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Sammanfattning 
3D-laserskanning är ett användbart verktyg inom tillverkningsindustrin som används mer 
och mer. Det kan dock vara svårt att börja skanna om man inte har någon tidigare erfarenhet.  
 
Detta arbete undersöker närmre på några av de fallgropar man kan råka ut för vid skanning 
som nybörjare. Även olika material och deras egenskaper vid skanning granskas. 
 
Arbetet har gjorts på uppdrag av Sliperiet vid Umeå universitet genom tester med en 
handhållen 3D-skanner, HandyScan300 från Creaform. 
 
Resultatet blev en handbok för nybörjare inom skanning. Arbetet resulterade även i en 
jämförelse mellan fyra olika semi-transparanta plasters benägenhet att skannas innanför 
ytan och en analys av glansiga ytors egenskaper vid skanning. 
  



 

 

Abstract 
3D laser scanning is a useful tool in manufacturing and is being used more and more. It can 
be hard to use the tool without any experience in scanning.  
This projekt investigates some of the common mistakes that are made by a beginners in 
scanning. It also examines some materials and their properties in scanning. 
  
The work has been done cooperation with Sliperiet at Umeå University through tests and 
studies on a handheld laserscanner, the HandyScan300 from Creaform. 
 
The project has resultet in a manual to help beginners in 3D-scanning. A comparison 
between four different semi-transparent plastic materials and their tendencies to be scanned 
under the surface. An analysis of glossy surfaces during scanning has also been made. 
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1. Inledning 

1.1 Uppdragsgivare 
 
Uppdraget har getts av Sliperiet som är en del av Umeå universitet, beläget på Konstnärligt 
campus intill Umeå älv.[1] Här möts forskare, företag, studenter, entreprenörer och kreatörer 
för att föda och förverkliga idéer. På Sliperiet korsas gränser: mellan konst och vetenskap, 
mellan discipliner och branscher, mellan akademi och näringsliv, mellan utbildning och 
samhälle, mellan nutid och framtid. Sliperiet startar och stödjer nytänkande, samarbeten och 
nyttiggörande 
 

1.2 Bakgrund 
 
Laserskanning har sedan länge varit ett användbart verktyg för att kunna göra om fysiska 
detaljer och miljöer till digatala geometrier. Användnigen av en laserskanner är utmärkt vid 
reverse engineering, där man utgår från en färdig produkt eller modell för att skapa ritningar 
eller 3D-modeller.   
Många av de laserskannrar som använts tidigare och som fortfarande används i stor 
utsträckning är ofta väldigt klumpiga. De är också ofta beroende av att både skanner och 
föremålet som skannas är stationära  under själva skanningen. Men denna teknik har nu 
utvecklats och idag finns en hel del olika handhållna laserskannrar. [2] 
 
Handhållna laserskannrar har kommit att bli ett användbart verktyg inom både 
kvalitetskontroll och konstruktion. [3] Att de klarar inte av att skanna lika stora områden 
som de stationära skannrarna vägs upp av deras smidighet och exakthet. Sliperiet är just nu 
ägare av två stycken handhållna 3D-skannrar och har märkt att materialet och ytans 
egenskaper hos det skannade objektet i kombination med den mänskliga faktorn som 
fortfarande finns kan skapa problem och missförstånd för den som använder utrustningen. 
Därför vill man utföra närmare studier på problemen kring 3D-scanning och framför allt ur 
materialsynpunkt. 
 

1.3 Syfte 
 
Att undersöka om man kan ta tillvara på svagheterna och svårigheterna hos olika material 
och använda det som en styrka. Sammanställa ett materialbibliotek med några olika material 
och deras egenskaper. Se om användaren av skanningssystemet är medveten om fallgroparna 
och möjliga fel som kan uppstå, går det då att undvika vanliga problem som uppstår vid 
användning? 
 

1.3 Mål 
 

1. Att välja ut några material och geometrier som skall tillverkas. 
Att undersöka dessa material och geometriers egenskaper och sätt att bete när det 
kommer till 3D-scanning, då framförallt egenskaper som transparens och reflektion 
hos material under skanning.  

2. Kommer dessa egenskaper komma att påverka exaktheten hos en scannad detalj 
jämfört med den verkliga detaljen? 
Besvara olika frågor kring skanning såsom:  

3. Om ett material är semi-transparent kommer då scanningen ske innanför ytan på 
detaljen? Hur skiljer sig detta fel mellan olika material?  



 

 

4. Kommer ett material med mer reflektion ge ett sämre resultat om man måste lägga på 
ett pulver för att kunna scanna det?  

5. Hur ska man skanna för att få bästa resultat? 
Skapa en sorts handbok för att underlätta för personer som är nya inom skanning att 
få bra resultat. 
 

1.4 Avgränsningar 
 

- Testerna utförs med endast skannern HandyScan 300. 
- 5-6 olika till formen identiska bitar tillverkas och skannas. 
- Fokus kommer läggas på materials egenskaper som försvårar för kamerans 

förmåga att uppfatta lasern. 
- De skannade materialens egenskaper skall sammanställas och jämföras. 
- Handboken skapas utifrån efrarenheterna vid skanningen och skall endast 

innehålla grunderna inom skanning. 
- Resultaten från skanningen och mätningen analyseras. 
- Projektet skall i sin helhet utvärderas. 

 
  



 

 

 

2. Teori 

  

2.1 HandyScan300 
 
Scannern som använts är en Handyscan 300 vilken är den enklare av de två modellerna av 
tillverkaren Creaforms serie av handhållna 3D-skanners vid namn HandyScan. [4] Se Figur 1. 
Teknisk data: 

- Har en noggrannhet på 0,040mm 
- Max upplösning på 0,100mm 
- Klarar upp till 205 000 mätningar/s 
- Scanningsytan är 225 x 250 mm 
- Storlek: 77 x 122 x 294 mm [5] 

 
 

 
Figur 1: HandyScan300 

HandyScan 300 använder sig av en 2m laser som projicerar tre laserkryss på ytan som ska 
skannas. Laserstrålarnas position läses sedan av med hjälp av två kameror och med hjälp av 
trianguleringsmetoden så bestäms avståndet från scannern till ytan. Trianguleringsmetoden 
innebär att lasern, kameran och laserstrålen på ytan bildar en triangel. Se Figur 2. I denna 
triangel så är ena sidan, den mellan kameran och lasern känd. Vinkeln på lasern är även den 
känd och vinkeln på kameran fås fram genom att kolla vart laserstrålen är i kamerans synfält. 
Med denna data kan sedan skannern räkna ut alla mått i triangeln och därigenom också veta 
avståndet från skannern till ytan. 
 



 

 

 
Figur 2: Trianguleringsmetoden. [6] 

 
 
Det är detta som gör att den kan skapa en tredimensionell bild av ytan som skannas. Alla 
punkter som skannas sparas i ett så kallat punktmoln, det är en tredimensionell bild som 
lägger arrangerar punkterna enligt dess koordinater för att beskriva föremålets yttre form.  
För att orientera sig använder HandyScan sig av positionerings punkter som sätts ut antingen 
på föremålet eller på en yta föremålet ligger på. Nackdelen med att sätta punkterna på någon 
annan yta är att föremålet då inte går att flytta på under scanningen. Vilket annars är den 
största fördelen med HandyScans modeller, möjligheten att skanna ett föremål medan man 
vrider och vänder på den. Detta är endast möjligt med hjälp av positioneringspunkterna som 
sätts ut på föremålet. Så länge skannern kan se minst tre punkter så kan den fortsätta 
skanna, om mindre än tre punkter syns så pausas skanningen och återupptas inte förrän tre 
punkter blir synliga. 
Informationen som skannern tar fram skickas direkt vidare till Creaforms skanningsprogram 
VXelements, där man kan se i realtid vilka ytor som skannas genom att programmet gör om 
punktmolnen till en mesh. Det betyder att man slipper titta på ett punktmoln utan man kan 
istället se en hel yta. 
 

2.2 VXelements och IMinspect 
VXelements är programvaran som kommer med HandyScan300. Programmet används för 
att processa den data som skickas från skannern och skapar både ett punktmoln och en 
mesh. VXelements innehåller även en del verktyg för efterbearbetning av skanningen. Dessa 
gör det möjligt att bland annat förfina meshen, fylla igen små hål i skanningen och ta bort 
oönskade ytor som följt med vid skanning. Den färdiga skanningen kan därefter sparas som 
ett projekt för att fortsätta bearbetningen i VXelements eller så finns möjligheten att 
exportera meshen till andra filformat. Ett av de tillgängliga filformaten är .stl vilket gör det 
möjligt att exportera filerna till andra program, i detta fall till Polyworks IMinspect från 
Innovmetric (numera kallad Polyworks Inspector).[7] 
 
IMinspect är ett program för att inspektera skannade detaljer. Programmet kan använda sig 
av antingen punktmolnet eller meshen för att göra mätningar på detaljen. Det är även möjligt 



 

 

att importera CAD-filer samtidigt som skanningsfiler för att sedan jämföra dem med 
varandra. CAD-filen och den skannade filen läggs då på varandra och man kan sedan se 
avvikelserna mellan de två. 

2.3 Glansmätning 
Glansmätning är en metod för att mäta hur mycket en yta reflekterar (dess glans). Det görs 
genom att glansmätaren skickar ut ett vitt opolariserat ljus i en specifik vinkel. Ljuset 
reflekteras sedan från ytan tillbaka in i mätaren som känner av hur stark reflektionen av ljus 
är. Desto svagare ljus som reflekteras tillbaka jämfört med det utskickade ljuset desto lägre är 
ytans glans. Styrkan på ljuset som reflekteras gör sedan om till till en enhet som kallas Gloss 
Units (GU). [8]  Några exempel på olika ytors GU: 
 
Billack ≈ 80-90 GU 
Innomhus takfärg ≈ 2-3 GU 
Innomhus väggfärg ≈ 7-20 GU 
 
I detta fall användes en vinkel på 60° vid glansmätning. 
 

2.4 Skanningspulver 
Pulvret som använts är Magnaflux Bycotest D30A [9], ett pulver som appliceras med en 
sprayburk direkt på ytan som skannas. Pulvret är blandat med etanol som avdunstar efter 
applicering, detta lämnar endast pulvet kvar på ytan. [9] Partiklarna i pulvret har en 
medelstorlek på 1 µm och 90% av alla partiklar är under 2 µm.  
 

3. Metod/Tillvägagångssätt/Experiment/Design  

3.1 Val av geometri och material 
Tester med skannern genomfördes på en rad olika material och geometrier för att få en 
förståelse för skannerns funktioner och hur olika material beter sig under skanning. De olika 
föremålen ställdes en platta med targets på och skannades med olika upplösningar och olika 
slutartider för att hitta material och geometrier som skapade problem. Ett väntat problem var 
svårigheter att skanna alltför glansiga material, men ett annat intressant problem upptäcktes 
vid skanningen av en semi-transparent plast där det var den bakre ytan som skannades inte 
den främre. Se Figur 3. 



 

 

 
Figur 3: På bilden kan man se att Sliperiet och Umeå universitets logotyp är spegelvänd på bilden av 

den skannade glödlampan. Detta antas bero på skanning av den bakre ytan. 

Fokus lades på dessa två problemområden i fråga om materialval och i samråd med 
uppdragsgivaren valdes fem lämpliga material ut för vidare studier. 
 
Efter testerna med skannern togs följande krav av geometrin fram i samråd med 
uppdragsgivaren: 

- En enkel grundgeometri som är lätt att tillverka 

- Ha med en avsmalnande del för att se hur scanningen påverkas vid en spets 

- Ett hål ska finnas med 

- Ett avrundat hörn för att se hur skannern klarar av radier 

- En tunnare del för att kolla om lasern skannar in i materialet och om det då 

påverkar resultatet med en tunnare vägg 

Utifrån kraven ritades en rad olika exempel på detaljer upp i SolidWorks[10], dessa detaljer 
skrevs sedan ut i ABS-plast i Sliperiets Fortus 400mc 3D-printer för att kunna studeras som 
modell. Av de fyra olika detaljer som skrevs ut så valdes en detalj att föra vidare till 
tillverkning i olika material. 
 

3.2 Tillverkning av detaljer 
 
Tillverkningen av detaljerna lejdes bort till företag med större kompetens för tillverkning och 
bearbetning av de material som valts. Peter Wikström på Instutitionen för fysik vid Umeå 
universitet tillverkade ståldetaljen och Designhögskolan vid Umeå universitet skrev ut 



 

 

plastdetaljerna i deras Stratasys Connex3 3D-printer i vilken de olika plasterna blandades till 
direkt i skrivaren före utskrift.[11]  
 
 

3.3 Framtagning av testrigg 
 

För att säkerställa att alla detaljer skannades under lika förutsättningar togs en testrigg för 
detaljerna fram. Testriggen utformades för att så enkelt som möjligt säkerställa att detaljerna 
låg på samma plats vid varje skanning. Följande krav togs fram för riggen: 
 

- Möjlighet att skanna från alla sidor 
- Säkerställa att detaljerna ligger på samma ställe vid varje skanning. 
- Möjlighet att roteras utan att detaljen faller av. 
- Skall kunna skrivas ut i Sliperiets Fortus 400mc. 

 
Riggen ritades i två delar som skrevs ut i Sliperiets Fortus 400mc skrivare.[12] Delarna 
limmades ihop för att förhindra att de lossnade från varandra under skanning.Riggen fästes 
sedan på det roterande bord som syns på bilden ovan och targets fästes på riggen och bordet 
för att möjliggöra skanning. Alla targets placerades så att kravet på tillgång till tre targets vid 
skanning uppfylldes. Bordet placerades sedan i ett rum med ljus direkt ovanifrån där det 
fanns möjlighet för den att stå orörd under projektet för att säkerställa att all skanning 
skedde under samma förutsättningar. 
 

3.4 Uppmätning av detaljer 
 

För att senare kunna jämföra resultaten från skanningen krävdes det att alla detaljer mättes 
upp. Ett antal intressanta mätpunkter togs då fram i samråd handledaren, se Figur 4.  de 
mått som ansågs intressanta var: 

1.  Y-led 
2. Z-led 
3. Diametern på hålet 
4. Radien på hörnet 

 

 
Figur4: Beskrivning av mått. 

 

Spetsen på den fasade delen anses vara för svår att mäta så en bedömning kommer istället 
göras på ifall det är stora skillnader mellan skanning och verklig detalj. 
 



 

 

Detaljerna skickades sedan till GE Healthcare i Umeå [13] för uppmätning då de har tillgång 
till proffisionell mätutrustning för att få ett så exakt värde som möjligt på måtten. 
 

3.5 Skanning av detaljer 
 

Innan den verkliga skanningen av detaljerna påbörjades ringdes Kristofer Axelsson på MLT 
(Maskin & Laserteknik AB) [14] upp. Han jobbar med geometrimätning och 3D-skanning och 
var även den som sålde HandyScan 300 till Sliperiet. Anledningen var för att höra med 
honom om han kunde ge några tips för att få ett så bra resultat som möjligt vid skanningen. 
Han gav följande tips: 
 

- Tänk på att radier kan uppkomma om detaljen överstiger skannerns noggrannhet på 
0,030 mm 

- Vid skanning av håldjup kan man använda följande tumregel: Det går bra att skanna 
ungefär lika djupt som diametern på hålet. 

- Maskinytor kan ge brusigt resultat då de ofta har ojämn glans över materialet. 
- Svarta detaljer går ofta bra men kan ibland ge svårigheter. 
- Radier i allmänhet kan vara svårt att få snyggt. 
- Ska mörka material skannas använd lång slutartid 
- Ska ljusa material skannas använd kort slutartid 

 
Med tipsen från Kristofer i beaktning påbörjades skanningen av detaljerna. Skanningen 
skedde under ett antal dagar och varje detalj skannades flera gånger med olika inställningar. 
De intsällningar som var intressanta för de problem som skulle undersökas var till största del 
slutartiden på kameran som fångar upp lasern. Därför lades stort fokus på att testa en mängd 
olika värden för slutartiden. Men även skanning ur olika vinklar testades för att se om detta 
hade någon inverkan vid skanning. En del av detaljerna uppvisade större problem än andra. 
Som att delar av detaljen inte gick att skanna eller att områden blev ojämna till den grad att 
området blev obrukligt vid efterkontroller. En del av de glansigare partierna uppvisade även 
tecken på så kallade spökytor, ytor som svävar ovanför den verkliga ytan. Se Figur 5 och 6. 
 

 
Figur 5: Resultat efter skanning av en semi-transparant plast. Problemområde kring övre delen av 

den yttre radien, obrukbart vid mätning. 



 

 

 

 
Figur6: Spökyta som svävar ovanför den verkliga ytan. 

 
Dessa detaljer sprayades då med ett spraypulver som heter Bycotest D30A [9], det kan 
användas för att matta ner eller förhindra att lasern tränger in i en yta. Detaljerna sprayades 
med 1-2 lager av sprayen för att undersöka om detta kunde åtgärda problemen som 
uppkommit under tidigare skanningar. På Figur 7 kan en av detaljerna ses efter att den 
sprayats med pulver. 
 

 
Figur7: Ståldetalj med spray. 

 
Efter att skanningen av en detalj utförts efterbearbetades de för att ta bort de delar av 
testriggen och bordet som kommit med under skanning. Detta gjordes direkt i programvaran 
VXelements med hjälp av verktyget ”clipping planes”. Clipping planes gör det möjligt att 
skapa nya plan i skanningen och sedan radera all skannad data som hamnar utanför dessa 
plan. Figur 8 visar en före och efter bild på skanningen. 
 



 

 

 
Figur 8: Före och efter att onödiga ytor raderats. 

 
Som bilderna visar så finns det fortfarande små delar kvar från testriggen på efter bilden men 
dessa kommer inte att inverka på de områden som skall mätas och lämnades därför kvar. 
 

3.6 Mätning av skannade detaljer 
Mätningen av de skannade detaljerna utfördes i PolyWorks IMinspect. [7] För att mäta Y-led 
och Z-led på detaljerna användes ett verktyg för att mäta tjockleken på fem olika punkter på 
ytan. Ett medelvärde för tjockleken räknades sedan ut. För att mäta hålet användes ett 
verktyg som extraherar data från en yta och den ytan som valdes var insidan på hålet. Detta 
ger då ett mått på hålets innerdiameter. Till radien på hörnet gjordes en genomskärning av 
detaljen i XY-riktningen vid den del av radien som fått bäst resultat i skanningen. Denna 
radie mättes sedan genom att placera ut punkter längst radien i tvärsnittet, det gav då ett 
medelvärde på radien. Se Figur 9. 
  

 
Figur 9: Mätning i IMinspect, på bilden kan de fem måtten från mätningen av Z-led och två av 

måtten från mätningen i Y-led ses. 



 

 

3.7 Glansmätning 
För att få en bättre förståelse för vid vilka glanstal skannern får problem gjordes en 
glanstalsmätning på bitarna. Två stycken test plåtar togs också fram som på olika sätt 
ytbehandlades. Se figur 10 och 11. 
 

 
Figur 10: Stål med olika ytbehandlingar. Från vänster, obehandlad yta, polerad yta, blästrad yta 
och borstad yta. 

 

 
Figur 11: Aluminium med olika ytbehandlingar. Från vänster, polerad yta, blästrad yta, 

handborstad yta och maskinborstad yta. 

 
Mätningarna utfördes hos Happy Homes Färg & Tapet Umeå [15] med hjälp av deras 
glansmätare som vanligtvis används vid mätning av glans på färg och lack. En del svårigheter 
uppkom vid mätningarna på en del av de metalliska ytorna, något som inte Happy Homes 
kunde svara på varför.  
Problemet togs därför vidare till Stig Björklund på Gärding & Persson [16] som har många 
års erfarenhet inom måleribranschen. Han sa att en vanlig glansmätare ofta får problem vid 
blanka metaller och därför kommer det inte att gå att mäta dessa ytor.  
 

3.8 Handbok för skanning 
Eftersom att framtagningen av en handbok för nybörjare varit en del av projektet har de 
erfarenheter som erhållits under projektet skrivits ner. De tips och förslag som kommit från 
Kristofer på MLT [14] har testats och vidareutvecklats. För att kunna ge tydliga instruktioner 
i handboken togs foton och skärmklipp under hela projektet. All denna kunskap, erfarenhet 
och bilder har i slutet av projektet skrivits ihop till en handbok. Fokus på handboken har 
lagts på att hjälpa en nybörjare inom skanning att komma igång och undvika de vanligaste 
misstagen.  
 



 

 

4. Resultat 

4.1 Material och geometri 
De material som valdes blev fyra olika semitransparanta digitala akrylplaster för att 
undersöka skanning inannför ytor, maskinbearbetat stål för att kolla närmare på glansiga och 
reflektiva ytor. 
Den slutgiltiga designen av detaljen enligt Figur 12. 
 
 

 
Figur 12: CAD-modell av detaljen. 

Följande mått sattes på detaljen: 

 

• Tjocklek = 16 mm 

• Bredd = 25 mm 

• Längd = 100 mm 

• Hål = Ø 10 mm 

• Radie = 8 mm 

 

 
De färdiga detaljerna presenteras i figur 13-17. Där detalj 1-4 är plaster med olika former av 
transparens. 
 
 

1. Detalj 1 är en digital semi-transparet akrylplast som valdes för dess transparens. Se 
Figur 13. 
 

 
Figur 13: Plastdetalj 1. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Detalj 2 är en digital semi-transparet akrylplast som valdes för dess transparens. Se 
Figur 14. 
 

 
Figur 14: Plastdetalj 2. 

 
3. Detalj 3 är en digital semi-transparet akrylplast som valdes för dess transparens. Se 

Figur 15. 
 

 
Figur 15: Plastdetalj 3. 

 
 

4. Detalj 4 är en digital semi-transparet akrylplast som valdes för dess transparens. Se 
Figur 16. 

 

 
Figur 16: Plastdetalj 4. 

 
5. Detalj 5 är en digital semi-transparet akrylplast som valdes för dess glans och för att 

det är ett vanligt konstruktionsmaterial. Se Figur 17. 
 

 
Figur 17: Ståldetalj 

 



 

 

4.2 Testrigg 
 
Testriggen designades själv och anpassades för att passa de detaljer som skulle skannas. 
Designen av testriggen kan ses i Figur 18: 
 

 
Figur 18: Design av testrigg. 

 
Hela uppställningen med rigg, roterande bord och targets syns i Figur 19. 
 

 
Figur 20: Färdig uppställning med bord och testrigg. 



 

 

4.3 Mätdokument 
Mätdokumenten som erhölls från GE Healthcare med måtten på de tillverkade detaljerna kan 
ses i bilagorna 1-5. 

4.4 Mätdata skanning 
 

I figur 21 kan en beskrivning av de mått som mättes upp ses. 
 

 
Figur 21: Måttanvisning. 

 

 

Tabell 1 visar mätdata från GE Healthcare och mätdatan från skanningen för plastdetalj 1. 
Dessa värden är sedan jämförda med varandra och differansen har antecknats. 
 

 
Tabell 1: Mätdata från plast 1. 

Detalj:  Plast 1    

     

Nr Mätpunkt Verklig detalj Scannad detalj Differans 

1 Y-led [mm] 24,919 24,707 0,212 

2 Z-led [mm] 14,779 14,533 0,246 

3 Hål diameter [mm] 10,012 10,005 0,007 

4 Radie på rundat hörn [mm] 7,998 
7,588 (genomsnitt, mycket 

dålig skanning) 
0,41 

 
 

Tabell 2 visar mätdata från GE Healthcare och mätdatan från skanningen för plastdetalj 2. Dessa 

värden är sedan jämförda med varandra och differansen har antecknats. 
  



 

 

 

 
Tabell 2: Mätdata från plast 2. 

Detalj:  Plast 2    

     

Nr Mätpunkt Verklig detalj Scannad detalj Differans 

1 Y-led [mm] 24,884 24,901 -0,017 

2 Z-led [mm] 14,764 14,743 0,021 

3 Hål diameter [mm] 9,989 10,127 -0,138 

4 Radie på rundat hörn [mm] 7,969 7,705 0,264 

 
Tabell 3 visar mätdata från GE Healthcare och mätdatan från skanningen för plastdetalj 3. Dessa 

värden är sedan jämförda med varandra och differansen har antecknats. 
 

Tabell 3: Mätdata från plast 3. 

Detalj:  Plast 3    

     

Nr Mätpunkt Verklig detalj Scannad detalj Differans 

1 Y-led [mm] 24,862 24,791 0,071 

2 Z-led [mm] 14,786 14,677 0,109 

3 Hål diameter [mm] 10,015 10,274 -0,259 

4 Radie på rundat hörn [mm] 7,995 7,893 0,102 

 
Tabell 4 visar mätdata från GE Healthcare och mätdatan från skanningen för plastdetalj 4. Dessa 

värden är sedan jämförda med varandra och differansen har antecknats. 

 
Tabell 4: Mätdata från plast 4. 

Detalj: Plast 4    

     

Nr Mätpunkt Verklig detalj  Scannad detalj Differans 

1 Y-led [mm] 24,869  24,765 0,104 

2 Z-led [mm] 14,777  14,698 0,079 

3 Hål diameter [mm] 9,987  10,005 -0,018 

4 Radie på rundat hörn [mm] 7,974  7,929 0,045 

 
Tabell 5 visar mätdata från GE Healthcare och mätdatan från skanningen för ståldetaljen. Dessa 

värden är sedan jämförda med varandra och differansen har antecknats. 

  



 

 

 
Tabell 5: Mätdata från stål. 

Detalj:  Stål    

     

Nr Mätpunkt Verklig detalj  Scannad detalj Differans 

1 Y-led [mm] 25,006  25,102 -0,096 

2 Z-led [mm] 16,005  16,05 -0,045 

3 Hål diameter [mm] 9,996  9,981 0,015 

4 Radie på rundat hörn [mm] 8,000  8,038 -0,038 

 

4.5 Glanstal 

4.5.1 Tillverkade detaljer 

 

Plast 1 – 11,6 GU 
Plast 2 - 6,4 GU 
Plast 3 – 5,6 GU 
Plast 4 – 14,4 GU 
Stål – Mätning misslyckad 
 

4.5.2 Testplåt aluminium 

 
Polerad- mätning misslyckad 
Blästrad – 10 GU 
Handborstad – 22 GU 
Maskinborstad – Mätning misslyckad 
 

4.5.3 Testplåt stål 

 
Obehandlad – Mätning misslyckad 
Polerad – Mätning misslyckad 
Blästrad – 14 GU 
Borstad – Mätning misslyckad 
 

4.6 Handbok 
Se bilaga 6. 
 

5. Analys och diskussion 

5.1 Analys och diskussion 
 

Vid en närmare titt på tabellerna 1-5 och specifikt på skillnaden mellan de mått som mättes 
upp av GE Healthcare och de mått som erhölls efter skanning så kan man tydligt se en 
skillnad mellan stål detaljen och de semi-transparenta plasterna.  
 



 

 

5.1.1 Ståldetalj 

 

Om vi börjar med ståldetaljen så kan man se att alla mått som uppmättes vid skanning är 
större än de verkliga måtten, med undantag på hålet där det var innerdiametern som mättes. 
Det tyder på att skannern här fångar upp en yta som ligger något ovanför den verkliga ytan, 
detta tros bero på att stålets yta reflekterar lasern från ytan. Det verkar inte finnas något 
samband som visar exakt hur mycket ovanför ytan den kommer att skanna. Detta tros bero 
på att vinkeln mellan lasern och ytan inte är konsekvent under skanning. Det finns även en 
skillnad i glans mellan de olika sidorna eftersom de är maskinbearbetade och därför inte helt 
konsekventa vad gäller gland. Därför kan dessa reflektionsfel skifta på olika delar av detaljen. 
T.ex. så ser man att i Y-led verkar den ha skannat ca 0.05 mm ovanför ytan på varje sida 
(0.096/2 ≈ 0.05) medan i Z-led så verkar den skanna högre upp nämligen ca 0.225 mm 
ovanför ytan vilket är en markant skillnad. 
 

5.1.2 Semi-transparenta plaster 

 

Om man däremot tittar på de fyra semi-transparanta plasterna kan man se att här gäller det 
motsatta mot stålet. Här ligger den inlästa ytan i nästan alla av fallen innanför den verkliga 
ytan. Det skiljer sig även mellan de olika plasterna hur mycket innanför ytan det lästs in. I 
tabellerna kan man se att de plaster som i snitt hade högst differanser mellan verkliga mått 
och skannade mått var plast 1 och 3. Tar man då en titt på bilderna av detaljerna under 
Resultat delen för Material och geometri så kan man se att detta är de två mest transparanta 
detaljerna. Vilket stöder tesen om att vid alltför transparanta ytor så flyttas den skannade 
ytan in i materialet.  
 
Vid en jämförelse mellan plast 2 och plast 4 som är de två mindre transparanta plasteram, så 
kan man se att i X-led och Y-led så har plast 2 inte lika stora differanser som plast 4, medan 
för radien och hålet så är den sämre. Om man än en gång tittar på bilderna av detaljerna kan 
man se att plast 2 är en mörkare plast men den är mer transparant än den vita plast 4. Det 
borde därför vara ett större fel i alla mätningarna hos plast 2 men detta är inte fallet i hälften. 
Varför?  
Svaret på detta tros vara färgen på plasterna. Plast 2 är en plast med svarta pigment vilket gör 
att den absorberar mer av ljuset som skickas mot den, detta tros vara anledningen till att den 
får bättre resultat än plast 4 som är vit. Men varför är då bara hälften av resultaten bättre för 
plast 2? Tittar man närmare på detalj 2 så kan man se att eftersom att väggtjockleken mellan 
hålet och radien är så tunt så får den ett liknande utseende som plast 1 och 2. Det är 
förmodligen därför som felen blir större där. 
 

5.1.3 Glans och pulverspray 

 

Vad gäller glans och pulverspray så är det väldigt svårt att säga något exakt GU-värde vid 
vilken man kan rekommendera pulver. Detta på grund av att av alla de glansmätningar som 
lyckades på de olika materialen så var det inget av dom som var svåra att skanna. Detta var 
lite av en besvikelse då det hade varit bra att få fram ett värde där man kan säga att överstiger 
glansen detta så använd pulver. 
 

5.1.4 Samhälleliga aspekter 

 

Att handhållna 3D-skanners kommer ha en stor påverkan inom konsturktion och tillverkning 
i framtiden är högst troligt. De handhållna skannrarna är så pass lättanvända och smidiga att 



 

 

de kan bli ett ovärderligt verktyg för företag inom tillverkningsindustrin. Möjligheten att 
använda den både till kvalitetskontroll och vid konstruktion och reverse engineering är något 
som jag tror att fler och fler företag kommer finna se som en stor tillgång. 

5.2 Måluppfyllnad och projektutvärdering 
  
Målet att välja ut ett antal olika material och geometrier som sedan skall tillverkas anses till 
fullo uppfyllt. 
 
Vad gäller undersökning av semi-transparanta och reflektiva ytor anses målet vara delvis 
uppfyllt. Detta på grund av att även om skanning innanför ytor på semi-transparenta 
material kunde fastställas så hittades inga konsekventa fel. Det vill säga fel som man kan 
anpassa sina mätdata efter. Det hittades inte heller något exakt värde för när glansen blir för 
mycket för att skannern ska uppfatta ytorna korrekt utan bara en bekräftelse på att det är att 
rekomendera i fall vid hög glans och transparens.  
 
En handbok inriktad mot nybörjare inom skanning med en HandyScan300 har skapats och 
därför anses detta mål vara till fullo uppfyllt. 
 
Projektet kom att avvika något från den ursprungliga planen på grund av förseningar från 
utomstående aktörer och mätningar som visade sig vara omöjliga att uföra. Därför har mer 
fokus lagts på handboken än vad som först var tänkt och materialbiblioteket har blivit mer av 
en jämförelse och fastställelse av de olika teser som fanns. 
 

5.3 Personlinga reflektioner 
 
Ett väldigt intressant och lärorikt arbete. Det har varit roligt att få sätta sig in i en ny teknik 
och studera den lite närmre. Jag har tvingats lära mig mycket om ett område som tidigare 
varit relativt okänt för mig. Det jag lärt mig om 3D-skanning i detta arbete har även lett till en 
bättre förståelse för 3D modellering i allmänhet. Det är spännande att få vara en del av en 
teknik som är på framfart och att få vara med när det tar fart. 3D-skanning är ett verktyg som 
fler och fler har företag har börjat få upp ögonen för och det känns som att det är en stor 
fördel att ha förkunskap inom ämnet inför evenetulla jobb i framtiden.   
 
Det här även varit väldigt lärorikt att få arbeta själv i projektform, det har gett en försmak på 
hur det kan vara i arbetslivet framöver. 
 

5.4 Förslag till fortsatt arbete 
 
Det finns en del saker som kan vara relevant att gå vidare med efter det här projetet. En 
sådan sak kan vara att göra utförligare studier på de semi-transparenta materialen för att få 
en klarare uppfattning om det finns något samband mellan hur transparent ett material är 
och hur djupt innanför ytan det skannas.  
Detsamma gäller för glans där det kan vara bra att få reda på med exakt vid vilken glanstal 
det är problem med skanning. Det kanske inte går att göra med en vanlig glanstalsmätare 
men det kan vara bra att göra ytterligare efterforskningar i ämnet. 
 



 

 

6. Slutsatser 

Semi-transparenta har en benägenhet att skannas innanför ytan och det kan därför  vara 
fördelaktigt att använda sig av skanningsplulver för att motverka detta.  
 
Även material med hög glans på ytan kan med fördel sprayas även om de går att skanna för 
att förbättra resultaten vid mätningarna. 
 
Många av de fel som uppstår vid skanning kan många gånger undvikas om man har kunskap 
om några enkla inställningar och om hur man förflyttar skannern eller föremålet under 
skanning. En av de viktigaste momenten för att få en så komplett skanning som möjligt är 
förberedelser med targets och placering av föremålet. 
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1. Innan du skannar 

1.1 Nödvändig utrustning 
 

 HandyScan300 

 Creaforms Positioning targets 

 Dator med USB 2.0 ingång 

 Mjukvara: VXelements 

 Pulverspray Bycotest D30a 
 

1.2 Förberedelser och inkoppling av skanner 

 
Börja med att koppla in HandyScan300 i datorn, detta gör du genom att koppla in kablarna 
som i Figur 1 (glöm inte strömkabeln som ligger separat i lådan). 
 

 
Figur 1: Korrekt inkoppling av skanner. 

Öppna sedan programmet VXelements på datorn. Om felmeddelandet ”The scanner is 
disconnected. Scan functions will be unavailable.” är skannern antingen felaktigt inkopplad 
eller så är strömkabeln inte inkopplad i skannern. 
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1.3 Placering av targets 
 
För att kunna använda sig av HandyScan300 som är en handhållen 3D-skanner behövs något 
sätt för skannern att kunna positionera. Detta görs med hjälp av s.k. targets, det är små 
runda klisterlappar med en svart cirkel runt en reflekterande mindre cirkel. För att skannern 
ska kunna orientera sig behöver den alltid kunna se minst tre targets, gör den inte detta 
pausas skanningen. Man ska undvika att placera targets för nära en kant, inte närmare än 
2mm men mer är att föredra. De går inte heller att placera dem på alltför välvda ytor men det 
kan gå så länge hela targeten ligger klistrad mot ytan. 
Du har två olika alternativ vad gäller placeringen av dina targets. Du kan välja att sätta dem 
direkt på detaljen du vill skanna eller på en yta som du sedan ställer detaljen på. Fördelen 
med att sätta targets direkt på detaljen är att du då kan vända och vrida på detaljen under 
skanningen utan att skannern tappar bort sig. Nackdelen kan vara att på mindre detaljer så 
rymmer man inte alltid tillräckligt många targets för att skannern ska klara sig.  
Det kan därför vara en bra idé att kompensera genom att fästa targets på underlaget eller på 
något annat som man kan ha i närheten av detaljen då den skannar. Undvik dock att blanda 
targets som följer med vid rotation av föremålet och de som inte gör det. Detta kommer leda 
till problem vid positioneringen för skannern. 
Det kan vara en bra idé att göra en platta där man fäst flera targets så går det fort att ta med 
sig denna och man slipper sätta ut targets varje gång. Att ha en roterande platta är ännu 
bättre för att kunna rotera föremålet under skanning utan att behöva targets på detaljen. På 
Figur 2 kan ett exempel på en sådan platta ses.  
 

 
Figur 2: Roterbart bord med targets. 
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Det finns två olika typer av targets, en som har lite starkare klister som kan användas på 
detaljer där man vill att alla targets ska sitta kvar under en längre tid. Ett bra exempel på 
detta är en sådan platta som nämnts tidigare som man vill använda många gånger och inte 
har något behov av att ta bort targets ifrån. Den andra sorten är de som inte fäster lika hårt, 
dessa är bra om man ska skanna detaljer som ska användas till annat sen och som man inte 
vill ha kvar alla targets på. De starkare är markerade med ett plustecken (+) och de svagare är 
markerade med ett minustecken (-).  Figur 3 visar de två olika typerna av targets. Där typen 
och storleken (6) är inringat med rött.  
 

 
Figur 3: De två olika typerna av targets. 

 
När du placerar ditt föremål på platsen där den ska skannas är det bra att försöka få upp den 
från ytan med hjälp av någon form av distanser. Detta är för att förenkla efterarbetet då man 
ska ta bort alla extra ytor som skannats. 
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1. Skanning 

 

När du förberett detaljen som ska skannas och skannern är inkopplad är det dags att börja 
skanna. Det första du behöver tänka på är vilken slutartid du ska använda under skanningen. 
En tumregel är att desto blankare eller mörkare detalj desto längre behöver slutartiden vara. 
En lång slutartid kan tänkas ligga någonstans över 2 ms medan en kort slutartid ligger under 
det. Så om du har ett ljust material är det alltså bra att välja en kort slutartid till att börja 
med.  Detta kan göras med hjälp av reglaget till vänster på startsidan. Se röd markering i 
Figur 4. 
 

 
Figur 4: Startskärm för VXelements. 
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Vid detta stadie görs en grovinställning av slutartiden så välj en godtycklig slutartid baserat 
på tumregeln. Nästa sak du bör göra är att ställa in upplösningen, för att göra detta klickar du 
på Scan (markerat med gult i Figur 4).  
Där kommer du få upp en rad med inställningar som kan ses i Figur 5. Det enda du behöver 
tänka på i det här stadiet är ”Resolution”, upplösningen. Det man ska tänka på när man väljer 
upplösning är att ju fler detaljer och avancerad geometri ju finare upplösning behövs. Det 
motsatta gäller för stora plana ytor utan några speciella detaljer. Vid dessa fall kan man ta en 
grövre upplösning för att snabba på skanningen. Om du har ett detaljerat föremål kan du gå 
ner under 1 mm i upplösning och för en enkel detalj med många stora plana ytor gå upp över 
1mm. 
 

 

 
Figur 5: Inställningar för skanning. 

 

När du valt upplösning är du redo att påbörja skanningen, du kan göra det på två sätt, det 
ena är genom att klicka på knappen ”Scan” i den över menyraden. Den andra är att hålla i 
den stora runda knappen på baksidan av scannern någon sekund. När du gjort någon av 
dessa saker så är allt redo för att skanna. Tryck en gång på den runda knappen på skannern 
för att slå på lasern och påbörja själva skanningen. När du ser att lasern lyser så är det bara 
att föra skannern fram och tillbaka över detaljen för att skanna den. Om du tittar på 
datorskärmen kan du se hur din detalj återskapas i realtid medan du skannar, vill du zooma 
in på ett område medan du skannar kan du enkelt göra det genom att trycka på + och – 
knapparna på skannerns baksida, ovanför den runda knappen som användes för att starta 
skanningen.  
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Det kan vara svårt att veta hur långt ifrån man ska vara för att få så bra resultat som möjligt, 
men HandyScan har en funktion som förenklar detta. Både programmet och skannern 
använder sig av en färgkod för att visa om du är för nära, för långt ifrån eller inom det rätta 
avståndet för att skanna. När du är för nära får du färgerna gul-röd, när du är för långt ifrån 
blir skannern ljusblå-blå och när du är inom rätt avstånd för du färgen grönt. Dessa färger 
kan ses på baksidan av skannern högst upp där det sitter en diod som visar de olika färgerna 
medan du skannar. Detta kan även ses i till vänster i skanningsfönstret i VXelements men är 
där i form av en pelare med två gula markeringar, så länge du är mellan markeringarna är 
färgen grön. Se Figur 6. 
 

 
Fild 6: Skanning av kopp, här kan avståndsmätaren ses i sitt gröna tillstånd. 

 

Skulle du märka att du har svårt att få skanningen att bli bra kan du testa att klicka en gång 
på den lilla knappen ovanför + och – knapparna. När du gör detta kommer det stå ”Scanner 
button mode: Shutter” detta har nu gjort att + och – knapparnas funktion ändrats, de ökar 
respektive minskar nu slutartiden. Detta är ett bra verktyg att använda för att få fram den 
bästa inställningen för detaljen eller området som skannas. Du behöver alltså inte behålla 
samma slutartid genom hela skanningen utan kan byta under tiden för att anpassa för olika 
ytor. Men var medveten om att för längre slutartid krävs det att du rör skannern något 
långsammare för att den skall hinna med. För att byta tillbaka tryck en gång till på den lilla 
knappen högst upp och du får då upp texten ”Scanner button mode: Zoom” vilket innebär att 
du är tillbaka till zoom inställningen.  
Tänk på att hålla skannern så vinkelrät mot ytan som skannas som möjligt för att få bästa 
resultat. Vad gäller skanning av hål så kan man använda en tumregel som säger att man kan 
skanna ungefär lika djupt ner i hålet som diametern på hålet. 
Om du inte kan skanna hela detaljen i en skanning så är det möjligt att skanna en sida i taget 
och sedan sätta ihop dem så länge som du har några gemensamma punkter. Läs mer om det i 
avsnittet om efterbearbetning. 
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2. Efterbearbetning 

Efter att skanningen är slutförd är det dags för efterbearbetning. När du skannar är det 
nästan omöjligt att inte få med andra ytor än detaljen du skannat, det kan vara underlaget 
detaljen ligger på eller en hand som använts för att vrida objektet. Om detta hänt så är det 
enklaste sättet att bli av med det att använda sig av verktyget ”Clipping planes”.  
För att använda clipping planes så väljer du ”use clipping planes” under ”Scan” i listan till 
vänster på skärmen. Högerklicka sedan i rutan ”Name A, B, C, D” som kommer upp och välj 
”Add”, därifrån kan man välja att antingen sätta ut tre punkter som tillsammans skapar ett 
plan (Pick 3 vertices) eller skapa ett från tre av de targets som du har placerat på eller runtom 
detaljen (Pick 3 targets). Planen kan även skapas från de existerande planen XY,XZ eller YZ. 
 

 
Figur 7: Reglage för efterbearbetning. 

 

Du kan använda dig av knappen ” delete surfaces outside of clipping plane” för att ta bort allt 
utanför de plan du skapat. Den knappen hittar du ovanför rutan där dina skapade plan finns. 
Behöver du åtgärda något med dina plan, kanske flytta dem så kan det göras genom att 
högerklicka i rutan med plan och välja ”show edit panel”. Där kan planen flyttas och vridas 
med hjälp av pilarna, man kan även vända på normalen i planen för att välja vilken sida som 
kommer att bli sidan som hamnar utanför planen och vad som är innanför. Detta är viktigt 
att kolla innan man använder sig av ”delete surfaces outside of clipping plane” för att man 
inte ska radera detaljen man vill ha kvar. 
Om du endast har små ytor som svävar runt detaljen så kan du använda dig av reglaget 
”Remove isolated patches”. När du för reglaget åt höger så tar programmet automatiskt bort 
ytor som inte sitter ihop med detaljen. Testa dig fram tills du är nöjd och klicka på ”Apply” 
för att spara. Här finns även en del andra bra verktyg för efterbearbetning. Du kan till 
exempel använda dig av ”optimize scan mesh” för att förfina ytan på din skanning. Det 
verktyget går in och jämnar ut ytan och tar bort små utstickande delar. Ett annat användbart 
verktyg är ”Auto. fill holes” den känner av om det finns små hål någonstans i din mesh och 
fyller då igen den automatiskt när du flyttar reglaget.  
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Om du vill sammanföra två olika skanningar du gjort på samma detalj så kan du använda dig 
av ”Merge scans” som du får fram i den ovanliggande menyn efter du gått in under ”Scan”. Se 
Figur 8. 
 

 
Figur 8: Verktyget "Merge" är markerat med rött. 

 

När du gått in i Merge scan så får du upp följande meny i fältet till vänster: 
 

 
Figur 9: De tre olika ikonerna för verktygen som används vid sammanfogning av skanningar. 

Där kan du se att ditt nuvarande skanningsprojekt ligger som en fixerad detalj högst upp i 
rutan ”Fixed”. Nu börjar du med att välja ”Add” för att lägga till din andra skanning som du 
vill sammanföra med den du just gjort. När du valt vilket projekt du vill lägga till så kommer 
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det att dyka upp i rutan ”Mobile”. Om du vill lägga ihop fler än två skanningar så kan du nu 
lägga till ytterligare ett projekt på samma sätt, om inte så går vi vidare till ”Align”. 
Under ”Align” så ser du tre ikoner (de är markerade med rött i bilden ovan), om du håller 
muspekaren över dom så se du att dom heter ”Target best-fit”, ”Surface best-fit” och ”Global 
registration”. Om du bara lagt till två projekt så kommer bara de två första alternativen vara 
möjliga, det ser du på att det bara är dessa som är ifyllda med färg. 
Target Best-Fit innebär att skanningarna kommer att passas ihop med hjälp av dina targets, 
det innebär att du bara kan använda denna metod om dina targets är samma för de olika 
skanningarna. Du kan alltså inte använda denna metod om du t.ex. använd dig av ett bord 
med targets där du flyttat detaljen mellan de olika skanningarna då detta kommer att göra att 
dina bitar inte passas ihop korrekt. 
För att få så bra passning som möjligt kan du ändra minsta antalet matchade targets och även 
minsta tolerans på passningen. Det gör du under ”Minimum match points” och ”Matching 
tolerance (mm)”.  
När du valt hur många targets och vilken toleransen du vill ha klickar du på ”Align” och om 
du är nöjd med hur bitarna passats ihop så väljer du ”Accept” och sedan ”Merge” längst ner, 
där kan du även förfina meshen efter eget tycke. Spara sedan projektet som en ny fil. 
Surface Best-Fit använder sig av punkter som du själv sätter ut på varje skanning och sedan 
försöker programmet matcha punkterna med varandra. För att börja så klicka på ”Pre-Align” 
detta kommer att ta fram ditt andra projekt på skärmen bredvid ditt fixerade projekt. 
Därefter så kan du klicka på ett antal punkter på din fixerade skanning. Se till att de punkter 
du väljer finns på båda skanningarna och att det är punkter för det är nämligen nästa steg. 
Du väljer nu samma punkter på den andra skanningen och försök vara så noga som möjligt 
eftersom detta kommer att förbättra resultatet. Du kan när som helst byta mellan de olika 
skanningarna på skärmen och sätta ut nya punkter tills du tycker att de passar ihop. Du kan 
sedan välja hur noggrann programmet ska vara när den matchar punkterna med varandra i 
listan ”Maximum distance”. När du är nöjd så är det bara att klicka på ”Align” för att 
sammanföra skanningarna. Om allt ser bra ut väljer du även här ”Merge” och om du vill 
förfining av meshen. 
Spara sedan projektet som en ny fil. 
Global registration är som sagt bara möjligt att använda vid tre eller fler skanningar, detta är 
den enklaste av alla att använda. Det enda du behöver göra är att ställa in max avståndet och 
sedan klicka på ”Align” när du gjort detta så passas skanningarna in automatiskt. Sedan 
gäller samma sak som för de andra metoderna, om du är nöjd väljer du ”Accept” och sedan 
”Merge”. 
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3. Skanningspulver 

 

Även om man många gånger kan ändra slutartiden för att anpassa sig efter ett materials 
transparens eller glans så är det inte alltid detta går. Ett exempel är om du vill skanna något 
av glas, eftersom att laserstrålarna kommer att gå rakt igenom materialet så kommer inte 
skannern att kunna känna av ytan. Då kan det vara bra att använda sig av s.k. 
skanningspulver. Skanningspulver är ett pulver som läggs på materialet för att minska 
reflektioner och göra det svårare för lasern att tränga in i transparanta material. Pulvret finns 
bland annat på sprayburk och är där utblandat med en form av alkohol för att göra det 
möjligt att sprayas. När alkoholen kommer i kontakt med luften så börjar den avdunsta och 
lämnar bara efter sig pulvret på ytan.  
När du sprayar ytan med pulver så tänk på att hålla till i ett välventilerat utrymme. Håll 
sprayburken ca 30 cm från ytan och börja gärna spraya lite utanför ytan för att undvika att 
det är spray kvar i munstycket som kan komma ut i form av klumpar vid början av 
sprayandet. Det är även viktigt att man är noga med att vänta till varje lager har fått avdunsta 
för att se hur mycket pulver som lagts på då det är svårt att se så länge alkoholen finns kvar. 
Vill man påskynda detta kan man blåsa lätt på ytan.  
 
Nackdelen blir att man gör detaljen lite tjockare i och med att man lägger på ett lager pulver. 
Ett vanligt pulver som används är Magnaflux Bycotest D30A och det pulvret har en 
medelpartikelstorlek på ca 1 µm och 90 % av partiklarna är under 2 µm. Vi vet då att pulvret 
som minst kommer att bygga 1 µm på ytan vi skannar och ju fler lager desto tjockare bygger 
pulvret men för att veta exakt hur mycket den byggt så måste man utföra mätningar på ytan. 
Eftersom Bycotest är på sprayburk kan det vara svårt att få ett exakt jämnt lager och därför 
kan påbyggnaden av pulvret även skifta mycket om man har en stor yta som sprayas.   
På blanka ytor räcker det med 1-2 lager för att få en bra skanning medan om man vill få en 
yta heltäckt kan det behövas många fler lager. Samma sak gäller transparanta eller väldigt 
mörka material.  

 


