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Förord 
Detta arbete är ett examensarbete på Umeå Universitet, Högskoleningenjörsprogrammet inom 
Maskinteknik 180 högskolepoäng. 
 
Arbetet har utförts på GE Healthcare i Umeå och har varit väldigt intressant och lärorikt. Jag 
har inte bara skapat mig kunskaper inom ämnet additiv tillverkning utan även lärt mig att 
arbeta självständigt i projektform. Det har varit ett privilegium att få arbeta med ett så nytt och 
spännande ämne som additiv tillverkning är.  
 
Detta arbete hade inte varit möjligt att genomföra utan min handledare Mattias Berglund som 
har ställt upp med material, anordnat studiebesök, svarat på frågor och agerat bollplank. För 
detta vill jag tacka Mattias.  Jag vill tacka Sara Lagerfeld som gav mig detta projekt.  Jag 
tackar även Per-Erik Hansson, Peter Andersson och Jonas Nilsson som bidragit med 
information om GEs verksamhet. Ett stort tack till Lars Isaksson, Christina Jönsson och Evald 
Ottosson för all information om den additiva tillverkningsmetoden FDM.  
 
Mina förhoppningar är att detta arbete ska bidra till fortsatt intresse för additiv tillverkning på 
GE samt intressant läsning för den som läser rapporten. 
 
Annéa Nestrell 
Umeå 2015-05-20 
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Sammanfattning 
GE Healthcare vill utreda om additiv tillverkning kan vara en alternativ metod i deras 
verkstäder i Umeå. Additiv tillverkning kallas i vardagligt språk för 3D-skrivning och innebär 
att detaljer tillverkas genom att bygga upp dem lager på lager i en automatiserad maskin. 
Tekniken är ny och har först under senaste åren nått en kommersiell tillämpning. Syftet med 
detta arbete är därför att utreda hur mogna additiva tillverkningsmetoder är för att kunna 
användas inom GEs produktion. 
 
Arbetet har delats upp i tre delar. Den första delen utreder hur additiv tillverkning skulle 
fungera i produktionsverkstaden på GE. Produktionsverkstaden består idag framförallt utav 
CNC-tillverkning. Den andra delen som utreds handlar om hur additiv tillverkning skulle 
fungera i verktygsverkstaden på GE. Verktygsverkstaden tillverkar verktyg och fixturer till 
resten av produktionen på GE. Idag använder verktygsverkstaden både manuell tillverkning 
såsom svarvar, fräsar och borrar samt CNC-tillverkning. Den sista delen av arbetet undersöker 
hur additiv tillverkning som produktionsmetod skulle fungera på GE generellt sett. Vilka 
miljö- och hälsorisker som kan uppkomma, vilka efterbearbetning metoder som är aktuella, 
samt hur kvalitetssäkring kan göras på additivt tillverkade detaljer. 
 
Studiens resultat visar att additiv tillverkning skulle vara ett bra komplement i både 
produktions- och verktygsverkstaden. I produktionsverkstaden skulle additiv tillverkning 
kunna tillverka detaljer som inte har några specifika krav som intoleranser eller regulatoriska 
krav. Additiv tillverkning skulle även vara lämpligt som back-up metod för detaljer som inte 
levererats i tid eller på annat sätt inte fungerar som det är tänkt. 
 
I verktygsverkstaden skulle additiv tillverkning kunna tillverka verktyg och fixturer med 
komplexa geometrier och i enstyckvolymer. Detta då det går mycket snabbare att tillverka 
dessa typer av detaljer med additiv tillverkning än med CNC-metoden eller manuell 
tillverkning. 
 
Studiens resultat visar även att hälsoriskerna inom additiv tillverkning är materialrelaterade 
och att stor försiktighet bör iakttags vid inandning av pulver, nanopartiklar eller ångor från 
tillverkningsmaterialet. De restprodukter som kan tillkomma är antingen i form av bort- 
brytningsbara delar eller utsläpp. Utsläppen ska då hanteras på samma sätt som utsläppen 
hanteras idag via ett reningsverk. Vilken efterbearbetningsmetod som är aktuell för additivt 
tillverkade detaljer beror på vilket material som används. Innan val av material görs bör 
tillverkaren ha detta i åtanke. Eftersom additiv tillverkning kan skapa komplexa detaljer 
behövs ett mätinstrument som kan verifiera detaljerna. Ett förslag på instrument är en 
laserscanner. 
 
 Avgränsningar som gjorts under arbetet har varit: 
 

• Projektet tar inte hänsyn till detaljers geometrier. 
• De metoder som nämns är de huvudmetoder som existerar. 
•  I verktygsverkstaden utgås det från en specifik additiv tillverkningsmetod. 
• Vid utredning av efterbearbetning, kvalitets-, säkerhets-, och miljöaspekter vid 

användning av additiv tillverkning utreds två olika additiva tillverkningsmetoder. 
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Abstract 
GE Healthcare wants to investigate whether additive manufacturing would be an alternative 
method in their workshops in the Umeå plant. Additive manufacturing is called 3D printing in 
everyday language and manufactures details by building them up layer by layer in an 
automated machine. The purpose of this work is therefore to investigate how mature additive 
manufacturing methods are and how they could be used at GE. 
 
The work has been divided into three parts. The first section investigates how additive 
manufacturing would work in the production workshop at GE. The production workshop 
mainly consists of CNC manufacturing. The other part that is being investigated is how 
additive manufacturing would work in The Tool Workshop at GE. The Tool Workshop 
produces toolsets and fixtures for the the production at GE. The Tools Workshop today uses 
both manual manufacturing as lathes, milling machines and drills, and CNC manufacturing. 
The last part of the work investigates how additive manufacturing as a production method 
would work at GE. What are the environmental and health risks that may be applicable, the 
post-processing methods that are relevant, and how quality assurance should be made on 
additive manufactured parts. 
 
The study results show that additive manufacturing would be a great compliment in both 
workshops. In the production workshop additive manufacturing could be especially beneficial 
for details that do not have any specific requirements, such as surface tolerances or regulatory 
requirements. Additive manufacturing would also be useful as a backup method of details that 
are not delivered on time or otherwise not functioning as intended. 
 
The Tool Workshop could create additive manufacturing tools and fixtures with complex 
geometries and in one piece quantities. This would be benificial because it’s much faster to 
produce these kinds of details in an additive manufacturing than with CNC manufacturing or 
manual manufacturing. 
 
The results of the study also show that the health risks of additive manufacturing is material-
related and that carefulness should be applied not to inhale powders, nano-particles or fumes 
from the material. The waste products may be either come in the form of breaking away parts 
or emissions. Emissions should then be handled in the same way as emissions are managed 
today. What post-processing method that is current for additively manufactured parts depends 
on the material to be used. Before choice of materials are made the manufacturer should keep 
this in mind. Since additive manufacturing can create complex parts measure instument that 
can verify the details are necessary. One proposal of instrument is a laser scanner.  
 
The largest delimitations made during the work are: 
 

• The project does not consider geometries of details. 
• The methods mentioned are the main methods that exist. 
• In Tools Workshop assumed that from a specific additive manufacturing method.  
• In the investigating part post processing, quality-, safety-, and environmental aspects 

in the use of additive manufacturing are investigating two different additive 
manufacturing methods. 
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Beteckningar 

CFR- Code of Federal regulation 
 
AoF - Essentail of safty Animal Origin 
  
USP – United States Pharmacopia 
 
RoHS – Restriction of hazardous substances 
 
N/A – Not applicabel 
 
AM – Additive Manufacturing 
 
Waste - Ej förädlande produktionssteg 
 
FDM - Material Extrusion (Fused deposition modeling) (additiv tillverkningsteknik) 
 
PBF- Powder bed fusion (additiv tillverkningsteknik) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/företagspresentation  
GE Healthcare är ett världsledande företag i Life Sciences sektorn som tillverkar bioteknisk 
utrustning till bland annat läkemedelsindustri och laboratorier. En del av GEs produktion är 
förlagd till en produktionsverkstad i Umeå. Kopplad till denna produktion finns också en 
verktygsverkstad där företaget utvecklar och producerar nödvändiga verktyg till 
produktionen. Tillverkningen består av olika detaljer i små serier som sammanfogas till 
biotekniska produkter. För att effektivisera produktionen i både produktions- och 
verktygsverkstad önskar GE utreda om och i så fall när additiv tillverkning kan vara en 
lönsam/kvalitetshöjande tillverkningsmetod för att tillverka detaljer, verktyg eller fixturer. 
Detta projekt är en del av ett större arbete inom GE som utreder huruvida additiv tillverkning 
är en aktuell tillverkningsmetod för deras tillverkningsprocess i Umeå.  
 
De produktionsdetaljer som i första hand vill undersökas är fixturer och verktyg till 
produktionsavdelningarna, då material i dessa inte har regulatoriska krav. Fixturer och 
verktyg görs även i enstycksvolymer och är därför intressanta för additiv tillverkning.   
 
Additiv tillverkning, vilket i vardagsspråk brukar benämnas som tillverkning i 3D-maskiner, 
är en relativt ny tillverkningsmetod och utvecklingen går snabbt framåt. För tjugo år sedan 
existerade inte ens denna möjlighet och idag är det en erkänd tillverkningsmetod med många 
intressanta tillämpningsområden.  I detta läge är det därför högintressant att utreda ifall denna 
metod kan vara aktuell i för GEs produktions- respektive verktygsverkstad i framtiden.  
  
På GE Healthcare eftersträvas produktionsprocessen ”lean” en tillverkningsfilosofi som 
innebär att sträva efter att minimera tillverkningsmoment som inte ger kundvärde. 
Förhoppningen är att projekt kring additiv tillverkning kan peka på en alternativ väg att gå i 
framtiden för att optimera produktionsprocessen.   
 

1.2 Syfte och problemställning 
 
Syftet med detta arbete är att ta fram underlag över hur mogna så kallade additiva 
tillverkningsmetoder (AM) är för att kunna användas i produktion inom GEs produktions- 
respektive verktygsverkstad och på vilket sätt det i så fall skulle vara gynnsamt. Detta ska 
åstadkommas genom att hitta ett system som kan användas för att bestämma vilken typ av 
detaljer, verktyg och fixturer som skulle kunna vara aktuella. I arbetet ska en utredning 
genomföras kring kvalitets- säkerhets- hälso- och miljöaspekter vid additiv tillverkning samt 
en beskrivning hur efterbearbetningen vid additiv tillverkning bör göras. 
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1.3 Mål 
Målen för projektet är att: 
 

• Kategorisera detaljer som skulle kunna vara aktuella för additiv tillverkning i 
produktionsverkstaden.  

• Hitta ett system för att bestämma de kategorier av detaljer som kan skrivas ut i 
produktion. 

• Hitta segment som kan tillämpas med dagens teknologi inom additiv tillverkning i 
verktygsverkstaden. 

• Identifiera ett passande testverktyg att skriva ut i plast.  
• Ta reda på om, och i så fall vilka, efterbearbetningar som krävs för additivt tillverkade 

detaljer.  
• Analysera kvalitets-säkerhets- hälso- och miljöaspekterna vid additiv tillverkning. 

 
Delmålen för projektet är att: 
 

• Ta reda på vilka material på detaljer hos GE som går att skriva ut. 
• Ta reda på vilka kvalitetskrav på detaljer som måste vara uppfyllda i utskrift. 
• Hitta en passande metod för kategoriseringen av detaljer. 
• Jämföra olika produktionsmetoder i verktygsverkstaden. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna i projektet har gjorts för att inte projektet ska bli för stort men också för att 
systemet som skall skapas inte ska bli för ”snävt”.  Om vissa av avgränsningarna inte görs så 
kommer systemen att vara ogiltiga om några år pga. den snabba utveckling som sker inom 
området idag.  
 
 Avgränsningar i projektet: 
 

• Projektet tar inte hänsyn till detaljers geometrier i systemet för produktionsdetaljer 
som ska tas fram. 

• De metoder som nämns är de huvudmetoder som existerar. Inom varje sådan metod 
finns det ett antal olika varianter som skiljer sig något från varandra - dessa beskrivs 
inte var för sig då processen i princip är densamma. 

• Projektarbetet använder ett referensverktyg från verktygsvekstaden när en 
tidsuppskattning görs på hur lång tid det tar att skapa ett verktyg. 

• Den additiva tillverkningsmetod som projektet utgår från i verktygsverkstaden är 
FDM (metoden förklaras längre fram i texten).  

• Vid Utredning av efterbearbetning, kvalitets-säkerhet-och miljöaspekter vid 
användning av AM utreds FDM-metoden och PBF-metoden då dessa metoder är de 
mest utvecklade metoderna. 
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2. Teori 

2.1 Additiv tillverkning 
Additiv tillverkning (AM) är samlingsnamnet för processer som bygger upp detaljer genom 
att addera material till skillnad från traditionella metoder där maskiner istället avlägsnar 
material exempelvis CNC-tillverkning, svarvning och fräsning. AM teknik tillåter tillverkning 
av komplexa geometrier och snabb produktion av dessa [1].  
 
Additiv tillverknings grundläggande steg är [1]: 
1. Skapa en 3D-modell i ett CAD-program. 
2. Konvertera modellen i en STL-fil eller annat AM filformat. 
3. Ställ in önskvärda inställningar på maskinerna och överför STL-fil till den. 
4. Maskinerna styrs av en dator och bygger modellen lager för lager. 
  
Lagertjockleken bestämmer den slutliga kvaliteten av modellen. När detaljerna är tillverkade 
och avkylningstiden är över kan en viss efterbearbetning behövas beroende på kvalitet på 
detaljerna. 
Fördelarna med AM är [1]: 
· Bra designförmåga. 
· Inget verktyg behövs. 
· Delar kan skickas digitalt och skapas nära konsumenten. 
· Effektiv materialanvändning, ingen överproduktion. 
 
De olika processerna delas upp i sju olika typer av tillverknings metoder vilka är[2]: 

• Vat Photopolymerization. 
• Material Jetting. 
• Binder Jetting. 
• Material Extrusion (FDM). 
• Powder Bed Fusion (PBF). 
• Sheet Lamination. 
• Directed Energy Deposition (DED). 

 
Ovanstående metoder beskrivs mer grundligt i avsnitt 2.2 nedan.  
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2.2  Tillverkningsmetoder 
  
Vat Photopolymerization  
Vat Photopolymerization använder flytande ” photopolymer resin” (ett polymer material som 
ändrar form vid belysning av UV strålning) för att skapa ett objekt. Objektet skapas genom att 
sänka ner den plattform som objektet byggs upp på, i det flytande ämnet. Detta sker succesivt 
och efter nedsänkningen strålas den önskade formen fram med hjälp av UV-strålning som gör 
att materialet binds ihop. För att denna process ska fungera behövs det ofta någon typ av 
stödstruktur för att stödja det hopbundna materialet då det inte finns något stöd i detta. De 
material som använd för denna metod är ”UV-curable Photopolymer resin” och ”VisiJet range 
(material som ändrar form vi belysning av UV”). [3][4] 

 

Figur 1, Vat photopolymerization [3] 
  
  
Material Jetting  
Material jetting fungerar ungefär på samma sätt som en vanlig tvådimensionell skrivare. 
Droppar av material landar på en plattform där objektet skapas. Dropparna stelnar sedan och 
skapar ett lager. Plattformen sjunker därefter ner en aning och samma process upprepas. Detta 
bildar lager av material som efter en tid bildar objektet som ska skrivas ut. Dropparna stelnar 
antingen av att de kyls ned eller genom UV-strålning. De material som används är plast eller 
vax. [5]   

 
Figur 2, Material jetting [4] 
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Binder Jetting 
Metoden fungerar genom att puder sprids ut på en plattform. Efter det körs en axel med ett 
munstycke över plattformen och munstycket lägger ut ett bindande medel vartefter objekten 
skall tillverkas. När detta gjorts, sänks plattformen ner en liten bit och processen upprepas.  På 
detta sätt kan flera objekt tillverkas samtidigt. Det krävs heller inga stödstrukturer då de puder 
som inte bundits ihop fungerar som stöd. De material som går att använda vid denna typ av 
metod är keramik, kompositer, glas, metall, plast och sand. [6] 
 

 
Figur 3, Binder jetting [7] 

 
 
Material Extrusion (FDM)  
Processen Material Extrusion fungerar genom att ett munstycke åker på skenor över en 
plattform som objektet byggs upp på.  Munstycket sprutar ut nedsmält plast eller polymer i ett 
”mönster”. Sedan sänks plattformen ner en bit och så byggs ett nytt lager av mönster ovanpå 
det första. Detta upprepas tills objektet är klart.  Denna metod går relativt snabbt vid 
enstycksvolymer och har en enkel materialhantering[8][3]. Metoden klarar av att hantera 
amorfa och semikristallina plaster.[9] 
 
Denna typ av metod har även ett brett materialutbud i olika plaster som ABS, PC, nylon och 
Ulthem. FDM-tekniken är enkel att använda och har i viss utsträckning börjat CE- märkas (se 
2.4 ”Regulatoriska krav”) dessa material.[10] 
 
 

 
Figur 4, Material extrusion (FDM) [8] 
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Powder Bed Fusion (PBF) 
Metoden Power Bed Fusion fungerar genom att lägga ut ett tunt lager av puder på plattformen 
objektet byggs upp på. Pudret är av samma material som objektet kommer att byggas i. När 
pudret ligger jämnt med plattformen drar en laser över den och värmer upp och binder ihop de 
puder som ska forma objektet. För att detta ska fungera måste allt puder på plattformen hållas 
på en temperatur precis under materialets smältpunkt. När lasern värmt upp de ytor som 
bestämts, sänks plattformen ner en liten bit vilket motsvarar lagertjockleken för objektet och 
samma procedur upprepas. Detta gör att objektet byggs upp lagervis. Det puder som inte 
lasern värmer upp blir till stöd för objektets struktur. När proceduren är klar krävs en 
nedkylningstid för att materialets ska kunna hanteras och detaljerna ska kunna brytas ut ur 
puderkuben som skapats. Det puder som blivit till stöd för detaljerna kan återanvändas till 
nästa utskrift[11]. Denna typ av metod omfattas av flera olika varianter av metoder som 
benämns lite olika av tillverkarna t ex SLS, EBM, DMLS, SHS och SLM. Dessa benämningar 
innefattar i princip samma typ av tillverkningsmetod som PBF. 
 
Teoretiskt sett kan alla material som går att smälta ned för att sedan bli solida på nytt 
användas i PBF, men oftast används olika typer av polyamider och metaller såsom titan, 
aluminium, koboltkrom, polymider och polystyren. Detaljer som är tillverkade av metall- 
puder innebär dock en kostsam och tidskrävande efterbearbetning.[3]. 
  
PBF är en bra metod om låg- eller medelstora volymer av en detalj ska tillverkas. Metoden är 
även bra om detaljerna har en komplex geometri[3]. 
 

 
Figur 5, Powder bed fusion [11] 
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Sheet Lamination  
Processen fungerar genom att tunna band av material binds ihop genom ultraljudssvetsning. 
Nästa lager svetsas sedan fast på det förra och en laser skär sedan ut den önskade formen på 
det lagret. Detta upprepas tills objektet är klart. Denna metod kräver CNC efterbearbetning för 
att få bort det material som inte blivit ultraljudssvetsat. De material som kan användas för 
denna typ av tillverkning är material som klarar av att ”rullas” som papper och plast samt ett 
fåtal metaller. [12][3] 
 
 

 
Figur 6, sheet Lamination [12] 

 
 
Directed Energy Deposition (DED) 
Processen Directed Energy Deposition används framförallt för att laga eller utveckla ett 
befintligt objekt. Detta genom att ett munstycke fördelar material på det befintliga objektet i 
form av pulver eller tråd. En laser ”bränner” det fördelade materialet på plats. Munstycket 
som fördelar materialet är monterat på en fyr- eller fem- axlig arm som kan placera ut 
materialet till önskad position.  De material som kan användas i denna process är metaller 
som koboltkrom och titan. [13] 
 

 
Figur 7, Directed energy deposition [13] 
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2.2.1 Fördelar och nackdelar med olika AM tekniker [1-13]. 
Nedanstående tabell 11 är en sammanställning av de för- och nackdelar de ovan beskrivna 
AM teknikerna har. 
 
 
 

Tabell 1, För och Nackdelar för olika AM tekniker. 
Metod Fördelar Nackdelar 

Vat Photopolymerization Hög noggrannhet. Hög kostnad. 
  God ytfinhet. Låg efterbearbetning och borttagning 

av harts. 
  Snabb process. Begränsat material av fotoharts. 
  Stora storlekar. Stödstrukturer krävs ofta. 
    Efterhärdning krävs ofta för att få 

hållfasta material. 
Material Jetting  Hög noggrannhet. Stödstrukturer krävs oftast. 
  Lågt materialspill. Materialbegräsning till vax och 

polymerar. 
  Olika material och färger i samma process.   
Binder Jetting  Stort färgval. Inte alltid användbar till 

konstruktionsdelar pga. bindemedel. 
  Stor materialflora. Efterbearbetning kan dra ut på tiden i 

processen. 
  Hög hastighet.   
  Stort antal bindemedel/pulverkombinationer.   
  Stort antal olika materialegenskaper.   
Material Extrusion (FDM)  Vanlig metod. Munstyckets radie försämrar den 

slutliga kvalitén. 
  Billig metod. Noggrannheten är relativt låg, 
  ABS används och har bra struktur och lätt 

tillgänglig. 
Krävs konstant flöde av material för 
ökad kvalitet på ytan. 

Powder Bed Fusion Relativt billig process. Långsam hastighet. 
  Bra för prototyper och modeller. Dålig strukturegenskap hos material. 
  Kan integrera teknik i mindre skala, kontorsvänlig 

storlek. 
Storleksbegränsning. 

  Puder fungerar som stödstrukturer. Hög förbrukning av ström. 
  Stor materialflora. Ytfinhet är beroende av 

puderstorleken. 
 Sheet Lamination  Hög hastighet. Limmet som används bestämmer 

styrkan. 
  Låg kostnad. Kan behöva efterbearbetning 

beroende på kvalitet på material. 
  Enkelt att hantera material. Begränsat materialval. 
  Snabb kapning av material. Krävs mer forskning för att detta ska 

bli en vanlig metod. 
Directed Energy 
Deposition (DED) 

Hastighet kan offras för ytkvalitet och 
mikrostruktur, vid reparation. 

Ytfinheten är varierande, kan kräva 
efterbearbetning. 

  Förmåga att kontrollera kornstrukturen. Begränsad användning av material. 
  Bra förmågan att reparera detaljer. Krävs mer forskning för att göra 

denna metod mer allmän.  
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2.3 Material  
De material som beskrivs i produktionsdelen är framtagna från en inventeringslista från GE.                               
Dessa material används i GEs produktionsverkstad och är därför relevanta för projektet. 

2.4  Regulatoriska krav (standard) 
Detaljer med regulatoriska krav kallas även för ”wetted parts”, det vill säga delar i ett 
instrument som är i kontakt med vätskebanan. För dessa detaljer är det viktigt att 
tillverkningsmaterialet följer de regulatoriska kraven och att materialet även är spårbart. 
  
CFR- Code of Federal Regulation(177) 
CFR 177 är en standard för plaster. Standarden försäkrar att plasten på ett säkert sätt kan 
användas i kontakt med mat och medicin.[14]   
 
AoF - Essentials of Safety Animal Origin 
AoF är en standard som sätts på delar i bioprocesser och försäkrar att materialen inte är 
härledda ur animaliska ämnen.[15] 
 
USP – United States Pharmacopia (VI) 
USP-standarden visar att råmaterialet i en detalj är i överensstämmelse med United States 
Pharmacopoeia. Klass VI åsätts material som är ämnade för biofarmaceutiska och 
farmaceutiska miljöer.[16] 
 
RoHS – Restriction of Hazardous Substances 
RoHS är en EU-lagstiftning som begränsar användandet av farliga ämnen i elektroniska 
produkter. Detta regulatoriska krav gynnar även återvinning och insamling av dessa 
produkter. [17] 
 
CE – märkning 
CE- märkning är ett sätt att visa att produkten uppfyller EU-krav. En CE märkning visar att 
produkten uppfyller EUs, säkerhets-, hälso- och miljöskyddskrav.[18] 

2.5 Ytjämnhet 
Ytjämnhet eller ytfinhet är ett ytstrukturskrav. GE har oftast mellan 0,5-0,8 µm [19].  
Ytjämnhet är kopplad mot dem krav läkemedelsindustrin har för att förhindra baterietilloväxt 
och vilken rengöringsmetod som ska användas mellan tillverkningsbatcher. Ytjämnhet är även 
något som är väldigt viktigt vid kvalitetssäkring av en detalj hos GE. 
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3. Metod/Tillvägagångssätt/Experiment/Design  

3.1 Informationsinsamling kring AM-teknik 
För att ta reda på vilka olika metoder av additiv tillverkning som existerar inleddes 
projektarbetet med att kartlägga dagens rådande marknad. För att få en inblick i vilka olika 
metoder som ingår i AM genomfördes en research kring de olika metoderna via 
universitetsbibliotekets sökmotor. I denna sökning hittades boken [3] som beskriver många 
olika metoder av AM. På Lougboroughts Universitets researchsida [1] hittades en förenklad 
beskrivning av olika AM metoder.  
Förutom denna information har även information kring tekniken och maskinerna från de stora 
tillverkarnas hemsidor inhämtats (Stratasys som tillverkar FDM-maskiner och 3Dsystem som 
tillverkar BPF-maskiner) samt från hemsidan ”3Dprintingdatabase.org”[20]. 
3Dprintingdatabase är en databas för olika AM-maskiner där maskinernas specifikationer och 
funktioner finns beskrivna. Denna sida har också använts för att jämföra olika AM-maskiner.  
 
En intervju har genomförts med Evald Ottosson som är VD för Protech, ett företag som säljer 
FDM-maskiner i Sverige. Evald Ottosson har arbetat med FDM-teknik i över 20 år[9] Denna 
intervju kompletterades med ett besök hos sliperiet på Konsthögskolan där de har en FDM-
maskin. 
 
För att få en inblick i PBF- metoden, en alternativ AM-metod, gjordes ett besök på Vännäs 
verkstad, ett företag som har en PBF-maskin.  
 
Slutligen har data inhämtats från ett seminarium om AM som företaget ”Struktur och design 
AB” hölls den 10 februari 2015.  
 
 

3.2 Produktionsförutsättningar på GE 
 
1. Material som används på GE 
För att få en uppfattning om vilka material som GE använder i sin produktion av detaljer 
tillfrågades Mattias Berglund (MB), handledare för projektet och projektledare inom GE.  MB 
har besvarat de flesta frågorna om produktionen på GE och om han inte har kunnat svara på 
någon fråga har han bistått i att ta reda på svaren. MB bifogade även en inventarielista på de 
material som köpts in till GEs produktion varje år. Från inventarielistan sammanställdes en 
tabell (se bilaga A) över de olika typer av material som används. I de fall regulatoriska krav 
finns på materialen anges dessa i tabellen.  
 
2. Produktionsmetoder inom GE 
Den produktionsmetod som används inom GEs produktionsverkstad idag är CNC-metoden. 
Metoden är automatiserad men kräver en del förberedelser som materialpreparation, 
programmering, uppriggning och verktygsbyten. Detta tar lång tid och då 
produktionsverkstaden ofta gör relativist små volymer av varje detalj är detta ineffektivt.  
 
I verktygsverkstaden används både manuella tillverkningsmetoder såsom svarvning, fräsning, 
och borrning och automatiserad metod såsom CNC-tillverkning. Då även verktygsverkstaden 
har små volymer eller enstycksvolymer är dessa två metoder mycket tidskrävande.                                                                                                                        
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3. Aktuella GE material som kan användas vid AM-tillverkning 
Efter att research genomförts matchades aktuella metoder ihop med de material som används 
av GE (se , Material hos GE som AM metoder kan tillverka detaljer med idag ).  Genom 
tabellen gjordes en utsållning av de metoder som inte kunde skriva ut något av GE:s aktuella 
material. 
 

Tabell 2, Material hos GE som AM metoder kan tillverka detaljer med idag. 
 

 
 

material
Vat	  
Photopolymerization

Material	  
Jetting

Binder	  
Jetting	  

Material	  
Extrusion	  
(FDM)	  

Powder	  
Bed	  
Fusion	  
(PBF)

	  Sheet	  
Lamination

Directed	  Energy	  
Deposition	  (DED)

ARCAP
PMMA	  CLR x
TITAN	  GR2 x x
TITAN	  GR2	  MG x x
TITAN	  GR5 x x
TITAN	  GR7 x x
PC	  TFC	  CLR x x x
PEEK	  BLK
PEEK	  NAT	  USP
PEEKBLK
PEEK	  NAT	  USP
PEEK	  FC	  BLK
POM	  BLK
POM-‐C	  BLK
CW614N
PP	  GRY x
PVC	  BLK
PVDF	  NAT
ETFE	  WHT
PET	  WHT
PEI	  BLK	  MG
PP	  GRY
ALLOY	  6082	  T651 x
EN	  AC	  5083 x
EN	  AW	  7075 x
EN	  AW	  6063 x
EN	  AW	  6082 x
ICKE	  LEDA	  BLK
NATUR
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4. Ytkvalitet som kan uppnås med AM-teknik med nuvarande GE material 
När tabell 3 färdigställts undersöktes vilken ytkvalitet som varje AM-metod som kunde 
matchas till ett material kunde uppnå. Detta gjordes genom att gå in på databasen 
”3Dprintingdatabase.org[20] där det, genom att söka på olika AM-metoder, gick att få fram 
olika tillverkares AM-maskiner och dessas specifikationer. Maskinernas förmåga att tillverka 
detaljer i tunna lager jämfördes och den maskin som kunde tillverka tunnast lager inom 
respektive AM-metod fick sedan representera den AM-metoden. (Se Fel! Hittar inte 
referenskälla.) 
 
 

Tabell 3, Ytfinhet för olika AM-metoder 
Metod Skrivare  Ytjämnhet(µm)  
Material jetting [21] objet 1000 16 

Binder jetting [22] Vx4000 120  

PBF (SLM) [23] SLM 500 HL 20 

PBF (SLS) [24]  ESO 60 
PBF (EBM) [25] Arcam 100 

PBF (DMLS) [26] proX 200  10 

DED [27] Insstek MX3 90 

FDM [28] Fortus 900mc 178 
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3.3  Förutsättningar för att använda AM teknik inom 
produktionsverkstaden  
 
För att hitta ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt att ta reda på huruvida en detalj kan 
tillverkas med AM inom produktionsverkstaden, skapades ett flödesschema. Flödesschemat 
visar vilka egenskaper hos detaljen som är viktiga att ha i åtanke vid produktion av detaljen. 
Flödesschemat byggdes upp genom att beskriva de egenskaper som är viktiga. Dessa är: 
material, storlek, regulatoriska krav och ytfinhet. Flödesschemat utgick ifrån aktuella material 
hos detaljer som ska produceras eftersom dessa redan är givna och inte går att ändra på. Vissa 
material har regulatoriska krav (wetted parts) och för att urskilja dessa delar direkt, lades 
denna kategori först. Därefter följde material, tillverkningsmetod och ytfinhet. Genom att 
testa de olika stegen kunde en kategorisering av vilka detaljer som skulle kunna tillverkas i 
AM-teknik göras.  
 
Ett förenklat flödesschemat gjordes med hjälp av post-it-lappar för att få en enkel och snabb 
överblick över ordningen som detaljens egenskaper ska läggas i flödesschemat (se Figur 8). 
På detta vis kunde enklare justeringar göras genom att byta plats på, samt lägga till och ta bort 
post-its. Varje post-it representerar en egenskap hos detaljen. 
 

 
Figur 8 ”Flödesschema” 

 
Efter detta ritades flödesschemat upp i programmet Visio. För att få ett så begripligt och 
visuellt schema som möjligt gjordes flera versioner som utvecklades i samråd med handledare 
på GE. Flödesschemat lades upp på följande vis: 
 

1. Regulatoriska krav 
2. Material 
3. Tolerans 
4. Metod  
5. Utskrift 
6. Efterbearbetning  
 

Detta för att visualisera var bristerna mellan GEs produktion och AM-metodernas mognad 
ligger. Flödesschemat återfinns i resultatdelen. (4.1  Resultat om förutsättningar att använda 
AM teknik inom produktionsverkstaden) 
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3.4 Förutsättningar för att använda AM-teknik inom 
verktygsverkstaden  
Utifrån informationen om de olika AM-metoderna (se 2. Teori) valde GE att gå vidare med att 
undersöka FDM-metoden för tillverkning i verktygverkstaden eftersom det fanns fördelar 
med denna metod som matchade GE:s önskemål. Dessa var: 
 

• Enkel materialhantering. 
• Snabb tillverkningshastighet. 
• Välkänd process. 
• Enkel användning. 
• Bred materialflora. 
 

Den maskin som GE ville fortsätta att utreda var Fortus 450mc från Stratasys [10].  Maskinen 
är en plastskrivare för industriella tillämpningar och är av intresse för breda sortiment av 
material och i förhållande till andra FDM-maskiner kan Fortusmaskinen genomföra 
tillverkning i en bra lagertjocklek, 0,18mm. 
 
För att få ytterligare information om maskinen ”Fortus 450mc” genomfördes en intervju med 
Evald Ottosson, Protech, återförsäljare av maskinerna i Sverige. Ottosson visade under mötet 
exempel på olika detaljer som Protech tillverkat i FDM-maskiner.  
 
Arbetsflödet i verktygsverkstaden 
För att få en klar bild över hur arbetsflödet ser ut i verktygsverkstaden togs ett processchema 
fram över flödet. Eftersom verktygen/fixturerna antingen görs med manuella maskiner som 
svarvar och fräsar eller med CNC-maskiner, skapades två olika processflöden. Dessa framgår 
av Figur 9 och Figur 10 där de blå delarna beskriver en process som är operatörsdriven och de 
röda en automatisk process.   

 CNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Figur 9 ”Processflöde, CNC-tillverkning” 

Manuellt 

 
Figur 10 ”Processflöde manuell tillverkning” 

 
För att jämföra detta med AM-tekniken gjordes ett processchema över hur AM skulle kunna 
fungera i verkstaden. Se Figur 11 ”Processflöde AM tillverkning”. 

AM 

 
Figur 11 ”Processflöde AM tillverkning” 

 
Efter att verktygen och fixturerna gått igenom ovanstående processer fortsätter de till 
efterkontroll.  

3D	  modell 	  	  STL-‐konv	   0llverkning	   tvä6	  
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Tidsåtgång och processflöde för att skapa en detalj  
För att få en uppfattning om hur lång tid det tar att skapa en detalj med de tre olika 
tillverkningsmetoderna gjordes en uppskattning med hjälp av sakkunniga inom området. 
Dessa var Per-Erik Hansson[29] som är konstruktör på tooling/fixtures och Jonas Nilsson [30] 
som är en CNC-programmerare hos GE Healthcare.  
 
För att kunna jämföra tillverkningstiderna valdes ett referensverktyg ut som kunde användas 
till att ta ut tiden för varje processteg i respektive metod ovan (CNC, manuell och AM). 
Verktyget är ett befintligt, manuellt tillverkat verktyg som används för att lossa en front om 
denna blivit felmonterad. Eftersom det redan fanns befintliga CAD-filer för verktyget 
konverterades dessa till en STL-fil. Filen skickades sedan till sliperiet på Konsthögskolan som 
tillverkade delarna till referensverktyget i AM-teknik.  Detta gjordes för att kunna jämföra 
funktionerna mellan ett AM-tillverkat verktyg och ett manuellt tillverkat verktyg.  
 
För att få en bättre uppfattning om processflödet och tiden för AM gjordes även ett besök hos 
sliperiet på Konsthögskolan där frågor besvarades av Lars Isaksson[31], verkstadstekniker vid 
Konsthögskolan, gällande tidsåtgång för tillverkning på FDM-maskinen ”Fortus 400mc”. 
Utifrån dessa uppgifter gjordes sedan en uppskattning av tidsåtgången och flödena i ett 
exceldokument.  Dokumentet innehåller alla steg i processen med de tre olika 
tillverkningsmetoderna samt vilken uppskattad tid dessa tog. Dessa resultat jämfördes sedan 
med varandra. (Se ”4.2   Resultat för förutsättningar att använda AM teknik inom 
verktygsverkstaden”) En för- och nackdelslista sammanställdes vidare för att se möjligheter 
och risker med AM i förhållande till traditionell produktion.(Se ”4.2   Resultat för 
förutsättningar att använda AM teknik inom verktygsverkstaden”) 
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3.5 Utredning av efterbearbetning, kvalitets-, säkerhets- och 
miljöaspekter vid användning av AM teknik 
 
Denna utredning syftar till att ytterligare fokusera på FDM-metoden då den är den metod som 
GE främst är intresserade av i nuläget.  Utredningen innefattar även PBF-metoden då denna 
kan vara intressant för GE i framtiden. Det som utreds är:  
 

• Vilka typer av efterbearbetningar kan tillämpas?  
• Hur görs en kvalitetssäkring på detaljer som är tillverkade i maskinen? 
• Finns det några säkerhets- hälso- eller miljörisker med dessa maskiner? 
• Finns det kemikalier som reagerar med material som används i AM maskiner? 
• Finns det något bindemedel som skulle kunna förorena detaljer i samband med 

tillverkning i en FDM-maskin? 
• Vilken utveckling skulle kunna ske i framtiden? 

 
Stratasys hemsida [32] om Fortusmaskinerna är en av de få relevanta källor där det finns 
information att hämta gällande avancerad FDM-teknik. Där beskrivs 
materialspecifikationerna för FDM-metoden. För att komplettera denna information 
intervjuades Evald Ottoson [9], Protech, som refererar till dokument från Protech där 
säkerhetsbeskrivningar för eftertvätten kan hittas Bilaga C. Lars Issaksson berättade även vad 
han tyckte om den Fortusmaskin som fanns på Konsthögskolan. 
 
När det gäller PBF-skrivare kan sökningar göras på olika material via 3Dsystems hemsida och 
PDF-er erhållas om vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas utifrån materialval [33]. Ett 
exempel på detta kan ses i Bilaga D. 

Efterbearbetning: 
För att ta reda på vilka efterbearbetningsmetoder som ska användas vid AM-tillverkning har 
Evald Ottosson [9], Protech, tillfrågats. Vidare har även materialspecifikationer från 
tillverkaren av FDM- maskiner inhämtats [32]. Boken ”Additive manufacturing technologies” 
har ett kapitel om efterbearbetningsmetoder där information inhämtats [3].  

Kvalitetssäkring (QA): 
För att säkerställa att detaljerna som skapats har önskade egenskaper såsom ytfinhet och 
geometri måste en process och metod för kvalitetssäkring skapas. Detta görs genom att 
jämföra måtten från ritningarna av detaljen med måtten på den tillverkade detaljen. Om AM-
teknik ska användas som tillverkningsmetod måste GE även ha mätinstrument som kan 
verifiera att måtten på detaljen är korrekta och genom detta kvalitetssäkra detaljen. 
Som en del av denna utredning fördes resonemang med GE kring vilken sorts mätmetod som 
skulle klara av svåra geometrier och yttoleranser och på så sätt klara av att verifiera att måtten 
på detaljerna är korrekta.  

Hälso- och säkerhetsrisker: 
För att ta reda på vilka hälso- och säkerhetsrisker som kan uppstå med AM ställdes frågor till 
Evald Ottosson [9], Protech, tillverkare av AM maskiner. Vidare intervjuades Peter 
Andersson [34], EHS ansvarig på GE, för att ta reda på hur GE arbetar med att minimera 
hälso- och säkerhetsrisker. 
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Ett telefonsamtal men Christina Jönsson [35], PhD Organic Chemistry, Research Scientist 
Energy and Environment, Swerea IFA, genomfördes för att få mer information om 
säkerhetsfrågor inom AM.  
 
För att undersöka om det skulle vara gynnsamt att byta metod ur ett säkerhetsperspektiv 
gjordes en jämförelse mellan de olika tillverkningsmetoderna manuell tillverkning, CNC-
tillverkning, FDM-tillverkning och PBF-tillverkning. Detta gjordes i en tabell där 
processtegen för varje metod är uppställda och jämförda utifrån hur stor hälso- och 
säkerhetsrisk de utgör. (Se Resultat hälso- och säkerhetsrisker)  

Miljö- och kemikalierisker: 
Edvald Ottosson [9], Protech, intervjuades även om miljö- och säkerhetsrisker och han 
berättade om hur Fortusmaskiner förhåller sig till miljö- och kemikalieaspekter.  
 
Vid besöket på Konsthögskolan berättade Lars Isaksson [31] att vid rengöring av FDM-
maskinen har en oljeliknande substans runt munstycket kring Fortusmaskinen hittats vid ett 
flertal tillfällen vilket lett till funderingar kring om detta kan vara någon form av 
bindemedelsrester från tillverkningen av detaljer, vilket är en fråga som ställts till 
återförsäljaren av Fortusmaskinerna.  
 
Peter Andersson [34], EHS chef, GE, intervjuades för att få mer information om hur miljö- 
och kemikalierutinerna vid införskaffning av ny maskin fungerar hos GE och hur rutinerna 
skulle påverka en investering i AM som ny tillverkningsmetod.  
 
Ett telefonsamtal med Christina Jönsson [35], PhD Organic Chemistry Research Scientist 
Energy and Environment, Swerea, hölls för att få yttligare information om AM och dess 
miljöpåverkan. 
 
För att ta reda på mer om materialet Ulthem, ett material som används i Fortusmaskinerna 
skickades ett test med materialet Ulthem till GE:s laboratorium för att testa hur materialet 
reagerar vid kontakt med olika kemikalier. (Detta resultat kan ses i resultat miljö- och 
kemikalierisker) 

Framtidstankar: 
För att få en inblick i hur utvecklingen av FDM-metoden kommer se ut i framtiden 
tillfrågades Evald Ottosson [9], Protech, om detta. Frågorna rörde vad inom FDM – metoden 
som kommer att utvecklas mest under de närmaste åren och hur utvecklingen kommer att se 
ut. 
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4. Resultat 

4.1  Resultat om förutsättningar att använda AM teknik inom 
produktionsverkstaden.        
Nedanstående flödesschema, Figur 12, är en sammanställning av förutsättningarna för att 
tillverka detaljer, som idag tillverkas på traditionellt vis i GE:s produktionsverkstad, med 
AM- teknik. Den finns även bifogad i Bilaga B med bättre upplösning.  

START REGULATORY	  
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MATERIAL

YES

MATERIAL
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peek

PMMA
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PIE
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Figur 12, Flödesschema för tillverkning av detaljer i produktionsverkstad. 
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Genom att följa flödesschemat (Figur 12) kan bedömningen att många av blocken leder till 
N/A och inte till tillverkning göras. De block som leder till olika AM-metoder har en ytfinhet 
som är större än 10 microner (vilket inte är tillräcklig ytfinhet för GEs produktionsdetaljer) 
eller så leder blocken till efterbearbetning. Poängen med AM är att produktionsstegen ska 
minska. Att använda efterbearbetning tillsammans med AM skulle därmed knappast minska 
produktionstiden. 
 
Varför skulle AM inte vara optimalt för serieproduktion idag? 

• Ytfinheten håller inte tillräckligt hög kvalitet. 
• Nuvarande materialutbud inom AM matchar inte GEs materialflora.  

 
Idag skulle det vara möjligt att AM-tillverka detaljer på GE i nedanstående material: 

• Aluminium 
• Titan 
• Pp 
• PC 
• PMMA 

 
Under besöket hos Vännäs verkstad konstaterades två stora nackdelar med att använda PBF i 
produktion. För det första tar det lång tid att byta material i maskinerna (upp till två dagar 
beroende på hur stora systemen är). Detta skulle medföra att GE förlorar mycket 
produktionstid. För det andra är det svårt att hantera det pulver som detaljerna tillverkas av.  
 
 
 



 

 
 

21 

4.2   Resultat för förutsättningar att använda AM teknik inom 
verktygsverkstaden 
Resultaten av jämförelsen mellan processflödena i tillverkningsmetoderna, Manuell (svarvning, fräsning), 

CNC-tillverkning och AM-tillverkning kan ses i  
Tabell 4. De gröna fälten representerar skapat kundvärde (värdetid), de röda fälten 
representerar nödvändiga steg som inte skapar kundvärde (Ej värdetid) och de blå fälten visar 
den totala tiden det tar att skapa detaljer. Ledtid är den tid det tar att tillverka en detalj och 
operatörstid (op.tid) är den tid det tar för operatören att tillverka detaljen, dessa skiljer sig åt 
då en del av metoderna är automatiserade och behöver då ingen operatör vid vissa processteg. 
Dessa värden är uppskattade, vilket gör att värdena varierar beroende på detaljens geometri 
och komplexitet.  

 
Tabell 4, Tidsuppskattingar av processstegen hos de tre olika tillverkningsmetoderna. 

manuellt-‐	  
processflöde	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

3D-‐
modell	   ritning	  

Skärdata/	  
ställtid	  

Material	  
hant.	   Maskintid	   Maskinbyte	   Verktygsbyte	   Uppmätning	  

Funktions-‐
kontroll	  

Total	  
tid	  

Värde	  
tid	  

Waste	  
tid	  

led	  tid	  (h)	   12	   8	   3	   1	   8	   1	   0,5	   1	   1	   35,5	   20	   14,5	  

op.	  tid	  (h)	   12	   8	   3	   1	   8	   1	   0,5	   1	   1	   35,5	   20	   14,5	  
CNC-‐	  
processflöde	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

3D-‐
modell	   Ritning	  

Skärdata/	  
CNC-‐prog	  

Material	  
hant.	  

Verktyg	  
ladd.	   Simulering	   Maskintid	   Uppmätning	  

Funktions-‐
kontroll	  

Total	  
tid	  

Värde	  
tid	  

Waste	  
tid	  

led	  tid	  (h)	   12	   8	   3	   1	   1	   0,5	   2	   1	   1	   29,5	   14	   15,5	  

	  op.	  tid	  (h)	   12	   8	   3	   1	   1	   0,5	   0	   1	   1	   27,5	   12	   15,5	  
AM-‐	  
processflöde	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  	  

3D-‐
modell	   Filrep.	   STL	   Ställtid	   Beräkning	   Maskintid	   Tvätt	   Uppmätning	  

Funktions-‐
kontroll	  

Total	  
tid:	  

Värde	  
tid	  

Waste	  
tid	  

led	  tid(h)	   12	   1	   0,17	   0,8	   0,17	   5	   5	   1	   1	   26,14	   22	   4,14	  

	  op.	  tid(h)	   12	   1	   0,17	   0,8	   0,17	   0	   0,1	   1	   1	   16,24	   12,1	   4,14	  

 
De sammanräknade värdena från processflödena( 

Tabell 4, Tidsuppskattingar av processstegen hos de tre olika tillverkningsmetoderna.) ställdes mot 
varandra och jämfördes i  

Tabell 5, Sammanfattning av ledtid och operatörstid för varje process. 
 

Tabell 5, Sammanfattning av ledtid och operatörstid för varje process. 
 

Led	  tidstabell	  
	   	   	  

	  	   Total	  tid	  (h)	  
Värde	  tid	  
(h)	  

EJ	  värde	  tid	  
(h)	  

Manuellt	   35,5	   20	   14,5	  
CNC	   29,5	   14	   15,5	  
AM	   26,14	   22	   4,14	  

	   	   	   	  Op.	  Tidstabell	  
	   	   	  

	  	   Total	  tid	  	  (h)	  
Värde	  tid	  
(h)	  

EJ	  värde	  tid	  
(h)	  

Manuellt	   35,5	   20	   14,5	  
CNC	   27,5	   12	   15,5	  
AM	   16,24	   12,1	   4,14	  

 
 

Resultaten från  
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Tabell 5 visar att den snabbaste metoden för tillverkning av en detalj är AM med en total 
ledtid på 30,14  timmar. AM är även den tillverkningsmetod som har lägst toltaltid för 
operatör och där dennes spilltid (waste time) är 4,14 timmar. 
Utifrån resultaten i Tabell 4 gjordes sedan ett diagram som jämför ledtiderna mellan 
processerna (Diagram 1) och ett som jämför operatörstiden mellan de olika processerna 
(Diagram 2).   

  
 

Diagram 1, Ledtids diagram 
 
 

 
Diagram 2, Operatörstid diagram 

 
Diagrammen ovan ger en tydlig bild över hur mycket värde och hur mycket spilltid som varje 
metod resulterar i. Exempelvis tar förberedelserna för CNC-tillverkningen mer ”ej värde tid” 
än ”värde tid” för att tillverka en detalj. Detta gäller även för operatörstiden.   
En jämförelse av relationen värdetid - spilltid för varje metod finns i Diagram 3. Där värde 
och spilltiderna slås samman för att kunna jämföra den totala tiden för varje metod med 
varandra.  
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Diagram 3, Jämförelse av tider för varje metod 

 
 
Referensverktyg 
Referensverktyget som gjordes i Fortus 400mc -maskinen på Konsthögskolan tog cirka en 
timme att tillverka. Verktyget printades med en låg upplösning och hög hastighet. För att få 
ett bättre resultat hade tillverkaren kunnat öka upplösningen och minska hastigheten menar 
Lars Isaksson, Konsthögskolan [31]. Detta gjordes dock inte för att tillverkningshastigheten 
då skulle ta längre tid och verktyget endast var ett test. Vid funktionstestet av verktyget 
gjordes en jämförelse med ett manuellt tillverkat, identiskt verktyg och ingen skillnad på 
verktygen märktes. Se Figur 13 och Figur 14 nedan.  

 
Figur 13, Verktyget till vänster är gjort manuellt och det till höger är tillverkat med AM. 

 
 

 
Figur 14, Verktyget till vänster är tillverkat manuellt och det till höger är tillverkat med AM. 
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För- och nackdelar med AM, se Tabell 6. 

Tabell 6, ”För- och nackdelar med AM i verktygsverkstad”. 
 

Fördelar	   Nackdelar	  
Möjlighet	  att	  tillverka	  
prototyp	  (fail	  fast).	   Ny	  teknik.	  
Lätt	  att	  göra	  justeringar/	  
lagningar.	  

Maskin	  
investering/underhåll.	  

Låg	  operatörstid/ledtid.	   Licenskostnad.	  
Byte	  av	  arbetsmetod.	   Byte	  av	  arbetsmetod.	  	  
Lagerhållning.	   	  
Möjligheter	  till	  mer	  
komplexa	  detaljer.	   	  
Kortare	  ledtider.	   	  
Inkapslingsmöjligheter.	   	  

 
Vid intervjun med Evald Ottosson [9], Protech, som arbetat med FDM maskiner i 20 års tid 
kom följande information, av intresse för verktygsverkstaden, fram: 
 

1. Med hjälp av stödmaterialet kan delar i en detalj kapslas in. Detta genom att tillverka 
detaljen med en FDM-maskin (Figur 15). 

2. Materialutvecklingen går snabbt framåt och det svåra är egentligen inte att utveckla 
materialet, det är ca 10 % av arbetsinsatsen. De resterande 90 % går åt för att skapa 
stödmaterialet. Detta för att det är svårt att hitta ett stödmaterial som har identisk 
smältpunkt med uppbyggnadsmaterialet. Stödmaterialet ska även vara lösligt i kontakt 
med vatten och ett speciellt tvättmedel. 

3. Eftersom tillverkning av detaljer i FDM-maskin är så snabb behövers inga lager med 
detaljer. I stället kan STL-filen användas som ett virtuellt lager. Detta görs redan idag 
hos bilföretag när en viss modell tagits ur produktion till vilken det fortfarande 
behöver levereras reservdelar. Istället för att ha ett stort lager med delar som tar plats 
och kostar pengar, skrivs reservdelen ut när den behövs (just- in- time). 

4. Efterbearbetningar som kan vara nödvändiga bestäms beroende på material. Detta då 
olika material klarar av olika efterbearbetningar. 

 

      
Figur 15, ”Inkapsling av skruv och bult” 
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4.3 Resultat av utredning av efterbearbetning, kvalitets-, 
säkerhets-, och miljöaspekter vid användning av AM. 

Efterbearbetningsmetoder 
Under intervjun med Evald Ottosson, Protech, [9] framkom att olika material kan klara av 
olika typer av efterbearbetningsmetoder. Det är alltså materialvalet som avgör vilken typ av 
efterbearbetningar som är möjliga att utföra. Till exempel kan ABS-material ångas, aceton- 
behandlas (om acetonet värms upp), blästras, tumlas och lackas för att få en slät yta. Ultem 
(ett av Stratasys material) är ett material som passar bra att tumlas. Eftersom materialen som 
Fortusmaskinerna använder är välkända kan information om metoder för efterbearbetning lätt 
inhämtas genom materialspecifikationer och på Stratasys hemsida[32] och sedan kan 
specifikationerna matchas mot möjliga efterbearbetningsmetoder. Denna information kan 
inhämtas via Stratasys webbsida eller genom att söka på efterbearbetningsprocesser[36]. 
 
Från boken ”Additive manufacturing technologies”[3] inhämtades information om vilka typer 
av efterbearbetningar som kan vara nödvändiga. Dessa är:  

• Avlägsnande av stödmaterial. 
• Ytfinhetsförbättringar. 
• Nogrannhetsförbättringar. 
• Estetiska förbättringar. 
• Förberedelser för användning i mönster. 
• Egenskapsförbättringar med hjälp av icke-termiska tekniker.  
• Egenskapsförbättringar med hjälp av termiska tekniker. 

 I boken beskrivs även att de flesta AM-tillverkade detaljerna behöver någon typ av 
efterbearbetning. Detta behövs för att detaljen ska kunna användas. Boken pekar även på att 
val av AM-metod, i kombination av efterbearbetningsmetod, är viktigt för att kunna tillverka 
en lyckad detalj. 

Kvalitetssäkring (QA) 
Evald Ottosson [9] menar att det inte finns några bestämda typer av kvalitetssäkringar som 
kan göras med en Fortusskrivare utan företaget som köper maskinen får utgå från sina egna 
kvalitetssäkringsrutiner. Ofta har företag redan sådana och dessa kan oftast tillämpas på 
Fortusskrivarna. Evald Ottosson [9] berättade även att vissa typer av maskiner tillverkar delar 
som har efterspänningar. Detta är dock inte fallet med FDM- maskiner men börs ha i åtanke 
och kontrolleras vid val av metod. 
 
Efter diskussion med Mattias Berglund, projektledare på GE, beslutades att laserscanning var 
den bästa mätmetoden för att göra kvalitetssäkring på AM-tillverkade detaljer. 
 
En laserscanner är ett mätinstrument som mäter avståndet mellan detaljen som ska mätas och 
mätinstrumentet via en laserstråle. Laserstrålen samlar in data från varje punkt på detaljen 
som strålen träffar. Från data kan sedan ett ”punktmoln” skapas som kan bilda en 3D-modell i 
datorn.  
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Fördelarna med laserscanningtekniken är: 
• Validerar komplexa detaljer där andra mätinstrument saknar förmåga. 
• Ett utbildningsverktyg för att lära sig den geometriska noggrannheten hos AM -

tillverkade detaljer. 
• Verktyg som tillverkas behöver inte vara ritningsbundna utan verktyget scannas in 

och sparas när det är tillverkade. 
• Tekniker ute i produktionen kan använda lasern som ett verktyg. 
• Creformsvagnar (vagnar som byggs upp för ändamål inom GE och inte är 

ritningsbundna och byggs upp efter behov på företaget) kan bli sparade digitalt och 
ifall de skulle gå sönder finns en 3D modell hur de ser ut. 

 
 
Hälso- och säkerhetsrisker 
Det finns inte många säkerhets- och hälsorisker med FDM-maskiner menar Evald Ottosson, 
Protech [9] men det som bör påpekas är att material som blir upphettade kan ge ifrån sig en 
del giftiga ångor. Fortus-maskiner har ett inbyggt säkerhetssystem som stoppar processen om 
materialet skulle bli för varmt. Det finns billigare varianter av FDM-maskiner som inte har 
detta system. Detta börs ha i åtanke vid köp av maskin. Evald Ottosson skickade även med en 
PDF-fil med en säkerhetsmanual för användning av tvättmaskinen se Bilaga C. Där framgår 
det bland annat att det behövs säkerhetsutrustning i form av handskar och skyddsglasögon vid 
hantering av denna maskin.  
Det finns även säkerhetsmanualer för varje material på 3Dsystems hemsida[33] där det 
beskrivs hur hantering av de olika materialen för PBF- metoden ska göras.  
 
Peter Andersson [34], EHS ansvarig på GE, ser inte heller att FDM eller PBF maskiner ska ha 
några hälso- eller säkerhetsrisker, men ventilationssystem brukas sättas upp ovanför varje 
maskin för att minska riskerna att andas in nanopartiklar.  Han ser även det finns ergonomiska 
fördelar med AM metoden vid en jämförelse med CNC metoden.  
 
Christina Jönsson[35], Swerea IFA, berättar att den hälsorisk som finns inom AM kommer 
från de pulverbaserade material som används idag. Detta är en hälsorisk då trenden går mot så 
finfördelat pulver som möjligt. När pulver blir riktigt finfördelade kan nanopartikelrisker 
uppkomma varvid kroppens egna försvarsmekanismer fungerar sämre ex. vid skydd 
av lungorna. Detta kan vara mycket skadligt, men Christina Jönsson berättar att detta är en 
risk som kan undvikas genom att använda säkerhetsutrustning såsom munskydd eller någon 
form av ventilation.   
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Säkerhetsjämförelse mellan olika tillverkningsmetoder 
Säkerhetsjämförelse mellan olika metoder (Tabell 7) gjordes genom att beskriva de olika 
tillverkningsstegen i samband med detaljtillverkning. Dessa steg värderas sedan utifrån om en 
operatör inte har någon maskin i närheten (grön), om operatör är nära en maskin (orange), 
eller om operatör styr eller arbetar med en maskin (röd). 
 
Färgerna betyder: 
Grön = ingen risk Orange = Liten risk Röd = risk 
 

Tabell 7, Säkerhetsjämförelse mellan olika tillverkningsmetoder. 
 

Ti
llv
er
kn

in
gs
st
eg
	  

CNC	   Manuell	   AM-‐	  FDM	   AM-‐	  PBF	  

Design	   Design	   Design	   Design	  

Ritning	   Ritning	   Fil	  check	   Fil	  check	  

Riggning/programmering	   Riggning/programmering	   STL-‐conv.	   STL-‐conv.	  

Material	  prep	   Material	  prep	   Riggning	   Riggning	  

Verktygsbyte	   Tillverkning	   Print	  beräkning	   Rrint	  beräkning	  

Simulation	   Maskin	  byte	   Tillverkning	   Tillverkning	  

Tillverkning	   Verktygsbyte	   Tvätt	   puder	  hantering	  

QA	   QA	   QA	   efterbearbetning	  

Funktions	  test	   Funktions	  test	   Funktions	  test	   QA	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Funktions	  test	  

	   	   	   	   	  

	  
Risk	  faktor	  

	   	   	  

	  
Ingen	  maskin	  	  

	   	   	  

	  
	  Aktiv	  Operatör	  	  

	   	   	  

	  
Operatör	  +	  Maskin	  

	   	   	   
Av tabellen framgår att säkerhetsriskerna vid AM-tillverkning är lägre än de vid CNC eller 
manuell tillverkning.  
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Miljö- och kemikalierisker 
När detaljer tvättas rena från stödmaterial vilket är lösligt med vatten + ett basiskt tvättmedel 
blir det resterande utsläppet efter tvätt basiskt, enligt Evald Ottosson [9], Protech. De flesta 
företag har egna rutiner gällande hantering av restprodukter men kommuner brukar inte ha 
problem med att sprida ut basiska ämnen i vatten då det motverkar försurningen. 
 
Evald Ottosson [9] menar att kontakt mellan vissa kemikalier och vissa tillverkningsmaterial, 
till exempel mellan ammoniak och tillverkningsmaterialet polykarbonat, försvagar materialet. 
Detta beror på att tillverkningsmaterialets kemiska uppbyggnad och måste utredas i samband 
med materialval.  
 
Enligt Lars Isaksson [31], Konsthögskolan, utsöndrade deras FDM-maskin ett slags olja runt 
munstycket efter tillverkning. Evald Ottosson tillfrågades om detta men han menade att det 
inte finns några bindemedel i FDM processen som skulle kunna ge upphov till denna olja. 
Ottosson menar att det bara är materialet och stödmaterialet som används i processen och 
därmed uppstår inte några restprodukter i form av olja. Enligt Stratasys websida finns heller 
inget bindemedel. Inga tester på de restprodukter som hittades på Fortus maskinens 
munstycke på Konsthögsskolan har gjorts. 
 
Enligt Peter Andersson[34], EHS ansvarig på GE, finns rutiner för säkerhets- hälso- och 
miljörisker. Rutinerna innebär att en förändringsanalys i form av checklistor som innehåller 
olika kontroller görs.  Vid kemikaliekontrollen kontrolleras att de kemikalier som används är 
lagliga i Sverige och att de inte finns på någon lista över förbjudna, alternativt blivande 
förbjudna, kemikalier. Om detta skulle vara fallet väljer GE ett alternativt material/kemikalie. 
Denna rutin skulle självklart även gälla vid materialinköp till AM-maskin om GE skulle välja 
att investera i en sådan.  
 
Om Peter Andersson[34] skulle gissa, tror han inte att AM som metod skulle innebära några 
större svårigheter vid installation i produktionen. Vid jämförelse mellan CNC och AM är hans 
hypotes att AM- maskiner sannolikt behöver mindre energi än CNC och att AM dessutom 
kräver mindre efterhantering med restutsläpp. (Detta är dock en gissning då erfarenhet av 
dessa maskiner fortfarande saknas i GE:s produktion). Slutligen ser han ytterligare en fördel 
vid användning av AM då utsläppen skulle kunna kopplas från tvätten till GEs reningsverk, 
där alla utsläpp renas innan de släpps ut.  
 
Enligt Christina Jönsson[35], Swerea, har AM som tillverkningsmetod en del fördelar ur ett 
miljöperspektiv. Dessa är: 
 

• Minskning av materialspill. Genom att bygga upp detaljer istället för att skära ut 
detaljer kan materialresurser sparas. 

• AM kan tillverka ihåliga detaljer vilket gör detaljen lättare och det sparar även på 
material. 

• Det finns reparationsmöjligheter med AM som gör att detaljers livslängd kan öka. 
 
Det börs ha i åtanke vid användning av additiv tillverkning att den som tillverkningsmetod är 
relativt ny i industriella sammanhang förutom för prototyptillverkning. Därför behövs 
säkerställning av den potentiella miljönyttan ur ett livscykelperspektiv göras. Detta kan 
handla om att se över återvinningsbarhet om additiv tillverkning exempelvis introducerar 
multimaterial i materialstrukturen. 
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Christian Jönsson [35], Swerea, berättar även att möjligheten att blanda material har 
uppkommit med AM och frågan är nu om och hur återvinning av dessa material ska göras.  
 
I utredningen av AM-teknikens miljö- och kemikalierisker testades materialet Ulthem i GEs 
laboratorium. Resultat från kemikalietestet kan ses i Tabell 8. 

 
Tabell 8, kemikalie test på material Ulthem 

 

Konc.	   Kemikalie	  

Start 
Vikt 
(g)	  

Vikt eft. 
7dygn	   Diff. (g)	   Diff. (%)	  

Avrunda  
Diff (%)	  

2M	   NaOH	   1,85265	   1,85167	   -0,00098	   -0,0529	   -0,1	  
25%	   Ammoniak	   1,8342	   0,36701	   -1,46719	   -79,9907	   -80	  
70%	   HAC	   1,83376	   1,83468	   0,00092	   0,05017	   0,1	  

0,1M	   HCl	   1,87844	   1,87781	   -0,00063	   -0,03354	   0,0	  
100%	   2-prop	   1,84613	   1,8456	   -0,00053	   -0,02871	   0,0	  
100%	   MeOH	   1,88773	   1,90384	   0,01611	   0,853406	   0,9	  
100%	   ACN	   1,82905	   1,8964	   0,06735	   3,682239	   3,7	  

2%	   BenzAlk	   1,85277	   1,85229	   -0,00048	   -0,02591	   0,0	  
 	   Ref H2O	   1,88304	   1,88239	   -0,00065	   -0,03452	   0,0	  

 
Tabellen visar att Ultem har tagit upp mycket acetonitril (3.7%) och lite för mycket metanol 
och har luckrats upp av 25 % ammoniak. Denna test pekar på vikten av vaksamhet och 
kvalitetskontroll när det gäller tillverkningsmaterial kopplat till kemikalier. 

Framtidstankar 
I framtiden tror Evald Ottosson [9], Protech, att materialutbudet kommer att öka kraftigt, det 
är där utvecklingen är som störst just nu och det kommer nya material varje år.  
Produktionshastigheten, med undantag för munstyckeshastigheten, kommer också att öka, då 
de processparametrar som finns idag såsom uppvärmning och byte av material, kommer att bli 
effektivare. Även ytfinheten hos detaljerna kommer enligt Ottosson att bli bättre och då är det 
främst efterbearbetningsmetoderna för ytfinhet som kommer att förbättras. 
 
Enligt Evald Ottosson är en av de stora fördelarna med FDM är att det inte behövs någon 
specialutbildad personal för att hantera en maskin.  Processen är enkel att ”vem som helst” på 
företaget kan starta och avsluta en process. På detta sätt kan optimering av processtiden göras 
och maskinen går att köra vilken tid på dygnet som helst. Om personal blir sjuk påverkar inte 
heller detta FDM produktion då andra kan starta processen. Denna tidsskillnad jämfört med 
om en CNC operatör blir sjuk och ingen annan har utbildning nog att starta processen, innebär 
då att det undviks ett oönskat produktionsstopp för maskinen.  
En annan fördel är att, vid tillverkning av detaljer med smala rör, kan det vara svårt att ta bort 
stödmaterial som finns i rören men med hjälp av ultraljudstvätt kan detta göras.  
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5. Slutsatser  

5 .1 Förutsättningar att använda AM teknik inom 
produktonsverkstaden.        
Följande slutsatser dras utifrån resultaten från utredning av AM för produktionsverkstaden: 
 

• AM-teknik är idag inte gynnsamt att använda i serieproduktion för GE i jämförelse 
med CNC-teknik. 

• Genom att skapa ett flödesschema kan lätt hitta vart brister hos AM ligger. Om dessa 
brister kan förbättras skulle denna metod vara mer lämplig.  

• AM skulle vara en metod kandidat för detaljer som inte är ”wetted parts” och inte har 
ytfinhetstoleranser. 

• AM kan vara lönsamt med FDM teknik med lägre än 100 delar och med BPF med 
volym lägre än 500 delar volym. 

 

5.2  Förutsättningar att använda AM teknik inom 
verktygsverkstaden 
Följande slutsatser dras utifrån resultaten från utredning av AM för verktygsverkstaden: 
 
 

• Tidsdiagrammet ”led tid” visar att GE skulle spara tillverkningstid på att använda sig 
av en FDM-maskin. Företag skulle kunna spara mer än en arbetsdag i tid, jämfört med 
CNC-tillverkning. 

• Tidsdiagrammet ”op- tid” visar att GE skulle spara operatörstid vid användning av en 
FDM-maskin. AM tillverkning tar nästan hälften så mycket operatörstid som CNC-
tillverkning. 

• Om GE skulle använda sig av AM skulle det bli mindre tidskrävande att göra 
ändringar på verktyg och fixturer vid kundreklamation. 

•  Om ett verktyg skulle gå sönder skulle GE spara mycket tid på att tillverka ett nytt. 
Detta eftersom SLT-filen redan finns och det i princip bara är att starta igång AM 
maskinen. Detta skulle göra att verktyget snabbare blev tillverkat. Det skulle även 
minska belastningen för verktygsverkstadens operatörer då de inte behöver lägga ner 
sin tid på att tillverka ett nytt verktyg. 

• FDM tekniken skulle spara lagerutrymme för GE eftersom det bara behövs kassetter 
av materialet som detaljer tillverkars i, istället för att ha flera olika storlekar på 
råmaterialstänger.  

• GE skulle spara material då inget spån eller andra restmaterial från stångämnen 
framställs eftersom AM bara använder det material som är nödvändigt för detaljen. 

• Genom att använda FDM tekniken kan kompetens frigöras. De operatörer som arbetar 
i verktygsverkstaden kommer att kunna lägga tid på andra typer av verktyg och 
fixturer som inte kan tillverkas med FDM maskiner. 

• GE är intresserade av att använda en FDM-maskin i verktygsverkstaden. 
 



 

 
 

31 

5.3 Slutsatser rörande efterbearbetning, kvalitets-, säkerhets- 
och miljöaspekter vid användning av AM. 
Efter ovanstående utredning om efterbearbetning, kvalitetssäkring och miljö, - säkerhets-, och 
hälsorisker är slutsatserna följande:  
 

• Materialet som detaljen tillverkas av är det som bestämmer vilken typ av 
efterbearbetning som är möjlig.  

• Om GE skulle investera i en AM-maskin skulle även en investering av en laserscanner 
vara bra för att kvalitetssäkra de tillverkade detaljerna. 

• Från ett miljö, hälso- och säkerhetsperspektiv är AM en bra tillverkningsmetod som 
skulle gynna GE. 
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6. Diskussion 

6.1 Använda av AM teknik inom produktionsverkstaden 
AM skulle kunna vara ett vertyg för att skapa ett nytt tillvägagångsätt inom produktionen. 
Detta för att det går så snabbt att tillverka en detalj. Tillvägagångsättet skulle kunna fungera 
genom att man konstruerar en prototyp av en detalj med hjälp av en FDM-maskin. När 
företaget är nöjd med prototypens geometri och funktionalitet genom att ha testat prototypen 
och kontrollerat att den fungerar som den ska så kan företaget fortsätta med tillverkning i 
större volymer av detaljen i en PBF-maskin, då denna är mer effektiv vid större volymer.  
 
AM-maskiner skulle kunna användas som en ”back-up” om en leverantör har ett problem eller 
om en maskin i produktionen skulle gå sönder. AM är en bra back-up på grund av den snabba 
starten av processen förutsatt att man redan har en komplett CAD-fil. Det är då bara att 
konvertera filen till STL och göra de nödvändiga beräkningarna. Detta tar högst en timme.  
 
AM-maskiner kan också användas för att göra ”make-on-demand” delar. Dessa delar kan 
anpassas om kunden vill ha en specialtillverkad produkt. Detta är även till fördel om en kund 
behöver en reservdel eftersom den snabbt kan göras i en AM-maskin istället för att företaget 
ska ligga på stort och kostsamt lager av reservdelar. Det skulle inte bara spara plats utan även 
tid då företaget inte behöver tillverka mer delar än vad som går åt. Detta medför 
kostnadsbesparingar samt sannolikt miljövinster till exempel när det gäller transporter. 
 
Flödesschemat som gjordes ska fungera som verktyg för att bestämma om detaljen som 
skapas kan vara en kandidat att tillverkas i AM. Genom att skapa flödesschemat har jag hittat 
ett system att hitta kandidater för AM. Flödesschemat är även ett verktyg för att kategorisera 
dessa detaljer. 

6.2  Användning av AM teknik inom verktygsverkstaden 
Min uppfattning är att det främst är följande område som kan applicera AM som 
tillverkningsmetod. Detta för att verktygsverkstaden skapar väldigt små volymer av detaljer. 
Många verktyg som skapas har Mindre toleranskrav och mer funktionskrav. Att då använda 
en metod som Snabbt kan ta fram ett fungerande verktyg skulle frigöra kompetens för 
utveckling istället för berarbetning. Dessa skulle därför vara de segment som bäst skulle 
lämpa sig för AM-metoden. 
 
Om man jämför FDM-tekniken med till exempel PBF -tekniken, så är hanteringen av material 
mycket enklare med FDM. Detta beror på att ”powder bed fusion” använder ett puder som 
material. Pulvermaterialet är svårt att kontrollera och för att säkerställa att inget puder 
kommer in och förstör produkterna hos GE måste man då ha ett särskilt rum för maskinen. Att 
byta material i en ”powder bed fusion” maskin tar dessutom lång tid eftersom man måste 
rengöra hela maskinen från det föregående pudermaterialet. Detta kan ta upp till två dagar. 
Med en FDM maskin tar det mellan 2-4 timmar. 
 
När det gäller rengöring av detaljerna från stödstrukturer från FDM-tillverkning behöver man 
bara lägga ner dem i en ”tvättmaskin” som gör detta automatiskt. Om man skulle använda sig 
av en ”powder bed fusion”-maskin skulle man först behöva vänta tills materialet har svalnat 
och sedan blästra bort stödstrukturen. 
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6.3 Utredning av efterbearbetning, kvalitets-, säkerhets- och 
miljöaspekter vid användning av AM. 
Mötet med Evald Ottosson [9] gav en hel del bra information, han svarade på frågorna som 
ställdes och när han inte hade något bra svar gav han förslag på var man skulle kunna hitta 
den eftersökta informationen. I detta sammanhang måste man dock ha i åtanke att han, när 
han svarar på frågorna, också har ett intresse av att sälja FD-maskinerna och därmed sannolikt 
överskattar möjligheterna och underskattar svårigheterna med tekniken.  Vid frågan om 
huruvida materialen klarar av olika kemikalier, svarade Ottosson att Ulthem kan vara i 
kontakt med ammoniak men när man sedan tittar på kemikalietestet som GE gjort (Tabell 8), 
visar det att 25 % av Ulthem materialet löst sig.  Testen motsäger således återförsäljarens 
uppgifter och frågan är vilken koncentration av ammoniak som Stratasys (producent av 
material) använder i sina tester. 
För att få en mer tillförlitlig källa bör företag som ska köpa in material göra egna 
hållbarhetstester på för att säkersälla att materialet som köps in klarar av de påfrestningar som 
de tillverkade detaljerna ska klara av. 
 
Då det inte finns mycket information om dessa aspekter hos AM borde även kundföretag och 
Universitet göra fler undersökningar kring detta. Just nu är det säljarens marknad där företag 
och privatpersoner är utlämnade till de löften kring AM-maskinerna som tillverkarna ger.  
 
Efterbearbetning 
Efterbearbetning är något som bör kopplas ihop med AM. Om en AM producerad detalj 
behöver efterbearbetning är det materialet som detaljen är tillverkat i som avgör vilken typ av 
efterbehandlingsmetod som kommer att fungera. Detta innebär att innan val av material görs 
bör företag ha i åtanke om och i så fall vilken typ av efterbearbetning som behövs samt välja 
material som företaget har resurser att efterbearbeta. 
 
Kvalitetssäkring 
Ett av problemen med AM är att metoden är ny och man ännu inte har samma förtroende för 
den som man har för CNC metoden. För bygga upp ytterligare förtroende för AM tekniken 
vore det en bra idé använda ett mätinstrument som kan backa upp evidensen kring AM 
tekniken. Detta kan minska det bristande förtroendet samt för att säkerställa kvaliteten på den 
tillverkade detaljen. En laserscanner skulle vara ett lämpligt instrument att använda i detta 
syfte då det är en mycket exakt metod som kan mäta alla typer av geometrier. Scannern skulle 
också kunna vara ett bra instrument att kvalitetssäkra andra tillverkningsmetoder. 
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Säkerhets- och hälsoaspekter 
När det gäller säkerhetsfrågor kring AM finns det inte mycket generell information att tillgå 
eftersom tekniken utförs av så många olika typer av maskiner. För att få en klar bild om 
säkerhet och hälsa för en maskin måste man därför läsa igenom aktuell maskinspecifikation 
för att veta vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas.  
Man bör dock alltid ha som riktlinje att använda handskar när man handskas med en 
nytillverkad detalj. Detta eftersom den tillverkas i en högt tempererad miljö och man aldrig 
kan vara säker på att detaljen har svalnat tillräckligt när processen är avslutad.  
Man bör även hålla sitt ansikte på behörigt avstånd från maskinen alternativt använda 
skyddsmask för att minimera riskerna av att inandas giftiga ångor i synnerhet när man 
använder en lågprismaskin. Trots dessa risker kan man konstatera att i jämförelse med andra 
tillverkningsmetoder så är AM som metod ur säkerhets- och hälsosynpunkt betydligt säkrare 
än andra metoder då, som framgår av Tabell 7, då metoden är helt automatisk och ingen 
behöver göra ändringar i maskinen eftersom verktygsbyten, materialpreparationer och 
riggning samt alla inställningar för maskinen görs i en dator. 
 
Miljö- och kemikalieaspekter 
Eftersom AM är en metod som adderar material i stället för tar bort material, används bara 
precis så mycket material som är nödvändigt. Detta medför att man sparar på materialet vilket 
är fördelaktigt både ur ett ekonomiskt såväl som miljömässigt perspektiv då man sparar på 
materialresurserna.  
De restprodukter som blir kvar i processen är stödstrukturer runt detaljen som tillverkats som 
antingen går att bryta bort eller som kan lösas upp i tvätt. Vid bortbrytning av stödmaterial 
behövs inga maskiner för att ta bort dem vilket sparar energi. Vid upplösning av stödmaterial 
blir restutsläppen från tvätten basiska och kan renas i GEs redan befintliga reningsverk.   

6.4 FDM som metod  
Metoden FDM är bra på många sätt. Den är relativt snabb, enkel att hantera, inga ytterligare 
installationer behövs förutsatt att man inte investerar i de dyraste maskinerna. Detaljerna som 
man får ut är dock av varierande kvalitet t ex är ytfinheten varierande och man får inte ut 
några riktigt fina ytor. 
Denna metod lämpar sig därför vid tillverkning av delar som inte har stränga toleranser eller 
när man vill göra ett testskott för att se om modellen fungerar.  

6.5 PBF som metod  
PBF som metod har flera varianter som fungerar på ungefär samma sätt. De olika varianterna 
på metoden gör att denna metod har mycket större materialutbud än andra metoder. Det gör 
också denna metod till en väldigt beprövad metod. Metoden klarar även av att tillverka 
detaljer i metall vilket inga andra metoder klarar av (bortsett från DED). Det gör att PBF 
metoden är mer lämplig att använda i serieproduktion då många av detaljerna på GE tillverkas 
i metall, i synnerhet eftersom PBF kan tillverka detaljer i Titan.  
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6.6 Rekommendationer 

Rekommendation produktionsverkstad 
Rekommendationen gällande AM-tillverkning är att man bör vänta i något/ några år innan 
man investerar i AM-teknik som är ämnad för produktion fullt ut eftersom metoden behöver 
utvecklas inom vissa parametrar. 
 De parametrar som GE regelbundet bör följa upp för att följa förändringar är: 

• Peek som material i FDM eller PBF. 
• Att AM kan tillverka detaljer med ytfinheten 0,5 µm. 
• Att det finns FDM och PBF material som uppfyller dem regulatoriska kraven. 
• Att det inte behövs någon typ av efterbearbetning. 

Om utveckling kommer till stånd skulle det medföra att ändringar i flödesschemat kan göras, 
och på så vis kommer möjligheter gällande AM i produktionen öka. 
 
Ett första steg mot denna utveckling skulle kunna vara att börja köpa in AM- tillverkade 
detaljer och när dessa detaljer är tillräckligt många, investera i en maskin. Detta kräver då att 
det är många olika detaljer som tillverkas i små volymer då det vid större volymer inte är 
effektivt att använda AM som tillverkningsmetod. I dessa fall är CNC-teknik betydligt mer 
effektiv. 

Rekommendation verktygsverkstad 
Rekommendationen kring AM-tillverkning till verktygsverkstaden är att man gör en 
affärsplan som beskriver varför man ska göra satsningen och vilka fördelar man vinner på att 
göra denna. Affärsplanen bör bygga på Diagram 1, Diagram 2, Diagram 3 och Tabell 4, samt 
de möjligheter som tillkommer. Man bör även poängtera att denna satsning bör göras i 
utbildningssyfte samt för att följa med i utvecklingen. Från  
Tabell 4, Tidsuppskattingar av processstegen hos de tre olika tillverkningsmetoderna. skulle 
även uträkningar gällande operatörs-, maskin- och tidskostnader kunna göras för att hitta en 
ekonomisk vinst i satsningen. 
 
Kopplad till denna bör även en tidsplan göras som visar hur man ska gå tillväga och vilka 
satsningar man vill göra i framtiden. Vid varje satsning görs en beskrivning över vad som ska 
ha hänt för att denna satsning ska genomföras och hur man ska gå tillväga.  
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6.7 Reflektioner kring projektet 
Den största svårigheten som har uppstått i projektet har varit att hitta källor som fortfarande är 
relevanta. Under de senaste åren har mycket hänt inom AM som gör att de artiklar som finns 
att tillgå är irrelevanta. Det finns heller inte så många böcker om ämnet. Den bok jag använt 
mig av är från 2010 och har därför varit till begränsad nytta. Jag har valt att endast referera 
hur metoder fungerar rent principiellt då mycket av informationen i övrigt varit daterad.  
 
Den största nackdelen med AM är att metoden inte klarar av att tillverka högkvalitativa 
detaljer. För det första är ytfinheten ett stort problem då AM inte är i närheten av vad som 
brukar krävas vid tillverkning av högkvalitativa delar. En annan nackdel är att AM är effektiv 
när det gäller mindre volymer men om volymer närmar sig 1000 delar är CNC–metoden 
fortfarande överlägsen då den är mycket mer tidseffektiv och även klarar av höga yttoleranser. 
 
Mina förväntningar för AM i framtiden är att det är en metod som kommer att bli allt 
vanligare i tillverkningsföretag. Idag får man uppfattningen att företag drar sig för att 
investera i en AM-maskin eftersom man tror att hållfastheten inte är lika god när man byggt 
upp detaljen med lager på lagerprincip. Det är också riktigt att hållfastheten inte är lika god i 
höjdled som i sidled men alla detaljer behöver kanske inte extrem hållfasthet i höjdled samt 
att man själv kan bestämma vilken sida av detaljen som tillverkas i höjdriktningen.  
 
Mina åsikter om AM har gått upp och ner omhurvida jag tycker det är en bra metod eller inte.  
I början tyckte jag att AM var framtiden och att alla andra tillverkningsmetoder skulle bli 
utdaterade. Efter att ha satt mig djupare in i ämnet tyckte jag att AM inte alls var speciellt bra 
till exempel de långa tillverkningstiderna vid höga volymer, bristande ytkvalitet, dåligt 
materialutbud osv. Efter ytteligare arbete kring de möjligheter som finns med AM återfick jag 
min tro på AM som en framtidsmöjlighet där företag kommer att kunna utnyttja AM för att 
reducera lager, att man kan skicka detaljer virituellt och möjligheten att kunna tillverka 
detaljer på plats. AM metoden är inte lösningen på allt utan ett bra komplement till andra 
metoder. 
 
Under projektet har det varit väldigt viktigt att tidsplanera. Jag har satt upp veckomål för mig 
själv för att vara säker på att jag ligger i fas i projektet. Jag har även fått mycket stöd från min 
handledare Mattias Berglund som varit ett bollplank för mig hela projektet. Detta har varit 
ovärderligt när jag fastnat eller inte vetat hur jag ska gå tillväga med delar i projektet. Det har 
även varit ett väldigt intressant ämne att arbeta med och jag känner att jag fått en djupare 
kunskap inom ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga A 
 Inventarielista över de stångmaterial som används på GE idag. 
  
	  	   Artikel	   CFR	   AoF	   USP	   RoHS	  
ARCAP	  AP1D	  (10)	   28951872	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ARCAP	  AP1D	  10	  (40)	   28951875	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ARCPA	  	  AP1D	  (20)	   28951873	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PMMA	  CLR	  (	  10)	   28922585	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (47)	   28961226	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (40)	   56476900	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (35)	   59497500	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (16)	   56477000	   	  	   	  	   	  	   	  yes	  
TITAN	  GR2	  (10)	   59496500	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITANGR2	  (50)	   56301069	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR	  5	  (12)	   56701300	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  MG	  (	  16)	   .03009616	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (25)	   56100326	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  MG(20)	   56322618	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  MG	  (35)	   28404318	   	  	   Yes	   	  	   Yes	  
TITAN	  GR2	  MG(10)	   28404313	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (6)	   59282800	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  MG	  (40)	   56322619	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR2	  (20)	   56100325	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TITAN	  GR7	  (3)	   56474800	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PC	  TFC	  CLR	  (10,3)	   56201664	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PC	  TFC	  	  CLR	  (20)	   59495900	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  BLK	  (D=100	  L=22,5)	   56325104	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  USP	  (D=50	  L=100)	   28967064	   177	   Yes	   VI	   Yes	  
PEEK	  BLK	  (40)	   56302344	   	  	   	  	   	  	   	  Yes	  
PEEK	  NAT	  USP	  (25)	   .03006576	   177	   Yes	   VI	   Yes	  
PEEK	  BLK	  USP	  VI	  (85)	   56325608	   	  	   	  	   VI	   	  	  
PEEK	  NLK	  USP	  5	  (60)	   56322607	   	  -‐	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  BLK	  (32)	   56201665	   	  	   	  	   	  	   	  Yes	  
PEEK	  BLK	  USP	  (50)	   56322616	   	  	   	  	   VI	   	  	  
PEEK	  BLK	  USP	  (32)	   56322614	   	  	   	  	   	  VI	   	  	  
PEEK	  BLK	  USP	  (20)	   .03005864	   	  	   	  	   	  VI	   	  	  
PEEK	  BLK	  USP	  (12)	   56322617	   	  	   	  	   	  VI	   	  	  
PEEK	  BLK	  USP	  (16)	   28962905	   	  177	   Yes 	  VI	   	  	  
PEEK	  BLK	  USP	  (85)	   56325611	   	  	   	  	   	  VI	   	  	  
PEEK	  BLK	  (12)	   56302193	   	  	   	  	   	  	   	  Yes	  
PEEK	  NAT	  (40)	   29039337	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  BLK	  (90)	   56325097	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  (SH30)	   .03001964	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  (SH50)	   .03001965	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  FC	  BLK	  (20)	   56697800	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  (	  25)	   .03001956	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  (60)	   56300669	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  USP	  (30)	   28995036	   	  	   	  	   	  VI	   Yes	  
PEEK	  NAT	  (55)	   28954770	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  	  (25)	   .03001958	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  (66)	   29103535	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEEK	  NAT	  USP	  (70)	   28967073	   	  177	   Yes 	  VI	   	  Yes	  
PEEK	  NAR	  USP	  	  (100)	   28980737	   	  177	   Yes	   	  VI	   	  Yes	  
PEEK	  BLK	  USP	   56322606	   	  	   	  	   	  VI	   	  	  
PEEK	  FC30	  BLK(30)	   56302523	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (30)	   29028571	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (30)	   28955836	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  	  BLK	  (SH16)	   28920135	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (SH27)	   29019103	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (40)	   .03009472	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (100)	   .03001920	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (130)	   .03001922	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM-‐C	  BLK	  (31)	   29105077	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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POM-‐C	  BLK	  (110)	   29045623	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (SH20)	   28958827	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (20X198)	   28958828	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  (25)	   56200550	   	  	   	  	   	  	   	  	  
POM	  BLK	  	  (60)	   29116771	   	  	   	  	   	  	   	  	  
CW614N	  (15)	   59278400	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PP	  GRY	  (20)	   28405293	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PV	  C	  BLK	  (10)	   .03003003	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PVDF	  NAT	  (20)	   56310369	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ETFE	  WHT	  (22)	   56200066	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PET	  WHT	  (130)	   .03001923	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEI	  	  BLK	  	  MG	  (36)	   .03010060	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEI	  BLK	  MG(50,8)	   .03009471	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PEI	  BLK	  MG	  (38,1)	   .03009474	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PP	  GRY	  (8.2)	   29048191	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ALLOY	  6082	  T651	   29010765	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ALLOY	  6082	  T6511	   29019102	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AC	  5083	  (10)	   28951269	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AC	  5083	  (6,35)	   .03009529	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AC	  5083	   29043477	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AC	  5083	  (SH35)	   29063859	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AC	  5083	  (50)	   28947696	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AC	  5083	  (SH35)	   29063846	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  	  AW	  7075	  (40)	   56303908	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  7075	  (65)	   29085713	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (30)	   80120345	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6063	   56320647	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (20)	   59283600	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (172L)	   29033555	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (67L)	   28926655	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (62L)	   29091053	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (32L)	   29014705	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (30L)	   28982961	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (58)	   .03007072	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (55)	   59299600	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (40)	   29091054	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (70)	   28404316	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (SH40)	   29087908	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  682	  (	  50)	   .03007190	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (40)	   .03007501	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (43L)	   .03007079	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (15)	   28951267	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (10)	   56311764	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (	  90)	   28951258	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (74,5)	   .03006087	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (42L)	   56325136	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (SH60)	   28951255	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (40L)	   80102060	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  	  (45)	   59653400	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  	  (37)	   .03007075	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (	  35)	   56200440	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (6)	   .03006177	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (5)	   .03007395	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (20)	   .03007393	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (87)	   29091062	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (60)	   .03006090	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (70)	   .03006859	   	  	   	  	   	  	   	  	  
EN	  AW	  6082	  (30L)	   28949883	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ICKE	  LEDA,	  (45)	  svart	   56307502	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ICKE	  LEDA,	  (25)	  svart	   56105048	   	  	   	  	   	  	   	  	  
NATUR	  (35)	   56100826	   	  	   	  	   	  	   	  	  
NATUR	  (6)	   56101887	   	  	   	  	   	  	   	  	  
NATUR	  (16)	   56104929	   	  	   	  	   	  	   	  	  
NATUR	  (45)	   56301071	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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Bilaga B 
Större bilder på flödesschemat som skapades för Produktiosverkstaden. Flödesschema 
fortsätter på nästa sida och på båda sidorna är flödesschemat roterat 90 grader. 
 

 
  

Flödet 
fortsätter 
i denna 
ritning. 
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Bilaga C 
Säkerhetsguide för tvättmaskinen som används vid borttagning av stödmaterial av FDM-
tillverkad detalj. 
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Bilaga D 
  Utklipp från en material säkerhetsanvisning från företaget 3Dsystems. 
 

 


