranser (ner till 5my), klarar repeterbarhet på 20my, 
vägg tjocklekar på 100my. Investering ca 7milj 
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 Toleranser, efterbehandling (vissa tekniker kräver efter sintring och mycket manuellt arbete), 
material utbud, krav på stödstrukturer, byggstorlek, hastighet och avsvalningstider är 
produktegenskaperna vid val av olika tekniker/skrivare inom metall. 
 

 För metallprototyper finns möjligheten att skriva direkt i metall eller skriva ut en form eller 
plugg för gjutning.  
Metall 3Dskrivare. Komplexitet är ett krav, vid enklare geometrier är traditionella ”flerop” 
maskiner effektivare. Vid behov av viktoptimering kan metall skrivare klara komplexa inre 
strukturer. Tid från ritning till färdig produkt.   

MJP, SLS och SLA. Kan göra mastrar i vax eller plast för ”lost wax” gjutning. 

 

 Metallpulver varierar för olika tillverkare av metall3dskrivare. För ProX300 erbjuder vi ca 15 
olika metaller. Vid byte måste skrivaren saneras på gammalt pulver. Tar några timmar.    
 

 När det gäller serieproduktion av plastdetaljer handlar detta om 1000-tals beroende på 
komplexitet. På metall är det betydligt lägre. Finns mycket tid att spara ibland kan ledtider gå 
från månader till timmar. Men även lager kostnader, verktygs renoveringar och produkt 
utveckling.  
 

 På SLS skrivaren ProX500 kan en full byggkammare skapas direkt från CAD på ca 16 timmar. Är 
den mera brådis kan höjden sänkas och därmed tiden.  
 

 Vanligast är att 3D skrivare skriver från en STL fil. Vilket i princip alla CAD format kan konverteras 
till. Från de enklaste gratis programmen till dem mest avancerade.  
 

 Produktions volym beror mycket på komplexitet och alternativ produktions metod. Vissa bitar 
kan vara så komplexa att de inte ens går att producera på annat sätt än 3D skrivare. 

 

 Det är nästan omöjligt att ge ett generellt antal vid produktionstillverkning, men absolut max 
som kan motiveras på 3D skrivare hamnar kring totalt 10000.  Men då måste produkten vara 
komplex. 
 

 Ytterligare en aspekt om man tittar på produktion i 3D Skrivare är möjligheten att minska antal 
delar. Har ett kundexempel på en produkt där man gått från 8 delar som producerats på olika 
sätt och monterats ihop. Istället gör man nu en mer komplicerad del men där hela biten är 
färdigproducerad i 3D Skrivare. 

 
 

 Andra faktorer: 
 

 Ändringar och utveckling av produkten som ska produceras. Producerar man med 
formsprutnings verktyg måste dyra verktyg tas fram för varje ändring. 

 Lager, inga buffertlager behövs vid direkt produktion på 3D Skrivare 

 Reservdels lager  
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 Tider kan kortas på många områden, utvecklingstider, leveranstider, produktändringar.  

 

 Är det produktion som skall göras så är det bara teknikerna SLA, SLS och Direktmetal. 
 

 SLA ger de bästa toleranserna ofta ner mot 5 µm. Finns ett stort urval av material att fördjupa 
sig i. 

 SLS om starka hållbara och åldersbeständiga material krävs. SLS skrivaren ProX500 som är precis 
ny har satt en ny standard för SLS och är just nu helt outstanding. 

 Metall finns alternativen Direktmetal eller gjuta från modell.   
 

 

Mailintervju 

 
Namn:  Evald Ottosson  
Företag:  Protech AB 
Datum:  2014-04-17 

 

 Först och främst har vi en gedigen 20-årig erfarenhet av FDM tekniken. Sedan är vi bundna att 
följa det villkor som vår leverantör ställer. Man kan inte sälja olika tekniker från olika 
leverantörer. 
 

 För att kunna veta vilka faktorer ska man tänka på vid val av en speciell FDM-maskinmodell 
måste vi veta vilka krav en kund har på sina utskrivna modeller.  
 

 FDM bygger modeller med hög precison och styrka till ett attraktivt pris. Maskinerna är 
driftsäkra och lättanvända  
 

 Förutom prototypframtagning kan man använda FDM-maskiner vid serieproduktion. Detta är en 
av FDM:s paradgrenar!  
 

 Man kan använda vilket CAD-program som helst för framtagande av produkter. 
 

 FDM-maskiner är lättanvända och kräver ingen speciell utbildning. 
Vår utbildning kommer därför mest att användas för att undervisa i hur man på bästa sätt 
använder additiv teknik. 
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Mailintervju 
 
Namn:  Anders Tufvesson  
Företag:  GT Prototyper AB 
Datum:  2014-05-13 

 

 Vid val av rätt teknik ska man tänka på vissa utgångspunkter bland annat 
 

 SLA Noggranna modeller för design och montagetester, men sämre hållfasthet än SLS 

 SLS, Funktionsmodeller med hög hållfasthet, men sämre noggrannhet än SLA 

 Polyjet, i första hand för framtagning av mjuka detaljer för vår del, men fungerar bra även med 
hårda material. Noggrannheten är dock bättre för SLA även om Polyjet kan skikta med tunnare 
skikt 
 
 

 Jämförelse av SLS- och SLA-maskiner  
 

Råmaterialkostnad: 

 Materialkostnaden för råmaterial är 4-5 ggr högre för SLA. 

 Men i SLA förbrukas bara modellvolymen samt lite för stödstruktur. 
För SLS blir endast max 10-20% av det material som går åt i produktionen en modell, 
resten blir kasserat. 50 % gammalt material kan blandasmed ca 50 % nytt, men likväl 
så blir det bara 10-20% modell i slutänden. 
 
Maskinkostnad: 

 Beror helt på modell, det finns SLA resp. SLS för knappt två miljoner men det finns 
också maskiner för båda teknikerna som kostar 8 milj. 
 
Kvalitet: 

 SLS maskiner från Tyska EOS har klart högre kvalitet än SLA maskiner från 3D Systems, 
samma gäller för 3D systems SLS-maskiner, de är också byggda med sämre kvalitet. 
 
Funktionalitet: 

 Klart bäst hos EOS SLS-maskiner 
 

 Kvalitet, ytfinhet, styrka och andra egenskaper i första hand beror det på skrivarmodellen, men 
det har också med erfarenhet att göra, en duktig maskinberedare kan prestera bättre modeller 
än en mindre erfaren. 

 

 Vi har en liten FDM maskin, och hade 4st lite större när vi startade vår verksamhet, men… FDM 
är en allt för långsam teknik att använda inom vår verksamhet anser vi. 
En modell som tar 50timmmar att bygga i en FDM maskin kan man göra ca 50st på samma tid i 
en SLS maskin.  Förvisso är SLS-maskinen avsevärt mycket dyrare, men vi har hellre några SLS-
maskiner än mängder av FDM-maskiner. 

 

 Vi jobbar som sagt lite med FDM-tekniken fortfarande, den är bra om man snabbt skall ha fram 
en liten modell som bara tar några timmar att köra. Materialet, ABS-plast, är bra, men tekniken 
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har nackdelen i att det i tvärsnitten (skikten) blir sämre hållfasthet vilket gör t.ex. snäppen som 
sticker ut mindre hållbara. 
Vidare så blir FDM-modeller grövre, man kör med högre skikttjocklek än för SLA och SLS. 
 
 

Mailintervju 
 
Namn:  Peter von Rennenkampff 

Företag:  Prototal AB 
Datum:  2014-05-22 

 

 Generellt så är SLA tekniken betydligt dyrare än SLS vad gäller material och maskinkostnad vid 

produktion. Kostnad för köp av maskinerna är ungefär densamma. 

SLS: Funktionsdetalj, (kan tappas i golvet utan att gå sönder), håller i flera år. 
SLA: Känslig för ljus och har kortare livslängd. Sprödare material. 
 

 I SLA tekniken kan man köra i olika skikt: 0,10 mm, 0,05 mm 0,025 mm, de två sistnämnda 

används ofta när det är små detaljer och små geometrier. 

Våra SLS maskiner i Jönköping tillverkar med 0,10 mm skikt. 
 

 Många av våra kunder har egna FDM maskiner, detaljerna som tillverkas i dessa har ofta lägre 

kvalitet än vad vi kan erbjuda med vårt utbud av maskiner. 

Vi har inte jättemånga förfrågningar på olika Polyjet material, det lönar sig att köpa dessa detaljer 

från andra leverantörer. 

 


