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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts i Karlskoga på två företag, Lasertech LSH AB och
PartnerTech Karlskoga AB, där uppdraget bestod i att med en metodutveckling hitta ett
generellt angreppssätt som man kan förhålla sig till för att förenkla efterbearbetningen av en
additivt tillverkad (AT) detalj. Fortsättningsvis kommer additiv tillverkning att benämnas AT i
texten. Svårigheten ligger i att spänna upp och mäta in en detalj i en CNC-maskin som nästan
är färdig och saknar självklara inmätning- och inspänningsytor. Syftet med arbetet var att hitta
en generell metod att använda sig av för att lösa dessa svårigheter vilket leder till en säkrare
och effektivare tillverkning.
Parallellt med problemlösningen gjordes även en fallstudie där bägge företagen har en AT
produkt som ska bearbetas i CNC-maskin. Problemen klargjordes med hjälp av ett
funktionsmedelträd och lösningar togs fram med hjälp av konceptgenerering för att få fram så
många och bra lösningar som möjligt. Genom att ta fram dessa koncept och möjligheten att
kombinera dessa med varandra skapades en metod som löser inmätning- och
inspänningsproblemen och visade sig vara användbar i fallstudien. Dessa koncept ses som en
generell och bra lösning på ovanstående problem. Fortsatt arbete och utbildning kommer att
krävas för att ytterligare testa metoderna och ge ökad kunskap om AT för att underlätta
tillverkningsprocessen.
Nyckelord: Additiv tillverkning, AT, efterbearbetning, identifiering av nollpunkt,
lägesfixeringssystem

Abstract
This thesis has been carried out in Karlskoga at the two companies, Lasertech LSH AB and
PartnerTech Karlskoga AB, where the assignment consisted of using a methodological
development to find a general approach that can be used to simplify the processing of an
additive manufactured (AM) part. The challenge is to rig and calibrate a detail in a CNC
machine that is nearly finished that lacks obvious faces to rig and calibrate the part in the
machine. The aim of the work is to find a general method that can be used to resolve these
difficulties, leading to a safer and more efficient manufacturing.
Parallel to the solution of the problem, a case study will also be done where both companies
have a product that will be additive manufactured (AM) and processed in the CNC machine.
The problems were clarified by using a functional-medium-trees (funktionsmedelträd) and
solutions were developed using the concept generation to get as many good solutions as
possible. By developing these concepts and the ability to combine these with each other a
method that solves the problems with the rigging and calibration was created and proved to be
useful in the case study. We see these concepts as general and a good solutions to the
problems above. Further work and training will be required to further test the methods and
increase knowledge about AM production to facilitate the manufacturing process.
Key words: Additive manufacturing, AM, finishing, zero point, locating and fixing system
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1 Inledning
1.1 Företagen
Arbetet utfördes på två stycken företag som idag har ett visst samarbete men hoppas att
genom detta arbete kunna få svar på frågor om hur det kan utvecklas vidare. Företagen är
PartnerTech Karlskoga AB och Lasertech LSH AB.
PartnerTech Karlskoga AB har specialiserat sig på bearbetning och kan hantera prototyper,
småskalig produktion, serieproduktion och montering. Omsättning 2015 var SEK 144
miljoner och antal anställda samma år var 120 stycken. PartnerTech Karlskoga AB har en lång
historia och kompetens inom bearbetning och tillverkning av produkter för försvar och sjöfart
och offshoresegmenten. Det är en av Sveriges största anläggningar för avancerad mekanisk
och CNC (Computer Numerical Control) produktion och utrustningen består av komplexa
fleroperationsmaskiner och svarvar med upp till nio automatiserade axlar. CNC-maskinerna
bearbetar bort material med så kallad skärande bearbetning och innebär att material avverkas
ur ett stycke för att får fram en detalj.
Maskinkapaciteten hos PartnerTech Karlskoga AB består av följande:















CNC-fräsning, 20 - 800 mm
CNC-svarvning 20 - 500 mm
CNC höghastighetsbearbetning, 20 - 400 mm
Montering av avancerade mekaniska moduler
Montering av hydraulik i renrumsmiljö
Montering av elektronik
Pressning
Trycksvarvning
Trumling
Avgradning
Tvättning
Slipning
Mätning i CMM
Service och reparationer både inom mekanik och elektronik

Framtiden för PartnerTech är i skrivande stund oviss. Den nuvarande ägaren Scanfil som
köpte upp koncernen för ett år sedan gjorde då redan klart att de inte kommer att behålla
PartnerTech Karlskoga AB, där metallbearbetningen utförs, utan den kommer att säljas av i ett
senare skede. Det skedet är nu och förhandlingar pågår med nya intressenter. Därför finns
inga direkta framtidsplaner förankrade utan verksamheten fortlöper med kostnadskontroll och
inga större investeringar.
Dock finns fortfarande ambitioner och planer på att utveckla sig och få in nya kunder. De
största kunderna ligger inom försvar och marin sektorn vilket gör att man blir beroende av
den konjunkturen. Ambitionen är att få in kunder från andra segment för att få ett jämnare
resultat över tid och inte vara så konjunkturberoende. Den nuvarande Vd:n Birgitta Ewerlöf
ser med tillförsikt mot framtiden och trots att läget är osäkert finns ändå många idéer och
planer på hur företaget kan utvecklas och drivas framåt. Om de nya ägarna är beredda att satsa
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på företaget kommer PartnerTech Karlskoga AB fortfarande vara ett prisvärt och
konkurrenskraftigt bearbetningsföretag.
Lasertech LSH AB är ett industriföretag som specialiserat sig på lasersvetsning,
lasermärkning, AT och oförstörande provning. Omsättning 2015 var SEK 23 miljoner och
antal anställda samma år var 15 stycken. Företaget Lasertech LSH AB är ensamma i Sverige
om att legotillverka metallkomponenter i AT maskin. Additiv tillverkning (AT) är en process
där man bygger upp en detalj lager för lager med exempelvis ett metallpulver, som med hjälp
av en laser sammanfogar pulvret. Samtidigt ingår man i flera forskningsprojekt och
samarbeten för att undersöka och optimera den nya tekniken. För närvarande är Lasertech
involverade i två forskningsprojekt kring additiv tillverkning och CT-scanning (Computerized
Tomographic), en avancerad röntgenmetod som skapar en tredimensionell bild av objektets
yttre och inre struktur.
Maskinkapaciteten hos Lasertech LSH AB består av följande:
Lasersvetsning, lasermärkning och laserhärdning:






Co2-Laser
Nd-YAG Laser
Diodpumpad Laser
Lamppumpad Laser
Disklaser

Additiv tillverkning (AT):




EOS P396 Pulverbäddsmaskin anpassad för plastmaterial.
EOS M290 Pulverbäddsmaskin (SLS-printer) där detaljer tillverkas i följande material:
titan, aluminium, Inconel 718 och verktygsstål.
Arcam EBM Printer Pulverbäddsmaskin där detaljer tillverkas i titan.

Oförstörande provning:




1st Tiede Provbänk och 1st Hand Ok för MT provning med UV ljus för detektering av
Fluorescerande pulver.
PT Bänk med UV ljus för detektering av Fluorescerande pulver samt handhållen UV
Lampa för samma ändamål
Referenskroppar för kontroll av vätskors beskaffenhet och UV samt Vit-ljus mätare

Framtiden ser ljus ut för Lasertech tycker Torbjörn Holmstedt och företaget har visioner om
att skapa ett komplett AT-center för legotillverkning. AT-utvecklingen är het just nu och
Lasertech vill gärna rida på den vågen och fortsätta hålla intresset uppe för tekniken. Man ser
också en potentiell marknad med att kunna kombinera lasersvetsning med AT för att
framställa större och mer komplexa detaljer. Maskinparken kommer att utökas och
installationen av en LMD-laser (Laser Metal Deposition) pågår just nu. Lasertech ser även
fortsatt och utvecklat samarbete mellan universiteten och forskningen inom området för att
stärka relationerna mellan näringslivet och den akademiska världen. Detta för att bibehålla
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och stärka kompetensen och entreprenörskapet inom svensk industri.
Båda dessa företag är belägna på Bofors Industriområde i Karlskoga vilket gör att de två
företagen är närbelägna och de har bra kontakt idag och vill nu undersöka möjligheterna att föra
de olika tillverkning- och bearbetningsteknikerna tillsammans. Företagen har fotoförbud och
jobbar med partners inom olika industrier som har information som inte ska vara offentlig. Allt
som dokumenteras med bild och skrift kommer innan publicering att godkännas av PartnerTech
och Lasertech för att säkerställa att ingen sekretessbelagd information läcker ut.
1.2 Projektet
Arbetet bestod av en metodutveckling där fokus låg på på hur man idag använder tillverkade
detaljer med AT-teknik tillsammans med traditionell bearbetning i CNC-maskiner.
Utredningen bestod av vilka möjligheter och begränsningar som finns idag samt hur företagen
och branschen i stort ska kunna sammanföra ny AT-teknik med traditionell bearbetning på ett
så enkelt och effektivt sätt som möjligt, med fokus på enkel identifiering av nollpunkt. För att
vara en attraktiv samarbetspartner tror uppdragsgivaren PartnerTech att man bör ligga i
framkant med nya tillverkningsmetoder. Att kunna anpassa sig efter ny teknik är en
förutsättning om man som leverantör ska kunna erbjuda kompletta helhetslösningar. Varför
just detta valdes är för att uppdragsgivarna har intressen i hur de kan optimera samarbeten
med sina olika branschinriktningar.
Frågan som avhandlats är hur olika AT detaljer vidare ska bearbetas i annan CNC-maskin med
enkel identifiering av nollpunkten. Detta för att reducera bearbetningstider och framförallt
minska ställtiderna i CNC-maskinerna. Frågeställningar kring detta är följande:




Fungerar detta i alla slags CNC-styrda maskiner?
Finns det begränsningar som gör att endast vissa typer av CNC-styrda maskiner
fungerar?
Hur kan AT teknik utnyttjas på bästa sätt vid tillverkning och vidare bearbetning för att
minska ställtiderna?

Syftet med examensjobbet var att få inblick i hur man på bästa sätt kan utnyttja fördelarna
med en dyrare och mer komplicerad tillverkningsteknik, såsom AT, för att reducera
tidskostnader, spara på verktyg och minska materialåtgång i dagens tillverkningsindustri.
I projektet ingick även en fallstudie där tillverkning av en detalj har tillverkats additivt och
bearbetats på ytor där specifikationer på noggranna krav eller toleranser finns såsom
ytjämnhet, gängor, hål och lägestoleranser med mera. Frågor som klargjordes var bland annat;
Vad krävs av konstruktören när detaljen tillverkas i form av stödstrukturer? Kan flera detaljer
tillverkas samtidigt? Hur separeras detaljerna från grundplattan? Hur sätts detaljerna sedan
upp i CNC-maskinen? Vad ska bearbetas på detaljen i form av hålbilder, yt-finhet samt övriga
toleranser? För att få en så bred och komplett lösning som möjligt kommer ett generellt
angrepps- och tankesätt att presenteras där olika typer av scenarion täcks in.
Målet med projektet blev att titta på olika angreppssätt beträffande efterbearbetning av AT
produkter och hur dessa ska riggas upp och mätas in i CNC-maskin på ett enkelt och effektivt
sätt.
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2 Bakgrund
2.1 Problemet/uppdraget
Uppdraget som tilldelades och som arbetet fokuserat kring, handlar inte om ett direkt
problem, utan mer som en kartläggning för att kunna på bästa sätt hantera efterbearbetningen
av AT detaljer. I dagsläget har PartnerTech endast gjort några prototypkörningar av AT
detaljer för att testa hur efterbearbetningen av dessa detaljer ska gå till. Det man upptäckte då
var att det kan vara svårt att spänna fast detaljen då den i princip är färdig och kan sakna
självklara inspänningsytor, jämfört med idag när en produkt bearbetas ut från ett ämne som
har stor greppyta för fixeringen i maskinen. PartnerTech tror att additiv tillverkning kommer
att bli en självklar del i tillverkningsindustrin då den ständigt utvecklas och ju mer tekniken
blir tillgänglig, desto mer kommer den att användas. Lasertech i sin tur har intresse i att
marknadsföra AT tekniken och de vill se att andra aktörer som berörs av processen börjar att
tänka i AT för att se möjligheterna med att utnyttja teknikens fördelar.
För att få en greppbar bild av situationen skapades en nulägesanalys, som begrundar sig i
olika intervjuer med de inblandade samt viss demonstration, av vad varje aktör gör samt vad
de vill undvika och som kan ses som ett problem för aktörerna.
Kunden som är uppdragsgivaren skapar detaljen i CAD med tillhörande toleranser och övrig
specifikation kring produkten. CAD-filen sparas i STEP-format och skickas vidare för
utskrift. Kunden vill undvika tidsödande följdfrågor på sin konstruktion samt att undvika
tillverkningsfel. Då många företag använder sig av begreppet JIT (Just In Time) är det också
en fördel om tillverkningen sker så snabbt som möjligt.
Lasertech bereder STEP-filen från kunden och gör den redo för att skrivas ut. Detta innebär
att de orienterar detaljen på utskriftsplattan så att utskriften blir optimal med tanke på rätt
kvalitét, stödstruktur, tidsåtgång. De behöver också lägga på en bearbetningsmån på de ytor
som ska bearbetas. I dagsläget får Lasertech lägga mycket tid på att modellera om detaljen så
att den blir förberedd för AT processen då konstruktören oftast inte har tänkt i AT utan har haft
vanlig traditionell bearbetning i tanken. Efter modelleringen görs filen om till STL-format för
att sedan skrivas ut.
PartnerTech får CAD filen skickad till sig från Lasertech och den utskrivna detaljen. CADfilen CAM-bereds och förses med passande program. Utgångsämnet, som vid traditionell
bearbetning oftast består av ett fyrkantigt ämne, måste anpassas för att bearbetningen ska vara
möjlig. Denna anpassning vill man minimera då den är tidsödande. Detaljen spänns in i
maskinen och beroende på utseende är detta mer eller mindre komplicerat.
I matrisen visas en kort schematisk bild över vad de olika aktörerna gör, illustrerat med grå
färg, samt vad de vill undvika, illustrerat med röd färg, tabell 1.
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Tabell 1. Schematisk översiktsbild över de olika stegen i tillverkningsprocessen samt vem som gör
vad.

Företag/Kund

Gör

Kund, Steg 1

CAD, STEP-fil,
toleranssättning, övrig SPEC

Tidsödande frågeställning
kring konstruktion

Lasertech, Steg 2

Bereder STEP-fil från Kund:
Orientering, Stödstruktur,
Bearbetningsmån,
Modellering av STEP-fil,
STL.

Extra material pga. kostnad,
bygghöjd, få detaljer/utskrift,
modellering av STEP-fil.

STEP-fil på färdig detalj,
CAM-beredning, väljer
utgångsämne, inspänning,
bearbetning

Tidsödande CAM-beredning
och inmätning.

PartnerTech, Steg 3

Vill undvika

Genom att göra en flödesmappning av matrisen ovan, tabell 1, åskådliggörs processen och
vad som görs och vad man vill undvika i nedanstående figur 1. Färgerna representerar vad
respektive part gör (grå färgsättning) samt vad de vill undvika (röd färgsättning).
CAD, Tolerans, STEP,
Specifikation

Kund
Bereder STEP-fil fr Kund:
Orientering, Stödstruktur,
Bearbetningsmån,
Modellering av STEP-fil, STL.

Tidsödande
frågeställning kring
konstruktion

Lasertech

Extra material pga kostnad,
bygghöjd, få detaljer/utskrift,
modellering av STEP-fil.

PartnerTech

STEP-fil på färdig detalj,
CAM-beredning, väljer
utgångsämne, inspänning,
bearbetning

Tidsödande CAMberedning och inmätning

Figur 1. Flödesmappning baserat på översiktsbilden enligt tabell 1.

Med hjälp av denna kartläggning finns nu en grund för vidare arbete och förutsättningar för
att hitta ett generellt arbetssätt som har optimerats med hjälp av de olika teknikernas styrkor
och svagheter. Det vidare arbetet som består i att utveckla tillverkningsprocessen ska ge svar
på frågorna:


Kan arbetet fördelas mellan aktörerna på annat sätt?



Kan de olika teknikerna i processen utnyttjas mer?



Kan de olika delarna effektiviseras individuellt?



Kan inspänningen och inmätningen underlättas i maskinen?
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare
I samband med examensarbetet påbörjades framkom det från Lasertech att de hade ett
uppdrag gällande framställning av en AT detalj som har sådana toleranskrav att
efterbearbetning i en CNC-maskin var nödvändig. Tidigare tester på AT produkter som
efterbearbetats har till viss del gjorts men inte resulterat i någon större produktion. Därför
finns i dagsläget ingen information om vad företagen gjort tidigare för att lösa problemet.
Med detta sagt innebär det inte att det inte finns idéer kring hur problemet skulle kunna lösas
på olika sätt. Torbjörn, grundare till Lasertech LSH AB, gav som förslag att använda den
detalj som de fått i uppdrag att producera och användas som fallstudie i examensarbetet för att
kunna utveckla en metod för att efterbearbeta AT detaljer. Fallstudien beskrivs i sin helhet i
Bilaga A. Detta medför att det blir ett verkligt fall där värdefull erfarenhet anskaffas och är en
förmån att få vara deltagare i.
2.3 Vad har andra gjort tidigare
Det forskas intensivt på AT området och nya angreppssätt och metoder uppfinns. En av dessa
metoder har Dr. Ola Harrysson, Professor i Biomedicinsk tillverkning vid NC State University
i Kalifornien, utvecklat [1]. Ola Harrysson har gedigen bakgrund inom AT och har bland
annat tillverkat implantat med AT teknik då han är en av de som driver ett center för Additiv
tillverkning.
Ola Harrysson har varit med att utveckla systemet DASH (Direct Additive and Subtractive
Hybrid Manufacturing) och är ett mjukvarusystem där Additiv tillverkning och CNCbearbetning har knutits samman. I systemet används filformatet AMF (Additive
Manufacturing File format), mer om AMF i avsnitt 2.5.3 Filformat vid utskrift, istället för
STL och innebär följande fördelar tillsammans med det utvecklade mjukvarusystemet:


Automatiserad för- och efterbehandling av CAD-fil



En fil för hela processen



Konstruktion och tillverkning av fixturer behövs inte



CNC-programmering behövs inte

Ola Harrysson var inbjuden till heldagsseminariet som hölls i Karlskoga den 16: mars 2016 på
inbjudan av TTC (Tekniskt Tillverkningscentrum) där flera AT aktörer var inbjudna. Ola
Harrysson presenterade då systemet DASH och presentationen på den föreläsningen har
erhållits. Efter att ha granskat Ola Harryssons föreläsning om programmet har nio steg som
illustrerar DASH-systemet med efterföljande förklaring fritt tolkats, figur 2.

Rev 04, 2016-06-08 F Svensson, S Wåhlstedt

12 (55)

Figur 2. Nio steg som DASH-systemet består av. [1]

1. Detaljen konstrueras i CAD-miljö och detaljen sparas med filformatet AMF i
programmet.
2. Med samma fil skapas stödstruktur för detaljen, orientering av bästa läge bestäms med
tanke på stödstrukturen och antal detaljer som ska få plats på arbetsbordet.
3. Beroende på toleranser, material och avverkningsmetod läggs ytterligare material på
för att bearbetas. För att kunna spänna upp detaljen i CNC-maskinen skrivs fixturer ut
samtidigt på detaljen som sedan kommer att avlägsnas.
4. Detaljerna tillverkas och avlägsnas sedan från arbetsbordet. Beroende på
tillverkningsteknik behöver detaljen eventuellt rengöras.
5. Bearbetning förbereds genom uppspänning av detaljen i CNC-maskin.
6. En kamera läser av och lokaliserar detaljen för att bestämma utseende och nollpunkt
på detaljen. Hur mycket material som ska avverkas på detaljen bestäms av mjukvaran
och i vilken ordning som ytorna ska bearbetas.
7. Med hjälp av den tidigare orienteringsinformationen av detaljen bestämmer
programmet verktygsbanor. Beroende på toleranser och hur ytorna ser ut och hur de
ska bearbetas bestäms verktygen som ska användas.
8. Detaljen bearbetas till färdig produkt. En kvalitetskontroll görs med hjälp av kameran
som känner av om den bearbetade detaljen uppfyller de ställda kraven. Efter
godkännande avlägsnas detaljen från stödstrukturen.
9. Detaljen levereras till kund och feedback från kunden mottas.

Ett exempel på en detalj som tillverkats med hjälp av DASH-systemet visas i figur 3. Tre av
stegen i tillverkningsprocessen illustreras där den vänstra detaljen är den utprintade detaljen
direkt från AT maskinen. Den högra detaljen har bearbetats klar med undantag från
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inspänningsgeometrin som fortfarande finns kvar. Den nedre detaljen visar den färdiga
detaljen med stödstruktur och inspänningsgeometri avlägsnad, figur 3.
Direkt efter
AT-process

Bearbetad detalj med
inspänningsgeometri kvar

Färdig detalj
Figur 3. Detalj i olika steg i DASH från direkt utskriven detalj till delvis bearbetat och till sist färdig
detalj. [1]

Med denna metod har man utvecklat och effektiviserat följande moment från konventionell
tillverkning:


Behovet av att konstruera och tillverka lösa fixturer



Behovet med CAM beredning för att skapa CNC-programmets G-koder



Den normala ledtiden på 6-8 veckor har reducerats



Flera filformat behövs inte



Möjliggör större produktioner



Möjliggör enstyckstillverkning eller små serier som med konventionella metoder
både är tidskrävande och kostsamt.

2.4 Beskrivning av teknikområdet
Det teknikområde som rapporten kommer att innefatta till största delen är:


Tillverkningsteknik



Produktutveckling



Metodutveckling

Andra mindre delar som också kan komma att beröras är ekonomi, materiallära, matematik
och statistik. Här finns redan en del kunskap men troligtvis kommer viss fördjupning ske även
här. För att lösa problemet behövs kunskaperna inom tillverkningstekniken för att reda ut vad
eller vilken tillverkning och bearbetningsmetod som är bäst lämpad. Fördjupning inom AT
och CNC-teknik kommer att vara en hörnsten i arbetet samtidigt som
problemlösningsmetoder i produktutveckling är en annan.
2.5 Teori
Som tidigare beskrivits i punkt 1.2 är frågan som ska avhandlas hur man kan tillverka detaljer
med hjälp av AT teknik och fortsätta vidare bearbeta detaljen i annan maskin med enkel
identifiering av nollpunkt för att reducera bearbetningstider. I dagsläget finns inget direkt
angrepps- och tankesätt till efterbearbetningen av AT detaljer utan de försök som gjorts har
lösts efter bästa förmåga. För att förbättra situationen kring efterbearbetning av AT detaljer
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och genom att belysa frågan har redan ett stort steg tagits i rätt riktning. Resultatet av
metodutvecklingen kommer förhoppningsvis bli startskottet på en gemensam tankegång och
en grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet kring metoderna.
För att kunna utföra detta arbete krävs kunskap i både traditionell tillverkningsteknik och
relativt ny AT teknik inom additiv tillverkning. Dessa grundläggande kunskaper finns idag
och tillgång till ytterligare litteratur finns också tillgänglig för fördjupning inom
tillverkningsteknikerna. En djupare undersökning kring olika lägesfixeringssystem kommer
att göras för att få svar på hur de fungerar, kan de appliceras i olika maskiner, är det lätt att
implementera etcetera. Den kunskapen kommer att införskaffas genom intervjuer av olika
personer inom företagen samt andra personer inom branschen.
2.5.1

Tillverkningsprocessen, från idé till färdig detalj

Tillverkningsprocessen kan enligt Gibson [2] delas upp i 8 steg som kort förklaras nedan.
1. CAD – Tillverkning av modellen skapas i ett CAD-program.
2. STL – Den klara CAD-filen konverteras sedan om till filformatet .stl som AT
maskinen kan tolka.
3. Filöverföring – STL-filen flyttas över till AT maskinen.
4. Maskinuppsättning – Maskinen får olika parametrar inmatade såsom typ av material,
lagertjocklek, arbetstemperatur med mera.
5. Tillverkning – Maskinen startas och lager för lager av materialet läggs på detaljen.
6. Borttagning – Detaljen avlägsnas från maskinens arbetsbord.
7. Efterarbete – Detaljen rengörs och stödfixturer avlägsnas.
8. Vidare användning – Detaljen kan nu behöva ytterligare bearbetning, härdning och
eller ytbehandlas. Maskinen behöver troligtvis rengöras eller ses över för vidare
användning.
2.5.2

Filformaten vid utskrift

Det finns olika typer av filformat som används vid AT där den ursprungliga och fortfarande
vanligaste är STL som kommer från termen STereoLitografi. STL formatet konverterar CADmodellen till små trianglar och är endast beskrivning av modellens yta[2]. Annan information
om modellen såsom modelleringsdata och konstruktionshistoria tas inte med. Hur dessa
trianglar ordnas visas i figur 4.
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Figur 4. Exempel på triangeluppbyggnad i STL-format. [2]

Dessa trianglar beskriver vilken del av ytans normala vektor som associeras med triangelns
riktning. Denna orientering ska bestämma vilken del som är insida respektive utsida på
detaljen. Detta kan medföra att i komplexa och oregelbundna detaljer kan det uppstå
svårigheter för programmet att tolka då trianglarnas vektorer inte är sammanbundna korrekt.
På grund av detta kan glipor eller gap uppstå i modellen. Vissa AT-system reagerar olika på
denna typ av problem där vissa tolkar gapet som ett faktiskt gap i modellen medan andra
program bygger över gapet automatisk. Detta kan resultera i antingen oönskat material där det
inte behövs, eller avsaknaden av material. Storleken på dessa trianglar bestäms av personen
som exporterar CAD-modellen till STL-formatet. Tumregeln är att triangeln ska vara mindre
än AT-maskinens upplösning.
På grund av avsaknaden av viss information har utveckling pågått för att få fram ett nytt
filformat som kompletterar STL formatet med information om material, färger och annan
ingående information. Detta nya filformat kallas för AMF (Additive Manufacturing File
format) och är nu också en ISO-standard [2]. AMF-formatet har samma fördelar som STL
men med mindre begränsningar och tar med information från CAD-filen såsom dimensioner,
färger och material med mera. Alla stora CAD program (Catia, AutoCad, CREO med flera)
har annonserat att de kommer att börja stödja AMF-formatet i deras nya versioner av
programmen. Detta innebär inte att STL kommer att försvinna utan formaten kommer vara
kompatibla med varandra så att man fortfarande kan hantera både STL- och AMF-formaten i
samma program.[2]
2.5.3

Vad är Additiv Tillverkning (AT) och hur används det?

Additiv Tillverkning (AT) eller Additive manufacturing (AM) är samlingsnamnet på vad som
tidigare kallades Rapid Prototyping (RP). Som namnet antyder användes tekniken till en
början att endast snabbt kunna tillverka prototyper för att kontrollera passning, form och
funktion. Tekniken bygger på att addera material i en lager på lager princip och bygger upp en
eller flera detaljer från en CAD-fil i en tillverkningsenhet. Populärt kallas även detta för 3Dprinting, men istället för ett dokument som skrivs ut, skrivs istället en 3D-modell ut i
tillverkningsenheten. Vanligt kan denna enhet benämnas som 3D-skrivaren. Då tekniken
numera inte bara används för tillverkning av prototyper, utan även för serietillverkning har
namnet Additive Manufacturing (AM) antagits som standardterm för teknikområdet enligt
ASTM (American Society for Testing and Materials). [2]
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2.5.4

Fördelar med AT

Fördelarna med AT-tekniken är att begränsningarna i komplexiteten i en detalj i stort sett
försvinner med undantag för den stödstruktur som måste läggas till för att förhindra kollaps.
Då den tillverkade detaljen skrivs ut i lager för lager kan komplicerade geometrier skapas som
inte är möjligt med konventionell maskinbearbetning på grund av begränsningar i maskinen
avseende verktyg och åtkomst. Tillverkning av en prototyp kan ske direkt från en CAD-fil.
Reducering av ingående och kombinerade delar av en produkt kan minimeras då dessa byggs
direkt i ett stycke. Tid och kostnad sparas på färre ingående delar, uppsättning i
bearbetningsmaskin, slitage på bearbetningsverktyg, detaljerade ritningar med
sammanställningar och komplicerade hålbilder minskas eller helt reduceras. Sammantaget kan
man med AT tekniken minska ledtiderna från konstruktion till färdig prototyp avsevärt.
Materialanvändningen är väldigt effektiv då endast material som skapar detaljen används. Vid
till exempel pulverbäddsteknik kan upp till 98% av pulvret återanvändas till andra utskrifter
och det medför att tekniken är miljövänlig och därmed bidrar till hållbar utveckling. Eventuell
efterbearbetning minskas radikalt och kostnader sparas in på verktygsslitage och
skrothantering. Ytterligare mer indirekta fördelar är den snabba tillverkningen som medför
reducerad tid till konsumenten (time-to-market). AT maskinen kan opereras av en operatör
och kan efter start jobba utan ständig tillsyn vilket innebär minskade personalkostnader för
företagen. Med mera komplexa detaljer minskas även slutmonteringen av produkterna. [3]
2.5.5

Nackdelar med AT

Trots att tekniken gör det möjligt att framställa i princip vilken form som helst finns det saker
som bör beaktas. Den stora nackdelen är tillverkningstiden. Då produkten tillverkas i lager för
lager och lagren som läggs på är mycket tunna [4], tar framställningen av produkten lång tid.
Detta gör att stora serier inte lämpar sig med AT tekniken. En annan nackdel är att ofta måste
produkten värmebehandlas för att reducera spänningarna som uppkommer i materialet vid
tillverkningen. Även maskinbearbetning eller annan efterbehandling behövs för att uppnå
särskilda toleranser som ytjämnhet, håltoleranser etcetera[3]. I vissa AT maskiner som
använder pulver som material måste pulvret hanteras och förvaras på ett sådant sätt att risk för
personskador och brand minimeras [2]. Mer noggrann rengöring och tillsyn efter varje
körning krävs av dessa maskiner för ett de ska fungera optimalt. Det kan vara svårt att hitta
specialutbildad personal som kan hantera och sköta AT maskinerna.
Vid utskrift av kanaler eller övriga håligheter måste borttagningen av pulvret säkerställas och
då behövs någon form av CT-scanning göras vilken medför en investeringskostnad eller
svårighet att hitta leverantör av den tjänsten. Med fördelen att minska antalet komponenter i
en detalj medför det också en sårbarhet. Då all information om produkten kan sammanställas i
endast en fil innebär det en högre säkerhetsrisk och hemlig information kan lättare läcka ut
enligt Torbjörn Holmstedt på Lasertech.
2.5.6

Olika AT kategorier

Det finns olika sätt att kategorisera AT teknikerna. Ett av de mer överskådliga sätten är enligt
Chua [3] att dela in AT kategorierna i tre delar; Liquid-based, Solid-based och Powder-based.
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2.5.6.1

Liquid-based

Denna typ av AT teknik använder en härdningsprocess där materialet från början är i flytande
tillstånd och vanligen genom att tillsätta laser eller UV-ljus härdas (curing) vätskan till fast
form och byggs på i lager för lager[3]. Stereolitografi (SL) är en liquid-based teknik som
baseras på detta sätt. I figuren nedan, figur 5, ses hur byggplattformen sänks ned steg för steg
och att ett nytt lager med vätska tillförs till detaljen. Vätskan härdas genom att exponeras för
en laserstråle som genom ett munstycke rör sig i x- och y-riktning och på så sätt bygger på
material i z-riktningen lager för lager. Denna process upprepas tills det att detaljen är färdig.
[5]

Figur 5. (1) visas början av utskrivningsprocessen i en Liquid-base teknik, då istället i (2) visar hur
plattformen stegvis sänks ned i vätskan och detaljen byggs på lager för lager. [5]
2.5.6.2

Solid-based

Solid-based tekniken använder ett grundmaterial, vanligen ABS-plaster, som är i fast form och
upplindad på en spole. Materialet matas fram med hjälp av rullar och värms upp till
smältpunkt i munstycket. Det smälta materialet, som stelnar och binds ihop med tidigare på
lagt material, läggs på i lager för lager för att bygga upp detaljen. Tekniken illustreras i figur
6, där grundmaterialet matas fram med hjälp av två rullar och smälts i munstycket som rör sig
i x- och y-riktningen. Plattformen sänks sedan i z.-riktningen när nästa lager sedan ska läggas
på. Processen upprepas tills det att detaljen är klar. Denna teknik är känd som FDM (Fused
Deposition Modelling) och är den allmänt kända tekniken som finns i AT maskiner som är
tillgängliga även för privatpersoner. [3]
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Figur 6. Visar det frammatade och sedan smälta materialet som läggs på i lager för lager i takt med att
plattformen sänks. [6]

2.5.6.3

Powder-based

Vid denna AT teknik är grundmaterialet i ett pulvertillstånd som binds samman med laserljus
eller elektronstråle för metaller, alternativt vid plaster så används ett bindemedel för
sammanfogningen. Pulvret läggs på i ett tunt lager som sedan sammanfogas med tidigare
pålagt material. Pulvret kan också matas ut direkt via ett munstycke och bindas samman med
tidigare utskrivet material. Det finns olika typer av pulverbaserade AT tekniker. En vanlig
pulverbaserad teknik är SLS (Selective Laser Sintering) där pulvret läggs på i ett tunt lager
med hjälp av en arm eller rulle som hämtar pulver från en separat kammare. En laser sintrar
det nya lagret och detaljen byggs på i lager för lager. Sintring innebär att pulvret binds
samman utan att uppnå smälttemperatur. Temperaturen ligger istället någonstans mellan halva
materialets smälttemperatur upp till precis under materialets smälttemperatur. Vid denna
upphettning sammanfogas metallpulvrets korngränser med varandra och porositeten
minskar[3]. Kammaren har innan tillverkningen tömts på syre och ersatts med en inert gas,
exempelvis Argon för att uppnå rätta förhållanden. Det råder även en förhöjd arbetstemperatur
för att minska spänningar och deformationer enligt Torbjörn Holmstedt, Lasertech.
I figuren nedan figur 7, illustreras hur en SLS process går till. I denna process så finns det tre
olika kammare där dom två yttre kamrarna innehåller pulvret som används. Pulvret matas från
dessa kammare med hjälp av den gröna rulle som för pulvret i ett tunt lager över till den
mellersta kammaren där själva byggandet utförs och det är i denna kammare som lasern
jobbar i. Lasern jobbar i x- och y-riktningen och kammarna flyttas upp och ner i z-riktningen.
Vartefter pulvret går åt så flyttas de både yttre kammarna uppåt för att bidra med nytt pulver
och vartefter detaljen byggs på så flyttas den mellersta kammaren neråt. Proceduren fortsätter
på samma sätt tills en färdig detalj har tillverkats lager för lager.
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Figur 7. Visar en typisk SLS-process där pulver läggs på lager för lager som en laserstråle sedan
sintrar pulvret till homogent material. [7]
2.5.7

Stödstrukturer och orientering vid AT tillverkning

I de flesta AT tekniker krävs att alla ingående delar, såsom överhängande hörn, kanter, vinklar,
ytor, öppningar och hålbilder på en tillverkad detalj som överstiger en viss vinkel och eller är
fristående har en stödstruktur. Stödstrukturens uppgift är att se till att det material som läggs
på behåller sin korrekta placering i geometrin och inte faller samman på grund av sin
egentyngd. En annan uppgift som stödstrukturen har är att avleda värme från detaljen under
själva byggandet. Denna stödstruktur som detaljen byggs med kan bestå av samma material
eller att annat material beroende på AT teknik. Skillnaden är att stödstrukturen är mindre
homogen det vill säga att den är mer porös i sin konsistens. Stödstrukturerna kan även vara
solida för att säkerställa att detaljen inte rör sig på något sätt under tillverkningen på grund av
de spänningar som uppstår (vanligast i metalliska material). Möjligheten finns att kombinera
dessa stödstrukturer, porösa och solida, för att effektivt stötta och bekräfta ett bra resultat.
Efter att detaljen är utskriven måste denna stödstruktur avlägsnas, dels från byggplattan samt
avverkas från detaljen. Beroende på AT teknik kan stödstrukturen varieras för att underlätta
borttagningen. Genom att ha annan materialfärg på stödstrukturen, annat material, annan
temperatur vid smältningen mellan detalj och stödstruktur eller olika kemikalier som löser
upp stödstrukturen. Detta är olika tekniker som kan användas för att lättare få bort
stödstrukturen från den tillverkade detaljen utan att detaljen i sig påverkas eller skadas på
något sätt. Stödstrukturen fungerar också som en borttagningszon när detaljen ska avlägsnas
från byggplattan. När detaljen är färdig kan blästring med metallpulver eller trumling
användas för att ytterligare förfina ytans struktur. [2]
Man bör även tänka på hur man väljer detaljens placering vid utskriften. Såsom nämnts ovan
så byggs stödstruktur upp för att stötta detaljen under bygget, men detta kostar naturligtvis
både material och byggtid. Därför bör man orientera sin detalj på ett sådant sätt att
stödstruktur minimeras. Om uppsättningen av detaljen blir optimal kan följande fördelar fås
ut:



Minskad materialåtgång
Minskad byggtid
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Färre ytor som behöver bearbetas
Enkel borttagning av detalj
Minskad deformation

Man bör också ta hänsyn till bygghöjden vid tillverkningen, speciellt vid
pulverbäddsteknologin. Genom att placera biten med den lägsta tyngpunktsorienteringen kan
byggtiden minska då laser eller elektronexponeringen är mycket kort, men matningen av
pulver är konstant innebär det att ju fler lager som läggs på, desto längre byggtid, samt
pulverhanteringen minskar då kammaren inte innehåller lika mycket av pulvret. Undantaget
med att reducera bygghöjd är om seriestorleken är större. Då bör man orientera detaljerna på
ett sådant sätt att byggkammaren fylls helt med detaljer för att effektivisera utskriften. [2]
I figur 8 illustreras hur mycket material som kan sparas genom att orientera biten på det bästa
sättet. I figur 8 a) är stödstrukturen solid och originalplaceringen av detaljen innebär en
stödstruktursvolym på ca 143mm3. Figur 8 b) är den bästa placeringen beträffande
materialåtgång på stödstrukturen och har en volym på ca 81mm3. Figur 8 c) är den sämsta
placeringen av detaljen då materialåtgången av stödstruktur är ca 173mm3. I tabell 2 visas en
jämförelse mellan de olika placeringarna samt hur mycket material som sparas beroende på
placeringen av detaljen.[8]
a)

b)

c)

Figur 8 a) b) c). Illustration av en detaljs placering och hur stödstrukturen varierar beroende på
placering. [8]

Tabell 2. Tabellen visar en jämförelse med avseende på materialåtgång beroende på detaljens
placering i figur 8. [8]

Detaljorientering

Original placering
(Figur 8 a)

Bästa placering
(Figur 8 b)

Sämsta placering
(Figur 8 c)

Stödstruktursvolym (mm3)

142,795 mm3

81,059 mm3

172,723 mm3

Materialbesparing (%)

-

+43 %

– 21 %

Strano Et al visar i sin forskningsrapport [8] hur man på bästa sätt kan reducera
stödstrukturens materielinnehåll samt optimera lägesorienteringen av detaljen. Genom att
använda olika matematiska formler kan man på ett flexibelt sätt få fram komplicerade
cellstrukturer på stödstrukturen. Formlerna som används i forskningsrapporten är:
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1. Schwartz level surface equation:
𝑐𝑜𝑠(𝑥) + 𝑐𝑜𝑠(𝑦) + 𝑐𝑜𝑠(𝑧) = 0

(1)

2. Gyroid level surface equation:
𝑐𝑜𝑠(𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝑦) + 𝑐𝑜𝑠(𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑧) + 𝑐𝑜𝑠(𝑧)𝑠𝑖𝑛(𝑥) = 0

(2)

3. Diamond level surface equation:
𝑠𝑖𝑛(𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑧) + 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝑧) + 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 𝑠𝑖𝑛(𝑦) 𝑐𝑜𝑠(𝑧) +
𝑐𝑜𝑠(𝑥) 𝑐𝑜𝑠(𝑦) 𝑠𝑖𝑛(𝑧) = 0

(3)

I figur 9 a) visas cellstrukturen som erhålls med hjälp av ekvation 1. I figur 9 b) visas
cellstrukturen som erhålls med hjälp av ekvation 2 och sist i figur 9 c) visas cellstrukturen
som erhålls med hjälp av ekvation 3. De olika matematiska formlerna bygger upp
cellstrukturerna i stödstrukturen på ett sätt som kan minska materialåtgången fast med
bibehållen styrka.
a)

b)

c)

Figur 9 a). Cellstruktur som är uppbyggd med hjälp av Schwartz level surface equation, 9 b)
cellstruktur som är uppbyggd med hjälp av Gyroid level surface equation och 9 c) cellstruktur som är
uppbyggd med hjälp av Diamond level surface equations. [8]

Genom att kombinera bästa orienteringen i figur 8 med den bästa cellstrukturen från figur 9
kan ytterligare materialbesparingar göras till uppemot 50 %. [8]
2.5.8

CNC-teknik

Att bearbeta produkter i metall i olika maskiner såsom svarv och fräs har funnits länge. I
slutet av 40-talet utvecklades de första numeriskt styrda fräsarna av John Parsons och Frank
Stulen på Parsons Coorperation i Michigan [5]. Denna teknik benämns som Numeric Control
(NC) och blev början till att kunna tillverka detaljer med större noggrannhet och repeterbarhet
än den då nuvarande manuella styrningen. Den första prototypen demonstrerades 1952 [5].
Den fortsatta utvecklingen av tekniken drevs fram av elektronikindustrin och framförallt
datorns tillkomst och år 1976 fanns den första NC-styrda maskinen med en dator i sitt
styrsystem och begreppet CNC (Computerized Numerical Control) skapades. Detta medförde
att man kunde lagra tidigare inprogrammerade arbeten i maskinen och ändra i de befintliga
programmen i takt med att produkternas utseende ändrades [9]. Med CNC-styrning kan en
operatör mata in programmet i maskinens dator som steg för steg beskriver
bearbetningsförloppet. De tidigare manuella inmatningarna har ersatts med programmering av
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koder som styr maskinens förflyttning, Matning av arbetsstycke, rotationshastighet på
spindeln, kylvätska av och på etcetera [9].
Numera är CNC-tekniken och utveckling av CAD-system (Computer Aided Design)
sammankopplade med ett CAM-system (Computer Aided Manufacturing) och fungerar på ett
sådant sätt att en konstruktör tillverkar en produkt i ett CAD-program. För att CNC-maskinen
ska kunna tillverka produkten bereds filen om med hjälp av CAM-programmet till ett
styrsystem som CNC-maskinen kan tolka. För att CNC-maskinen ska veta hur mycket
material som ska bearbetas bort väljs ett ursprungsämne, kallat ”stock-fil”, som är större eller
lika stor som detaljens ytterkonturer.
I figur 10 a) visas en CAD-fil på en fixtur som importerats i CAM-beredningsprogrammet. De
gröna ytterkonturerna i figuren representerar stock-filen som i sin tur representerar
ursprungsämnet som sitter i CNC-maskinen och där detaljen sedan bearbetas fram ur. I figur
10 b) visas den verktygsbana som CAM-programmet skapat och där väljs även de olika
typerna av verktyg som ska användas vid bearbetningen. [9]
a)

b)

Stock-fil

Fixtur
Verktygsbana

Figur 10. (a) Skillnad mellan detalj och stock-fil och (b) CAM-beredd verktygsbana.

CNC-maskiner finns i en rad olika varianter där man använder CNC-teknik för att tillverka
sina produkter. Några vanliga CNC-maskiner är exempelvis svarvar, fräsar,
fleroperationsmaskiner, olika typer av skärmaskiner, pressmaskiner och mätmaskiner. Många
av de bearbetande CNC-maskinerna har så kallad verktygsväxlare som innebär att maskinen
själv, dock efter den givna programmeringen, byter till andra verktyg för att plan-fräsa, göra
hål, brotscha, gänga, fasa av kanter med mera. Detta ger ökad flexibilitet och minskad
tidsåtgång vid tillverkningen. [10]
2.5.9

Nollpunkten i CNC-maskinen

För att en CNC-maskin med sitt styrsystem ska kunna bearbeta en produkt krävs att maskinen
har ett koordinatsystem att utgå ifrån. Koordinatsystemet kan vara antingen 2- eller 3-axligt
där det 2-axliga koordinatsystemet används i en svarv, och i en fräsmaskin är det ett 3-axligt
koordinatsystem. Axlarna benämns som X, Y och Z samt att rotationsriktningen på axlarna
benämns som A, B och C vilket illustreras i figur 11.
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Figur 11. Koordinatsystem som används vid CNC-bearbetning med tillhörande rotationsriktning.

Det är med hjälp av koordinatsystemen som verktyget arbetar och rör sig i, och på så sätt
bearbetar bort material från det ursprungliga arbetsstycket. Det finns två nollpunkter att ta
hänsyn till vid uppsättningen och bearbetningen av produkten, maskinens nollpunkt M och
arbetsstyckets nollpunkt W. Figur 12 visar de två nollpunkterna M och W i en CNCfräsmaskin. [10]
a)

b)

Figur 12. (a) Maskinnollpunkt M i en fräsmaskin och (b) arbetsstyckenas nollpunkter W1 och W2. [11]

Det finns ytterligare tre referenspunkter i en CNC-maskin; Referenspunkten R,
Verktygsinställningspunkten E och Verktyginfästningspunkten N. Dessa tre punkter är inte
relevanta vid uppspänning och inmätning i CNC-maskinen och därför berörs inte detta något
mer. Maskinens nollpunkt är förprogrammerad av maskintillverkaren och brukar lokaliseras i
ett av arbetsbordets hörn. Arbetsstyckets nollpunkt väljs av operatören som programmerar
maskinen och blir den utgångspunkt som CAM-programmets fil arbetar efter. Dessa
förflyttningar kallas för G-koder och är ett kommando till maskinen för hur alla förflyttningar
som ingår i bearbetningen ska utföras. Dessa förflyttningar utgår ifrån arbetsstyckets
nollpunkt. Genom att sätta upp alla bitar som ska bearbetas likadant kan man utnyttja
fördelarna med CNC-teknik och tillverka oändligt många bitar med samma program när
arbetsstyckets nollpunkt är bestämt. Alternativt, som figur 13 nedan visar, kan likadana eller
olika bitar spännas upp på samma arbetsbord och med hjälp av arbetsstyckenas kända
nollpunkter kan samma eller olika program köras. [10]
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Figur 13. Två arbetsstycken på samma arbetsbord med tillhörande nollpunkter. [11]

För att kunna utnyttja nollpunkterna på bästa sätt finns lägesfixeringssystem till CNCmaskinerna med förutbestämda positioner där olika fixturer fästs.
2.5.10 Lägesfixeringssystem

Innan bearbetning av en detalj påbörjas måste arbetsstycket sättas fast och fixeras i maskinen.
Denna operation kallas vanligen för att man riggar upp arbetsstycket och är en förutsättning
för att biten inte ska röra sig eller vibrera under bearbetningen. I äldre maskiner med så
kallade konventionella maskinbord består maskinbordet i en rektangulär platta med urfrästa
spår. I dessa spår kan olika typer av skruvstycken och chuckar fästas fast och i skruvstycket
eller chucken fästs sedan arbetsstycket. Skruvstycket eller chucken är då låst i Z-led, men kan
flyttas i både X- och Y-led fritt för att sedan fixeras i önskad position. Konventionellt analogt
maskinbord där spår finns för att fästa skruvstycken eller chuckar, figur 14. [10]

Figur 14. Konventionellt analogt maskinbord med infästningsspår. [10]

Detta innebär att så fort man byter från ett arbetsstycke till ett annat måste skruvstycket eller
chucken mätas in innan bearbetning kan påbörjas. Denna inmätning är tidsödande då den
måste vara noggrann för att kunna uppnå de satta toleranserna. För att underlätta inmätningen
mot det konventionella maskin-bordet finns olika referenssystem eller även kallat
lägesfixeringssystem. [10] Dessa lägesfixeringssystem består vanligen av en rektangulär
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platta som fixeras på det konventionella analoga maskin-bordet och innehåller en hålbild för
styrning och fastsättning av skruvstycket eller chucken. Hålbilden som är mycket exakt
reducerar ställtiden på ett sådant sätt att när montering av skruvstycke eller chuck görs så
passas dessa in i hålbilden och positionering i X- och Y-led är känt. Skillnaden från ett analogt
konventionellt maskinbord, figur 15. [10]

Figur 15. Digitalt maskinbord med referenshål och referenstappar (R0 och R1). [10]

Dessa lägesfixeringssystem är ofta väldigt flexibla och många olika uppspänningsanordningar
finns som tillval, för att man ska kunna spänna upp ett eller flera arbetsstycken på ett och
samma bord och på så sätt effektivisera arbetet i maskinen. Exempel på hur man kan
kombinera de olika ingående delarna i lägesfixeringssystemet med varandra för att utnyttja
systemet till fullo, figur 16. [10]
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Kub

Skruvstycke

Chuck

Figur 16. Kuber för infästning horisontellt, med chuck och skruvstycke för fastsättning av arbetsstycke.
[10]

Ytterligare fördelar med lägesfixeringssystemet är att uppriggning av andra arbetsstycken kan
ske utanför maskinen under tiden maskinen bearbetar tidigare arbetsstycken. Man flyttar på
inre ställtid till yttre ställtid vilket också är önskvärt och effektiviserar arbetet. [12]
I dagsläget finns olika tillverkare som inriktar sig på att anpassa sina system till vilken typ av
CNC-maskin som helst samt att automatisera processerna kring bearbetningen [13] [14]. Två
exempel på denna typ av leverantör av lägesfixeringssystem är Lang och Erowa som
PartnerTech använder sig av idag. Grundtanken på dessa system är snarlika med skillnader på
bland annat hur de olika fixturerna sätts fast i lägesfixeringssystemet. En del skruvas fast
manuellt i lägesfixeringsbordet och mer avancerade fastspänningsanordningar finns med t ex
lufttryck eller hydraulik. Båda leverantörerna har olika typer av automationssystem för att
kunna automatisera tillverkningen med roterande hyllsystem och kan anpassas med robotar
som hämtar och lämnar arbetsstyckena. Vissa skillnader finns även i noggrannheten, där Lang
garanterar en repeterbarhet mellan maskinerna på 5µm och Erowa ända ned till 1µm [13]
[14]. Med repeterbarhet menas att du kan byta arbetsstycket från maskin till maskin och de
slutliga dimensionerna inte avviker mer än vad som garanteras. Målet med studien är att hitta
ett generellt system som passar de flesta CNC-maskiner med tillhörande lägesfixeringssystem
och därför sker ingen ytterligare fördjupning i vare sig Lang-eller Erowa-systemet.
Ett bra lägesfixeringssystem är en förutsättning för att kunna effektivisera arbetet i CNCmaskinerna och uppnå de ofta högt satta toleranskraven som de tillverka de detaljerna kräver.
För att uppnå detta ska lägesfixeringssystemet ha följande egenskaper:
Systemet ska vara användarvänligt och kan användas av både erfarna och oerfarna CNCoperatörer. Det ska vara svårt att göra fel. Det ska vara flexibelt så det passar i många olika
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situationer och samtidigt kompatibelt med andra system och maskintyper för t ex byte mellan
maskiner och kontrollmätning samt möjlighet till automation. Man ska snabbt kunna koppla
in och ur detaljer som ska bearbetas och snabbt kunna fixera skruvstycken och chuckar i
maskin-bordet. Låg vikt och hög säkerhet kombinerat med mycket hög lås-kraft och
noggrannhet är ett måste för att klara av hög repeterbarhet. Lägesfixeringssystemet ska vara
robust så att det tål stötar och slag utan att påverkas och samtidigt kunna motstå vibrationer
som uppstår vid bearbetningen. Systemet ska vara korrosionsbeständigt, temperaturokänsligt
och smutståligt så att underhåll och rengöring underlättas. Om systemet uppfyller dessa krav
har man ett bra lägesfixeringssystem som kommer att tjäna sitt syfte i lång tid. [10]
2.5.11 Inmätning av arbetsstycke

Uppspänningen av arbetsstycket är en viktig del i CNC-bearbetningen och för att detaljen ska
få rätt utseende och toleranser måste arbetsstycket mätas in i maskinen. I det
förprogrammerade programmet finns en tänkt bana som CNC-maskinens verktyg arbetar efter
och avlägsnar material. För att veta på vilken startpunkt på arbetsstycket som maskinen ska
förhålla sig till under bearbetningen, även kallat arbetsstyckets nollpunkt W, måste
arbetsstycket mätas in i förhållande maskinens nollpunkt M till verktygsbanan. Denna
inmätning kan göras på olika sätt och vanligt är att man använder ett så kallat
lägesfixeringssystem med fasta mått för att underlätta inmätningen av arbetsstycket nollpunkt.
Med hjälp av de fasta måtten i lägesfixeringssystemet kan man få en teoretisk punkt där
arbetsstyckets nollpunkt befinner sig. Då kan de koordinaterna matas in i CNC-maskinen och
verktyget flyttas till den teoretiska punkten. På så sätt ser man vart verktyget är i förhållande
till arbetsstyckets nollpunkt och om så behövs kan justeringar göras manuellt för att mäta in
detaljen. Denna manuella inmätning kan göras med hjälp av specialtillverkade
nollpunktsindikatorer, som med hjälp av en diod indikerar kontakt, figur 17.
a)

b)

Inmätning
yta z-led

Inmätning
yta x-led

Inmätning
i chuck
Figur 17. (a) Nollpunktsindikator och (b) olika metoder för inmätning mot yta eller i chuck. [15]

Detaljer med höga toleranskrav kan mätas in av maskinen med hjälp av probning. En
mätnings-prob är en beröringskänslig mätspets som mäter in detaljens exakta position med
hjälp av CNC-maskinens styrsystem som visas i figur 18. Vid beröring mellan mätspetsen och
arbetsstycket indikeras kontakt och positionen på arbetsstycket lagras i maskinen.
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Prob

Arbetsstycke
Nollpunkt W

Figur 18. Inmätning av arbetsstycke med hjälp av prob. [16]

Beroende på toleranskraven och komplexiteten i tillverkningen kan enklare bitar mätas in
innan första bearbetningen för att säkerställa positionen och vid efterföljande körningar kan
arbetsstycket riggas upp likadant och programmet kan startas direkt utan inmätning. Vid
komplicerade detaljer och höga toleranskrav kan inmätning behövas vid varje
bearbetningstillfälle för att säkerställa de satta toleranserna.
2.5.12 Toleranser

För att säkerställa en produkts funktion och kvalitet används toleranser. Toleranser är ett av de
stora kraven och förutsättningar inom industriell serietillverkning för att alla detaljer och
ingående delar i en produkt ska vara lika, ha rätt egenskaper och utseende. Tolerans eller GPS
(Geometriska produktspecifikation) betyder en tillåten variation på värdet och är ett system
som används för att visa inom vilket spann ett mått ska vara [17]. Tidigare hade olika länder
egna standarder på hur toleranserna skulle vara satta. Numera har dessa toleranser med hjälp
av en ISO standard blivit internationella så att tillverkare från olika länder enkelt ska kunna
tillverka produkter åt varandra och ändå klara av produkternas funktioner och krav. När man
tolerans-sätter en egenkonstruerad detalj kan man kombinera både generella toleranser och
eget satta toleranser. Till exempel om ett hål och en axel ska passas ihop utan glapp krävs det
en specifik toleranssättning, då däremot ytan på detaljen kanske inte är viktig för funktionen,
räcker det med att använda generell tolerans [17]. Att tolerans-sätta något mycket noggrant
kommer resultera i mycket svåra och tidsödande tillverkningsmetoder och blir i längden
kostsamt. Anledningen till kostnadsökningen är att bearbetning vid högre precision kräver
dyrare utrustning och längre tillverkningstid, man kan behöva bättre utgångsmaterial samt
risken för kassationer ökar enligt Bengt Åsberg, Örebro Universitet. Man bör därför fundera
när man tolerans-sätter om det behövs en finare tolerans än den generella. Det finns olika
typer av toleranser som används inom tillverkning. Dessa är måttolerans, form och
lägestoleranser, Ytstruktur samt Passningar (hål och Axel-toleranser). De olika typerna av
toleranser förklaras kort nedan.
Måttolerans, som är den enklaste och troligen den mest använda toleransformen, innebär att
de mått som sätts ut på ritningen är avståndet mellan två punkter i ritningen, exempelvis
avståndet från en kant till en annan, avstånd mellan hål, vinklar med mera. Toleransen för ett
mått definieras genom att lägga till ett ± - tecken efter det utsatta måttet. Om ett mått skrivs på
detta sätt 120 ±0,5, innebär det att måttet får som längst vara 120,5 millimeter och som kortast
119,5 millimeter. Om en tolerans inte är utsatt direkt efter ett mått menas det då att måttet har
en generell tolerans som anges på ritningshuvudet. Det finns fyra olika toleransklasser som
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varierar från mycket grov till fin och finns som ISO-standard enligt 2768-1. De olika
klasserna specificeras i tabell 3 nedan.
Tabell 3. Tabell över toleransklass enligt ISO 2768-1. [17]

Genom att ange vilken generell toleransklass man har på sin ritning sparar man tid och slipper
tolerans-sätta varje enskilt mått på den aktuella ritningen.
Form och lägestoleranser används för att beskriva hur en geometrisk figur ska vara
toleranssatt med tanke på form, läge, riktning och kast. Det kan t ex vara att en yta skall vara
plan och inte avvika från en kant till en annan med mer än det angivna måttet. För att
garantera passning med andra detaljer i en sammanställning eller för att säkerställa en viss
funktion används form och lägestoleranser. Genom att använda form och lägestoleranser på
ett effektivt sätt kan man undvika andra onödigt fin måttolerans vilket är bra ur
kostnadssynpunkt. Det är vanligt att man behöver en referens för att bestämma en viss
egenskap hos form och lägestoleranser exempelvis vinkelräthet. För att bestämma och
toleranssätta vinkelräthet sätter man ett plan som en referens och toleranssätter motstående
vinkel. På så sätt säger man att vinkeln mellan dessa två sidor ska vara 90o, med ett tillägg där
själva toleransen anges. I tabell 4 nedan finns samtliga symboler som används för att
toleranssätta form och lägestoleranser enligt ISO 1101. [17]
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Tabell 4. Form och lägestoleranser enligt ISO 1101. [17]

Vid all tillverkning uppstår alltid ojämnheter på den bearbetade ytan. Dessa ojämnheter kallas
för ytstruktur och uppstår oavsiktligt på grund av porer efter gjutning, slitna verktyg,
vibrationer under tillverkningen, kast i maskinen, o-rundhet, repor under transport eller
lagring millimeter. Rester efter tillverkning såsom ”Skägg” eller ”Blåsor”, som kan uppstå vid
exempelvis AT eller gjutning, räknas även som yt-defekter och måste avverkas efter
tillverkning.
Ytstrukturen delas in i tre delar enligt standarden som innefattar Yt-defekter (P) som är ett
mått på ytans hela profil. Det vill säga både hur grov (ytjämn) och hur plan (vågig) ytan är. Ur
P-profilen fås sedan Ytjämnhet (R) och Vågighet (W). För att få ett mått på ytan används en
bestämd läng kallad utvärderingslängd (ln) som mäts i x-axelns riktning. Utvärderingslängden
delas sedan upp i en referenslängd (lr), och är i regel fem gånger kortare är
utvärderingslängden. Ytstrukturen delas in i flera efterföljande parametrar beroende på vilket
sätt som är intressant för toleranssättningen. De efterföljande parametrarna är till exempel a, z
och c, där a innebär ett medelvärde på ytan, z är den maximala profilhöjden och c är en
kombination av a och z som mäter profilelementens medelhöjd. Dessa parametrar kombineras
sedan ihop med ytstruktursprofilen och används vid ytans toleranssättning, till exempel Ra,
Rz och Rc.
Med hjälp av ett släpnålsinstrument eller en avancerad mätmaskin rör sig en givare på
instrumentet vinkelrät mot bearbetningsspåren och registrerar toppar och dalar på ytan och ett
ytjämnhetsvärde (Ra) erhålls. Ra-värdet, som är det vanligaste sättet att toleranssätta
ytjämnheten, beskriver medelvärdet på topparna och dalarna på den uppmätta sträckan och
anges i µm.
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För att beräkna Ra värdet på ytan beräknas medelvärdet av höjdkoordinaternas absolutbelopp
enligt ekvation 4 på referenslängden och ett Ra värde erhålls.
1

1

𝑅𝑎 = 𝑙 ∫0 |𝑍(𝑥)| 𝑑𝑥

(4)

Där l är referenslängden och Z(x) är aritmetiska medelvärdet av höjdkoordinaternas
absolutbelopp vid sträckan x
I figur 19 visas en typisk Ra profil på referenslängden lr där det aritmetiska medelvärden på
topparna och dalarna har mätts upp. [17]

Figur 19. Illustration av registrerad yta där medelvärdet, Ra-värdet, erhållits. [17]

För att få en känsla och en förståelse för Ra-värdet kan man jämföra det typiska Ra-värdet
från en fräst yta i en CNC-maskin med en AT yta i en pulverbäddsmaskin. Denna jämförelse
visas i tabell 5 nedan.
Tabell 5. Jämförelse av Ra-värde mellan tillverkningsmetoderna fräsning och AT. [5],[18]

Tillverkningsmetod

Toleranskapacitet

Ytjämnhet, Ra

Fräsning (CNC-maskin)

± 0,025 mm

0,4 µm

AT (pulverbädd)

± 0,1 mm

6-10 µm

Vågighet (W) är också en variation på ytan såsom ytjämnhet. Skillnaden här är att man tittar
mer på en makroskopisk nivå jämfört med ytjämnheten. Vågigheten är hur ytans större
struktur varierar och beror vanligen på orundhet, vibrationer eller kast från tillverkningen.
Denna vågighet kan påverka form och lägestoleranserna om avvikelserna på vågigheten är för
stor.
Hål- och axeltoleranser är också vanligt förekommande i tillverkningstekniken. Hål och axlar
kan toleranssättas var för sig som vanliga måttoleranser om de inte är beroende av varandra.
Om ett beroende finns brukar man definiera om hålet och axeln ska ha grepp-, spel eller
mellanpassning. Vid greppassning ska axelns diameter vara större än hålets diameter och
axeln tvingas in i hålet och en låsning uppstår. Vid spelpassning är förhållandet tvärtom och
används vanligen som en lagringsfunktion där axelns fritt ska kunna röra sig i hålet. Vid
mellanpassning, som är ett gränsland mellan grepp och spelpassning, kan båda typer av
passningar förekomma. För att underlätta toleranssättningen för grepp och spelpassning har
ett system utvecklats. Detta system beskrivs enligt SS-ISO 286-1 och är en internationell
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standard för hur toleranssättning av spel och greppassning ska utföras. Denna standard
underlättar måttsättning och tillverkning. I systemet finns tre grundbeteckningar. Bas-mått,
toleransläge och toleransgrad. Basmåttet bestämmer diametern på hålet och axeln.
Toleransläget benämns med versaler för hålen och gemena för axlarna och toleransgraden,
som det finns 20 stycken av, benämns med siffror från 01, 0, 1, 2 till 18.
En schematisk bild över systemet och hur man tolerans-sätter grepp och spelpassning enligt
ISO 286-1. För att bestämma den exakta toleransen används ytterligare tabeller där basmåtten styr vilken toleransvidd hålet respektive axelns ska ha, figur 20 och 21. [17]

Figur 20 Exempel på färgsättning av axel respektive hål för att förstå nedanstående schematiska figur
21. [19]

Figur 21. Schematisk bild över hur de olika spel- och greppassningstoleranserna hänger ihop. [19]
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3 Metod
Denna rapport innefattar det metodiska arbetet för att införskaffa information och driva
examensarbetet framåt. De metodiska delarna bestod av en litteraturstudie,
problemlösningsmetodik med hjälp av konceptgenerering, fallstudie kring ett liknande
problem och vilken intervjuteknik som använts.
3.1
3.1.1

Metoder för genomförande
Litteraturstudie

Efterforskning kring den litteratur som krävdes påbörjades genom att granska den litteratur
som använts under utbildningen för att se vilken litteratur som kunde vara till användning för
examensjobbet. Föreläsningspresentationer gicks också igenom för att hitta relevant
information. Böcker från tidigare kurser som använts är Principles of Modern Manufacturing
av Groover [5] som övergripande ger information kring olika tillverkningstekniker.
Produktutveckling, Effektiva Metoder för Konstruktion och Design [20] där information kring
olika problemlösningsmetodiker finns beskrivet, mer om detta i punkt 3.1.2. Föreläsning av
Lars Pejryd kring AT granskades för att få en övergripande bild av området kring AT
produkter.
För att fördjupas ytterligare lånades böcker kring AT teknik på Örebros Universitetsbibliotek
och Karlskoga bibliotek. Dessa böcker, Additive manufacturing Technologieis [2] och 3Dprinting and Additive manufacturing [3] där en grundlig presentation av teknikområdet
utförligt finns beskrivet och där en stor del av den teoretiska delen kring AT tekniken hämtat
sin information ifrån. Att just dessa två böcker valdes var till stor del beroende av tidigare
uppsatser på uppsatser.se hämtat sin information kring orådet ifrån och det var återkommande
dessa två böcker som nämndes.
CNC-teknikområdet finns det begränsad litteratur kring, men två böcker som användes och
gav bra information var CNC-teknik av Lindén [9] och Fakta om CNC-teknik av Eriksson
[10]. Dessa två böcker beskriver utförligt hur CNC-maskiner i stor fungerar och hur tekniken
ständigt har utvecklats från att vara en manuell process till en mer automatiserad process.
Dessa två böcker ligger till grund för CNC-området i teoriavsnittet.
Katalogmetoden, som beskrivs i Effektiva Metoder för Konstruktion och Design av
Johannesson, Persson och Pettersson [20], och är en enkel syntesmetod. Den har använts för
att hitta relevant information i produktblad från maskintillverkare samt internetbaserad
information kring företagen och vilken forskning som är aktuell inom området.
Att intervjua personer under arbetets gång var en förutsättning för att definiera
problemområdet och för att få ytterligare information kring teknikområdena, krävdes en
strategi i hur man går tillväga på bästa sätt för att få svar på de frågeställningar som uppkom.
Boken Intervjumetodik av Lantz [21] användes då för att få en struktur på intervjuerna.
Aktuell forskning kring området pågår ständigt och för att hitta denna typ av vetenskapliga
artiklar användes Örebro Universitets sökmotor, Summon och Science direct där flera artiklar
har begrundats och delar har använts i rapporten för att utveckla och bidra med ny och
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uppdateras kunskap. Denna sökmotor hämtar publicerade vetenskapliga artiklar från
Universitetets databaser och varför just Summon valdes var för att så brett som möjligt hitta
artiklar inom området som undersökts.
Att använda internet som verktyg är idag ett vedertaget sätt att hitta information på. En hel del
av förundersökningsarbetet för att hitta relevant information och kunna komma vidare i
examensjobbet har gjort genom att söka upp information via sökmotorn google.se. Även
videoklipp från youtube.com har kommit till användning för att få nya uppslag och
information kring arbetet.
3.1.2

Problemlösningsmetodik

Den metod som valdes för att lösa problemet var konceptgenerering [20]. Denna metod valdes
på grund av att det är ett relativt enkelt verktyg men är samtidigt kraftfullt och genererar
vettiga lösningar i slutändan. Dock då problemet är av en enklare karaktär har en enklare
version av denna metod använts.
Metoden går ut på att hitta så många lösningar som möjligt så att man får med maximalt med
infallsvinklar och inte missar någon tänkbar lösning. När problemet är definierat börjar man
att söka efter dellösningar på sitt problem. Dessa dellösningar kan i sig självt ha
underliggande problem eller funktioner som man måste ta hänsyn till och hitta ytterligare
dellösningar till. För att hitta alla eventuella funktioner, problem och dellösningar användes
Brainstorming, som också är ett användbart verktyg för att komma på så många möjliga
lösningar som möjligt. När lösningarna och dellösningarna har identifierats påbörjas arbetet
med att strukturera upp en överskådlig bild med ett funktionsmedelträd, figur 22. Där visas
alla ingående funktioner/problem samt lösningarna på dessa.

Kärnproblem

Delfunktion 1

Dellösning
1.1

Dellösning
1.2

Delfunktion 2

Dellösning
2.1

Figur 22. Exempel på ett funktionsmedelträd med ingående funktioner.

Sedan ställs lösningarna upp på de ingående funktionerna/problemen i en morfologisk matris
och radar upp samtliga tänkbara lösningar i en tabell enligt tabell 6. En fördel är att färglägga
de olika kategorierna för att åskådliggöra vad som är vad samt underlätta vid
tabelluppställningen.

Rev 04, 2016-06-08 F Svensson, S Wåhlstedt

35 (55)

Tabell 6. Exempel på Morfologisk matris.

När detta är gjort ser man snart vilka lösningar som inte kan förverkligas samt vilka som är
realiserbara. När man valt ut de realiserbara lösningarna går man vidare med en
kriterieviktsmetod som innebär att du viktar det som är viktigt för lösningen som helhet,
exempelvis låg kostnad, snabb hantering i förhållande till varandra. När detta är gjort jämför
man hur de olika lösningarna uppfyller viktkriterierna mot varandra för att se vilken lösning
som är bäst med tanke på exempelvis låg kostnad. När alla jämförelser har gjort med
kriterieviktningen får de olika lösningarna en faktor som senare ska multipliceras med
viktningen. Den faktorsumman adderas sedan ihop för alla lösningar och man får ett slutbetyg
för vilken lösning som är den bästa lösningen. Den senare kallas för beslutsmatris, tabell 7,
enligt Kesselrings metod och ligger till grund för den valda lösningen. [20]
Tabell 7. Beslutsmatris enligt Kesselrings metod.

Kriterier
Viktpoäng
Låg kostnad
0,5
Snabb hantering
1
Totalt slutbetyg

3.1.3

Koncept
Röd
Gul
1,5
2,5
4
6
5,5
8,5

Intervjumetodik

Det finns olika typer av intervjumetodik. Dessa metoder skiljer sig åt beroende på vilken
information som vill fås fram. Vanligen skiljer man på intervjumetodikerna genom att först
bestämma om man vill ha ett kvalitativt eller kvantitativt material att analysera. [21]
Skillnaden mellan dessa två är i den kvalitativa metoden passas att användas när det är få
personer med rätt kompetens som ska intervjuas inom ett begränsat område i kontrast mot den
kvantitativa metoden där man vill ha många respondenter för att få in mycket data att
analysera. Den metod som valts i denna rapports intervjuer är den kvalitativa metoden då
frågeställningarna är av sådan art att de blir smala och inriktade inom ett specifikt område.
Vidare finns det även fyra olika karaktärsformer på intervjuerna; den öppna, den riktat öppna,
den halvstrukturerade och den strukturerade formen. I denna rapport kommer den öppna och
den riktat öppna formen att användas. Syftet med att använda den öppna eller den riktat öppna
intervjuformen är att denna typer av frågeställningar som rapporten riktas mot bidrar till att
kunna fördjupa sig i ett visst ämne och lämpar sig när det är få personer som deltar. [21]
Innan varje intervju påbörjas kommer fördjupning att ske för att få en förförståelse i ämnet
och kunna utnyttja respondenternas kunskaper till fullo. Frågorna kommer att skrivas ned i
förväg och vara så pass öppna att de tillåter följdfrågor som inte kunnat förutses.
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3.1.4

Fallstudie

Som en fallstudie i detta examensarbete har en detalj tillverkats hos Lasertech och
efterbearbetning har skett hos PartnerTech. Syftet med att ta med denna fallstudie i arbetet var
dels på företagens begäran att undersöka metoden som utreds samt att ge examensarbetarna
ett verkligt fall att jobba med. Denna fallstudie har innefattat problemlösning, konstruktion
och tillverkning av fixturer och senare ritningar av dessa. Löpande genom fallstudien har
möten hållits med Torbjörn på Lasertech samt Jesper och Roger på PartnerTech. Fallstudien i
sin helhet kan läsas i bilaga A.
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4 Resultat
4.1 Nulägesanalys
Som tidigare beskrivits i punkt 2.1 Problemet/uppdraget så ska ett generellt tankesätt och
arbetssätt tas fram för att optimera tillverkningen och efterbearbetningen av AT detaljer. Vad
som görs av respektive aktör (grå färgsättning) och vad som vill undvikas (röd färgsättning)
visas i tabell 8 nedan.
Tabell 8. Nulägesanalys med vem som gör vad (grå) samt vad som vill undvikas (röd).

Företag/Kund

Gör

Kund, Steg 1

CAD, STEP-fil,
toleranssättning, övrig SPEC

Tidsödande frågeställning
kring konstruktion

Lasertech, Steg 2

Bereder STEP-fil från Kund:
Orientering, Stödstruktur,
Bearbetningsmån,
Modellering av STEP-fil,
STL.

Extra material pga. kostnad,
bygghöjd, få detaljer/utskrift,
modellering av STEP-fil.

STEP-fil på färdig detalj,
CAM-beredning, väljer
utgångsämne, inspänning,
bearbetning

Tidsödande CAM-beredning
och inmätning.

PartnerTech, Steg 3

Vill undvika

Efter att ha kartlagt arbetet med nulägesanalysen ses att de röda fälten kan anses som problem
som behöver någon form av åtgärd eller tillsyn, jämfört med de gråa fälten som är det som
måste göras för att få fram en produkt. De gråa fälten är inte nödvändigtvis bundna till
respektive aktör, utan kan i vissa fall läggas på annan aktör om så skulle behövas för att
effektivisera processen och få ett bättre resultat.
4.2 Funktionsmedelträd
Efter nulägesanalysen fortsätter arbetet med att ta fram ett funktionsmedelträd över de
problem, funktioner och lösningar som är aktuella. Resultatet ses i figuren nedan där fokus
ligger på utmaningarna i uppspänningen och inmätningen med toleranskrav i en
bearbetningsmaskin efter att en detalj har skrivits ut med AT teknik. Det översta röda fältet
symboliserar arbetet med metodutvecklingen, de orangea fälten är kärnproblemen i arbetet, de
blåa fälten visar delproblem till ett av kärnproblemen och de gröna fälten är tänkta lösningar
till ovanstående, figur 23.
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Metodutveckling

Tänk AT

Uppspänning

Avrundningar,
Vinklar, Bygghöjd,
Orientering

Programmering
CAM

Inmätning

Fast på platta

Lös fixtur

Inmätningsytor

Toleranskrav

Extra material.
Klots, cirkel

Lägesfixeringssystem

Koordinatsystem

Stock-fil

Prob

Extra material
för inspänning

Lägesfixeringssystem

Figur 23. Funktionsmedelträd med kartlagda kärnproblem, delproblem och lösningar.

Efter kartläggningen gjordes ett försök med att välja den bästa, eller de bästa lösningarna med
hjälp av en morfologisk matris. Det visade sig att använda en morfologisk matris inte var
fördelaktigt i detta problem då flera av lösningarna i sig kunde kombineras med varandra och
den bästa lösningen beror på uppspänningsfall, detaljernas komplexitet, seriestorlek och
vilken maskintyp som ska användas med mera. Därför användes istället brainstorming som
metod där olika scenarion togs fram och sedan olika koncept skapades för att lösa problemen
med ett så generellt angreppssätt som möjligt.
4.3

Olika typer av scenarion med lösningskoncept

4.3.1

Scenarion

Fyra scenarion vid AT och vidare bearbetning har kartlagts:
1. Detalj som sitter kvar på utskriftsplattan
2. Detalj som tagits bort från utskriftsplattan och spänns fast i maskin eller med hjälp av
lös fixtur
3. Detalj som tagits bort från utskriftsplattan och spänns fast i maskinen med hjälp av
påbyggd fixtur
4. Detalj som är fastspänd direkt i lägesfixeringssystem som sedan flyttas till AT maskin
för materialpåbyggnad och vidare till bearbetning med samma lägesfixeringssystem.
Att just dessa fyra scenarion har framtagits beror på hur de senare ska bearbetas och hur
detaljerna ser ut individuellt. För att hitta ett generellt angreppssätt på dessa fyra scenarion har
vissa överbryggande åtgärder tagits fram för att underlätta och ge generella råd kring vidare
tillverkning.
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4.3.2
4.3.2.1

Lösningskoncept med Överbryggande åtgärder
Koncept A. Koordinatsystem

I alla system som används i processen finns koordinatsystem som används för tillverkning
och orientering av detaljen. Detta koordinatsystem kan i många fall sammanfalla med
varandra om man är medveten om de efterföljande stegen i tillverkningsprocessen.
Utmaningen med tillverkningen idag är att koordinatsystemen används olika för att orientera
detaljen för utskrift eller bearbetning och i de efterföljande momenten. För att lösa detta
behövs ett gemensamt tankesätt kring koordinatsystemen tas fram och förslaget är att komma
överens om tre punkter; Detaljens nolla, utskriftens nolla och bearbetningens nolla. Om dessa
tre sammanfaller kan tid sparas både vid utskriften och bearbetningen.
4.3.2.2

Koncept B. Lokalt koordinatsystem

I detta fall är tre aktörer inblandade och alla har sitt tankesätt kring hur koordinatsystemet
används och därför kan det bli svårt att komma överens om ett gemensamt koordinatsystem.
Lösningen här blir då att lägga in lokala koordinatsystem som sparas i CAD-filen för att
kunna utnyttjas i de fortsatta tillverkningsstegen, ex Lokal nolla utskrift och lokal nolla
bearbetning. I figur 24 visas ett exempel på hur de olika koordinatsystemen, både globalt och
lokalt kan användas vid inmätningen och programmeringen. Figur 25 är en förstorad bild av
figur 24. Både i figur 24 och 25 är de globala koordinatsystemen de ursprungliga
koordinatsystemen som automatiskt skapades när detaljerna ritades upp i CAD-programmet.
De lokala koordinatsystemen är utsatta med tanke på att förenkla placeringen av detaljerna vid
utskriften samt för att förenkla inmätningen vid bearbetningen. Då utskriftplattorna kan
variera i storlek och de bearbetas inför varje utskrift kan man i samband med tillverkningen
av detaljerna skriva ut en extra inmätningsklots. Inmätningsklotsen kan med fördel anpassas
efter höjden på stödstrukturen för att förenkla programmering och borttagning.

Arbetsstycken

Inmätningsklots

Utskriftsplatta

Figur 24. Översiktlig bild på utskriftplatta och arbetsstycken med lokala koordinatsystem.
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Lokal nolla
Inmätningsklots
Global nolla
detalj

Lokal nolla
detalj
Global Nolla
Utskriftsplatta

Figur 25. In-zoomad bild på globala och lokala koordinatsystem.

4.3.2.3

Koncept C. Extra material för inmätning

För att effektivisera och underlätta inmätningen i CNC-maskinen kan ytterligare material
byggas på den tänkta detaljen med ett sådant utseende att inmätning med hjälp av prob eller
liknande förenklas. Om detaljens geometri är komplicerad och har få ytor att mäta in mot kan
material läggas på i valfri form och på så sätt skapa en punkt för inmätning som är enkel och
smidig att mäta in emot samt lätt att avlägsna. Formen på tilläggsmaterialet kan t ex vara en
klots eller en cirkel med bestämda mått i förhållande till detaljen. Figur 26 visar extra material
som konstruerats för att underlätta inmätningen. Alternativt kan övriga spår eller etsningar
läggas till för att underlätta inmätningen av detaljen.

Extra klots utskriven för
inmätning

Figur 26. Extra klots för inmätning.
4.3.2.4

Koncept D. Tänk AT

För att underlätta modifiering och ändringar i CAD-filen är det bra om man redan från början
har ett AT-tänk i konstruktionssteget. För att kunna utnyttja fördelarna med AT bör man tänka
AT och inte konventionell bearbetning. Många konstruktörer och även i utbildningar kring
konstruktion ligger fokus på att konstruera med konventionell bearbetning i åtanke. Fasningar
och avrundningar är inga problem att skriva ut. Däremot kan dessa vara svåra att bearbeta och
man måste ta hänsyn till storleken på fasningarna och avrundningarna i den konventionella
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bearbetningen. För att undvika stödstruktur, på utstående delar eller andra anletsdrag i
konstruktionen, bör vinklarna mellan arbetsbordets plan och vinkeln på detaljens del ligga
mellan 45o ≤ V ≤ 135o, alternativet för en vinkel är att göra en avrundning eller radie på hela
det aktuella anletsdraget. Just denna punkt kan inte helt utredas här utan är väldigt stor och
bred och innebär ett helt nytt tankesätt kring tillverkningen. Därför kommer denna punkt att
läggas som förslag till fortsatt arbete både för företagen som läser denna rapport och för
universitetet i fortsatt utbildning.
4.3.2.5

Koncept E. Toleranssättning och övriga specifikationer

För att kraven på detaljen ska bli enligt önskemål så behöver dessa toleranssättas och eller
specificeras på något sätt. Här är det av vikt att kunden känner till vilken typ av AT teknik
som kommer att användas och vilka ingående toleranser som den tekniken kan leverera. För
att undvika onödig toleranssättning och konstruktionsändringar underlättas dessa genom att
AT teknikens toleranser är kända av kunden.
4.3.2.6

Koncept F. Extra stödstruktur och material för fixering

Stödstruktur innebär extra material som används vilken man vill undvika. Därför orienteras
detaljen så att stödstruktur undviks i största möjliga mån. Dock så kommer det alltid att
behövas stödstruktur vid AT och genom att utnyttja stödstrukturen som ändå skrivs ut,
behöver den inte vara överflödig. För att underlätta inspänning i maskinen kan stödstrukturen
sättas som ”solid” i AT-beredningen och användas som en inbyggd fixtur till den tillverkade
detaljen. Denna stödstruktur kan naturligtvis se ut på oändligt många olika sätt och det är
detaljens utseende, funktion och hur den orienteras som bestämmer hur och var stödstrukturen
ska placeras. Där stödstruktur inte är nödvändig kan man med fördel lägga på material med
samma tankesätt som ovan för att underlätta och möjliggöra fixering av detaljen. Dock vid
extra material som läggs till bör man tänka på bygghöjden så att den inte överstiger, eller är så
låg som möjligt jämfört med detaljens högsta punkt. Exempel på koncept F visas i figur 27
där stödstruktur utnyttjats samt extra material lagts till för att underlätta inspänning i fixtur.

Figur 27. Extra material samt nyttjande av stödstruktur för fixering i fixtur.

Rev 04, 2016-06-08 F Svensson, S Wåhlstedt

42 (55)

4.3.2.7

Koncept G. Fixturer

Att tillverka fixturer underlättar inspänningen av detaljen och spar tid vid serietillverkning
samt är en förutsättning för repeterbarheten. Framtagningen av olika fixturer till detaljer som
ska bearbetas ligger vanligen på bearbetningsföretaget. Med AT teknik kan detta med fördel
flyttas till utskriftsleverantören då den stödstruktur som normalt måste finnas kan sättas
till ”solid” och detaljen i fråga kan ”gömmas” i programmet. På så sätt får man en unikt
anpassad fixtur för just den enskilda detaljen och tid sparas på att man slipper konstruera en
separat fixtur. Vem som tillverkar fixturen och hur den ska tillverkas får bedömas från fall till
fall då variationerna och förutsättningarna varierar från detalj till detalj.
4.3.2.8

Koncept H. Extra detaljer för inspänning i maskin eller med hjälp av lägesfixeringssystem

Många bearbetningsföretag använder så kallade lägesfixeringssystem som är anpassade till
CNC-maskinerna. I dessa lägesfixeringssystem finns en stor variation samt exakta hålbilder
som man kan utnyttja för inspänning. Genom att lägga till extra material på AT detaljen och
anpassa den efter lägesfixeringssystemets hålbild eller annan inspänningsanordning får man
en påbyggd fixtur i detaljen som efter bearbetning enkelt kan avlägsnas. Denna metod är att
föredra när seriestorleken är mindre eller att detaljen är väldigt komplicerad att spänna fast. På
samma sätt som i koncept F kan variationerna vara oändliga och styrs av detaljens utseende.
Exempel på denna variation ses i figur 28 där extra detaljer lagts till från utskriften för att
underlätta inspänningen i ett skruvstycke eller någon form av chuck. I figur 29 har extra
material lagts till i form av tre ben med anpassad hålbild för ett lägesfixeringssystem, som
underlättar snabba byten med bibehållen repeterbarhet.

Figur 28. Extra material för inspänning i chuck eller skruvstycke. [1]

Lägesfixeringssystem
Extra material

Maskinbord
Figur 29. Extra material med anpassad hålbild för fixering i lägesfixeringssystem som sedan fästs i
maskinbordet.
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4.3.2.9

Koncept I. Stock-fil

Vid CAM-beredning där CNC-maskinens program för bearbetningen tas fram väljs ett
ursprungsämne som är större än detaljen. Vanligen vid traditionell tillverkning är denna
geometri väldigt enkel och baseras på detaljens yttersta mått, exempelvis fyrkantig. Vid AT
detaljer är det endast en liten del som ska bearbetas bort och för att underlätta CAMberedningen kan man använda filen som skapades vid utskrift, där bearbetningsmån lagts på,
och använda den som ursprungsämne, även kallat ”stock”. Genom att sätta utskriftsfilen som
stock och jämföra den mot den färdiga CAD-modellen får man ett program med lite
bearbetning och det blir så effektivt som möjligt då arbetet med att välja ursprungsämne
försvinner. Exempel på stock-fil ses i figur 30 där ämnets ytterkonturer är markerade med en
grön ram. Vid produkter som framställts med AT kommer detta gröna område endast vara där
bearbetningsmån lagts till.

Stock-fil

Färdig detalj

Figur 30. Stock-fil med gröna ytterkonturer som representerar ursprungsämnet.
4.3.2.10 Koncept J. Modifiering av utskriftsplattan

Vid utskrift direkt på utskriftsplattan kan man modifiera plattan direkt eller göra en typ av
adapter så att man uppnår repeterbarhetsnoggrannhet. Vid direkt modifiering av plattan kan
styrhål skapas i botten där styrtappar som sitter direkt i maskinen fixerar plattan i x- och yled. Låsning i z-led sker genom att använda plattans befintliga fästpunkter. Alternativet till
modifiering av utskriftsplattan är att göra en typ av adapterplatta som styr in i maskinen
samtidigt som den fixerar utskriftsplattan i x-, y- och z-led. Genom att använda adapterplatta
har ingen åverkan gjorts på utskriftsplattan.
4.3.3

Scenariomatris med gruppering

Nedan har en scenariomatris skapats för att agera som ett enkel och övergripande lathund för
att bestämma det mest lämpliga scenariot kombinerat med de olika koncepten. Ett scenario
kan kombineras med ett eller flera koncept. Hur dessa kombineras beror på fall till fall och för
att förtydliga det har även övriga parametrar lagts till i löptext för att förtydliga tankegången.
Vem som är ansvarig för val av scenario eller koncept bör göras i samförstånd mellan de
inblandade parterna då det idag inte finns en tydlig gränsdragning för vem som ska göra vad. I
matrisen ges ett förslag till vem eller vilka som idag gör och i framtiden kan göra detta val,
tabell 9.
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Tabell 9. Scenariomatris med ansvarsfördelning samt de olika lösningskoncepten och hur dessa kan
appliceras.

Överbryggande åtgärder

Scenario
Koncept A
Koncept B
Koncept C
Koncept D
Koncept E
Koncept F
Koncept G
Koncept H
Koncept I
Koncept J

1
x
x
x
x
x

x
x

2
x
x
x
x
x
x
x
x

3
x
x
x
x
x

x
x

4
x
x
x
x
x

x

Ansvarig
Kund
LT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

PT

o
o
o
o
o

Övriga parametrar att ta hänsyn till vid val av koncept är många men nedan tas några upp som
tros vara de mest aktuella och behjälpliga vid konceptvalet.


Seriestorlek: Beroende på seriestorlek passar vissa koncept bättre in än andra. Har
man små serier med endast ett fåtal detaljer kan det vara lönsamt att skriva ut mer
material för inspänning än att t.ex. tillverka eller skriva ut separata fixturer.



Geometri: Vid enkla geometrier där fastspännings-och inmätningsmöjligheter finns
räcker det troligtvis att tänka på koordinatsystemet och smart placering av detaljen i
maskinen. Vid komplicerade detaljer med få eller inga infästnings- eller
inmätningsmöjligheter kan man behöva ta till koncept som extra material för
inspänning och inmätning.



Bygghöjd: Ha bygghöjden i åtanke. Ju mer du bygger på höjden ökar tiden för utskrift
och kostnaden för detaljen. Vid extra material för infästning och inmätning begränsa
dessa anletsdrag till mindre eller lika med detaljens höjdmått. I sidled är detta mer
förlåtande då skrivhastigheten är mycket snabb och påverkar inte skrivtiden nämnvärt.



Placering av stöd: Vid orientering och placering av detaljen kommer det att läggas till
stödstruktur. Utnyttja detta på ett smart sätt så att det underlättar inspänningen och
bearbetningen. Placera dessa stöd så att de är lätta att bearbeta bort genom att lägga
stödstrukturen på ytor som ändå ska bearbetas.



I vilken typ av maskin ska det bearbetas: Vilken typ av maskin som ska bearbeta
detaljen efter utskrift ska man också ha kännedom om. Vad har maskinen för
inspänningsmöjligheter i sig självt eller behövs det lägesfixeringssystem eller fixturer.
Ska detaljen svarvas, lägga då extra materialet att inspänning i chuck är möjlig och
centrerat i z-axeln.
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4.3.4

Analys med överbryggande åtgärder baserat på lösningskoncept

Med de överbryggande åtgärderna kan de olika momenten läggas in i tabellen 10. Genom att
fördela om vissa delar och genom att lägga till en del moment i processen redovisas ett nytt
tankesätt med överbryggande åtgärder (gröna fältet) där problemlösningen på de röda fälten
ligger till grund och visas i tabell 10.
Tabell 10. Nulägesanalys med överbryggande åtgärder baserat på lösningskoncept.

Företag/Kund

Gör

Kund, Steg 1

CAD, STEP-fil,
toleranssättning, övrig
SPEC

Tidsödande
frågeställning kring
konstruktion

Koordinatsystem, tänk
AT, undvik stödstruktur.
Utnyttja avrundningar,
Fasningar, vinklar och
lokalt koordinatsystem.

Lasertech, Steg 2

Bereder STEP-fil från
Kund: Orientering,
Stödstruktur,
Bearbetningsmån,
Modellering av STEPfil, STL.

Extra material pga.
kostnad, bygghöjd, få
detaljer/utskrift,
modellering av STEPfil.

Extra stödstruktur för
fixering, extra material
för inmätning, lokalt
koordinatsystem,
tillverka egna fixturer,
extra detaljer för
inspänning i
lägesfixeringssystem,
"Stock"-fil som råämne i
STEP-format.

STEP-fil på färdig
detalj, CAMberedning, väljer
utgångsämne,
inspänning,
bearbetning

Tidsödande CAMberedning och
inmätning.

Nyttja: koordinatsystem,
"stock"-fil, stödstruktur
för inspänning, fixtur
som Lasertech tillverkat,
tillverka egen fixtur,
extra detaljer för
inspänning i
lägesfixeringssystem.

PartnerTech, Steg 3
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Förutom de överbryggande åtgärderna krävs en gemensam grund och synsätt för att detta ska
fungera. De flesta affärsrelationer bygger på ett givande och tagande mellan parterna och för
att ha en givande affärsrelation måste det finnas bra kommunikation och ett bra samarbete.
Speciellt viktigt är kommunikation och samarbete i denna relation då det är ett nytt koncept
som tas fram och för att skapa långsiktighet i affärsrelationen. Genom att göra en mappning
av nulägesanalysen med de överbryggande åtgärderna fås en bild som åskådliggör
relationerna mellan de inblandade parterna, figur 31.

CAD, Tolerans, STEP,
Specifikation
Bereder STEP-fil fr Kund:
Orientering, Stödstruktur,
Bearbetningsmån, Modellering
av STEP-fil, STL.

Extra Stödstruktur för
fixering, Extra material för
inmätning, lokalt
koordinatsystem, tillverka
egna fixturer, extra
detaljer för inspänning i
lägesfixeringssystem,
"Stock"-fil som råämne i
STEP-format.

Kund

Koordinatsystem,
Tänk AT genom att:
Undvik stödstruktur
genom:
Avrundningar,
Fasningar, vinklar,
lokalt
koordinatsystem

Tidsödande
frågeställning kring
konstruktion

Lasertech

Extra material pga kostnad,
bygghöjd, få detaljer/utskrift,
modellering av STEP-fil.

Bra
kommunikation
Bra samarbete

PartnerTech

STEP-fil på färdig detalj, CAMberedning, väljer utgångsämne,
inspänning, bearbetning
Nyttja: koordinatsystem, "stock"fil, stödstruktur för inspänning,
fixtur som Lasertech tillverkat,
tillverka egen fixtur, extra
detaljer för inspänning i
lägesfixeringssystem.
Tidsödande CAM-beredning
och inmätning

Figur 31. Mappning av nulägesanalys med överbryggande åtgärder.
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För att åskådliggöra processen ytterligare kring en AT detalj med vidare bearbetning skapades
en flödeskarta med de ovanstående ingående delarna. I figur 32 visas processen från idé till
färdig produkt. Genom att läsa bilden från vänster till höger kan man se flödet och de
överbryggande åtgärderna har lagts till under respektive part att ta hänsyn till. Ett bra
samarbete och tydlig kommunikation ligger som grund för att processen ska kunna fungera
optimalt.

CAD, Tolerans, STEP,
Specifikation

Idé

Kund

Koordinatsystem, Tänk AT genom
att: Undvik stödstruktur genom:
Avrundningar, Fasningar, vinklar,
lokalt koordinatsystem

Bereder STEP-fil fr Kund:
Orientering, Stödstruktur,
Bearbetningsmån,
Modellering av STEP-fil, STL.

Lasertech
Extra Stödstruktur för fixering,
Extra material för inmätning,
lokalt koordinatsystem,
tillverka egna fixturer, extra
detaljer för inspänning i
lägesfixeringssystem, "Stock"fil som råämne i STEP-format.

Kommunikation Samarbete

STEP-fil på färdig detalj,
CAM-beredning, väljer
utgångsämne,
inspänning, bearbetning

PartnerTech

Färdig
produkt

Nyttja: koordinatsystem,
"stock"-fil, stödstruktur
för inspänning, fixtur som
Lasertech tillverkat,
tillverka egen fixtur, extra
detaljer för inspänning i
lägesfixeringssystem.

Kommunikation Samarbete

Bra kommunikation Bra samarbete
Figur 32. Flödeskarta från idé till färdig produkt med AT detalj som ska bearbetas.

För att driva samarbete och utvecklingen framåt får man till en början hjälpa varandra med att
tänka i nya banor och tänka AT. Detta innebär att de olika stegen som i flödeskartan ovan
tillhör respektive part kan flyttas sinsemellan och vävas samman för att uppnå ett bra
samarbete. I framtiden ses större ansvar ligga på kunden i form av exempelvis CAD med ATtänk, tillägg av bearbetningsmån. Förberedelser med två olika filer, en Stock-Fil för utskrift
och CAM-beredning samt en CAD-fil för den färdiga produkten.
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5 Diskussion
5.1 Värdering av resultat
De resultat och koncept som tagits fram under arbetets gång bedöms som trovärdiga och fullt
realiserbara i den framtida tillverkningen. Detta visar sig tydligt i fallstudien där flera av
koncepten använts för att lösa inspänningen och efterbearbetningen i CNC-maskin.
Koncepten löser problemen och utmaningarna som beskrivits i rapporten. Med enkla medel
och genom att utnyttja AT tekniken och CNC-teknikens fördelar kan man på ett
kostnadseffektivt sätt underlätta efterbearbetningen. Projektmålet anses vara uppfyllt till den
grad att det ska vara möjligt att börja jobba med denna metodutveckling, dock kan ytterligare
undersökningar och fördjupningar behövas då det är omöjligt att täcka in alla tänkbara
scenarion. Arbetet som sattes ut från början var att hitta ett generellt angreppssätt med
efterbearbetning av AT produkter och rapporten har visat att metoderna är breda och ska
kunna appliceras på många olika typer av problem. Hur metoderna påverkar människorna i
produktionskedjan är osäkert, men denna metodutveckling bör gynna samtliga parter och
hjälpa produktionsflödet. Metodutveckling bidrar till ökat användande av AT produkter och på
så sätt bidrar till hållbar utveckling då en stor fördel med AT är att endast det material som
behövs nyttjas samt att pulvret kan i hög grad återanvändas.
Scenariomatrisen, tabell 9, bör utvecklas vidare då tiden inte räckte till för att göra en tydlig
utredning över gruppering och fördelning om vem som är ansvarig för de olika stegen. Detta
kräver då vidare tester med olika fallstudier samt överläggningar med näringsliv och
universitet/högskolor för tydliga gränsdragningar. Som det ser ut idag är det AT aktören
(lasertech) som står för merparten av arbetet med AT-tänk och konstruktionsändringar för att
anpassa produkten till AT-processen. Om något eller några av lösningskoncepten är att föredra
med tanke på toleranser lämnas också för vidare utredning. Utredning påvisar att toleranser
som är väldigt fina behöver probas in i CNC-maskinen oavsett lösningskoncept. AT-maskinen
lämnar i dagsläget som sämst en tolerans på ±0,1 mm. Detta innebär att om toleranskraven är
högre än AT-maskinens noggrannhet måste man ändå individuellt mäta in varje detalj för sig.
Exempelvis i scenario 1 där detaljerna sitter kvar på utskriftsplattan, figur 24 och 25, vore det
bästa alternativet att endast mäta in en punkt med hjälp av probning och ha ett färdigt program
för resterande arbetsstycken och deras position. Detta blir på grund av de höga toleranskraven
osäkert och kan vara svårt att förutsätta att det kommer att bli ett bra resultat. Däremot ses att
vid större serier kan scenario 1 testas och mätas med hjälp av mätutrustning. Beroende på
mätresultat och repeterbarhet från AT maskinens detaljer, får vidare slutsats dras om endast en
inmätningspunkt räcker för att få till toleranskraven. Med lägre toleranskrav kommer
probning inte att krävas då AT processen är så pass beprövad och noggrann. Fördel bör dras
av noggrannheten kombinerat med olika lägesfixeringssystem för att effektivisera
bearbetningsprocessen ytterligare.
Lösningskoncept C, extra material för inmätning, figur 26, och J, modifiering av byggplattan,
bygger också på AT-maskinernas toleranser och hur de mäts in i CNC-maskinen. Dessa två
lösningar känns också fullt realiserbara men bör fortsättas att testas och utvecklas. Fallstudien,
Bilaga A, har visat att lösningskoncept B lokalt koordinatsystem, F extra stödstruktur och
material för fixering och G fixturer, fungerar i praktiken. I fallstudien lades extra material till
och stödstruktur utnyttjades samt egen fixtur tillverkades, figur 27. Inmätningen underlättades
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tack vare geometrin på detaljen då den från början hade naturliga inmätningsytor. Att använda
lokala koordinatsystem har också testats då detaljen från början hade ett globalt
koordinatsystem i mitten, figur 27. Därför sattes ett lokalt koordinatsystem ut i ett av detaljens
hörn för att underlätta placering vid AT processen. Fallstudien har då lett till att
lösningskoncept B lokalt koordinatsystem, F extra stödstruktur och material för fixering och
G fixturer kan anses som säkra metoder. Dock bör det nämnas att lösningskoncept A
koordinatsystem, blir svår att driva igenom och att få många aktörer att anpassa sig efter
denna process. Anledningen är att konstruktören som konstruerar detaljen måste ta hänsyn till
de efterföljande stegen i tillverkningen. I många fall inom industrin verkar företag som
PartnerTech och Lasertech som underleverantörer och den beställande kunden har begränsad
kunskap om deras processer och rutiner. Därför anses inte att lösningskoncept A, med att
använda sig av globala koordinatsystem, är realiserbart. [22, 23]
Lösningskoncept H extra detaljer för inspänning i maskin eller med hjälp av
lägesfixeringssystem, figur 28 och 29, och I ”Stock-fil”, figur 30, anses också som relativt
säkra lösningar. Lösningskoncept H bygger till viss del på Ola Harryssons arbete [1] med att
tillverka extra material för inspänning i bearbetningsmaskinen. Därför anses den som en säker
lösning. Nämnas bör att Ola Harryssons arbete skulle med stor säkerhet kunna implementeras
fullt ut. Men anses inte som realistiskt då PartnerTech och Lasertech är två skilda företag som
arbetar efter kundorder och att anpassa en lösning efter Ola Harryssons arbete skulle innebära
en större omställning jämfört med rapportens lösningskoncept. De lösningskoncept som har
tagits fram är baserat på PartnerTech och Lasertechs nuvarande situation och samarbete och
bör därför vara mer lämpliga för dem. Lösningskoncept I ”stock-fil”, figur 30, anses också
som en säker lösning då metoden kan jämföras med efterbearbetning av en gjuten detalj som
är en beprövad och fungerande metod. Skillnaden här är att stock-filen från AT processen med
tillagd bearbetningsmån är finare och kräver mindre bearbetning än vad en stock-fil från en
gjuten detalj skulle kräva. [23]
Ytterligare en fråga som kan diskuteras vidare är att endast Ola Harryssons arbete med
efterbearbetning på AT produkter har studerats. Tiden räckte inte till för att studera flera
arbeten av samma sort. Flera undersökningar kan och bör göras för att få mer information om
vilka metoder som används i industrin idag och på så sätt kunna validera fler av rapportens
lösningskoncept. Mycket inspiration kan hämtas från Tysk industri där de har kommit längre
med AT produktion [22].
Mer utbildning i AT teknik, konstruktionsuppgifter från olika AT-och bearbetningsföretag
samt studiebesök hos forskningsinstitut ska ge en större inblick och förståelse för ämnet.
Arbetet med AT-tänk i konstruktionskurser kommer att påbörjas under hösten 2016 på Örebro
Universitet. Därför ses även lösningskoncept D, tänk AT, som påbörjad och kommer att
genomföras. Med vidare utbildningar och utökad kunskap inom området kan lösningskoncept
E, toleranssättning och övriga specifikationer, i framtiden också att uppfyllas och anses därför
som realiserbar. Både lösningskoncept D och E får fortfarande anses som osäkra men
påbörjade.
Detta arbete har försökt att hitta ett så generellt angreppssätt som möjligt för att kunna lösa
frågeställningen med efterbearbetning av en AT produkt. Då flera av lösningarna kan och bör
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kombineras går det inte att avgöra vilken som är bäst eller sämst. Det anses heller inte att de
ska jämföras eller ställas emot varandra. På grund av att geometrin på detaljerna kan se ut hur
som helst, AT processerna skiljer sig åt, maskinerna som ska bearbeta detaljerna varierar samt
att toleranssättningen är unik för varje produkt gör att den eller de bästa metoderna får
bedömas från fall till fall.
5.2 Fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet behöver flera fallstudier göras för att testa de olika koncepten fullt ut för
att se hur kompletta de är. Det som framkommit i fallstudien är att samarbete och
kommunikation är den grund som behövs för att göra detta möjligt. I fallstudien upplevdes det
att företagen hade olika syn på nyttan med fallstudien och olika mål, vilket resulterade i att
fallstudien drog ut på tiden och vissa frågor borde kunnat besvaras snabbare. Troligen beror
detta på storleksskillnaden mellan företagen samt att PartnerTech står inför en försäljning av
verksamheten och man kan därför inte veta åt vilket håll de nya ägarna vill sträva. Med detta
sagt märks det att samarbete och kommunikation är A och O för att göra framtida och fortsatta
projekt möjliga som i sin tur leder fram till större tillverkningsserier med stabil produktion.
I dagsläget har många konstruktionskurser ett tänk som grundar sig i traditionell avverkande
bearbetning. Här behövs ny insikt och man behöver få till ett annat konstruktionstänk redan
vid kurser på universitetet så att konstruktören drar nytta av den tillverkningsprocess som är
aktuell. Befintliga konstruktörer som jobbat i många år med traditionellt synsätt behöver
också få till sig det nya tankesättet för att AT ska kunna utnyttjas mera och driva
produktutvecklingen framåt.
Utbildning från universitet bör vara ledande och pådrivande när det gäller AT tekniken och ett
större samarbete med tillverkningsindustrin ses som en förutsättning för att göra detta möjligt.
Universiteten bör bjuda in fler företag som Lasertech och PartnerTech med föreläsningar och
studiebesök samt även få verkliga problem att lösa från den pågående verksamheten som
projektuppgifter. Med större samarbete med näringsliv och universitet kommer studenterna att
få en större praktisk erfarenhet och ett större kontaktnät att använda efter examinationen.
Företagen i sin tur kommer att få fler studenter som är bättre rustade för verksamheten med
kortare inlärningssträcka. För att få till samarbetet mellan universitetet och näringslivet ses att
någon form av samordnare bör tillsättas för att göra denna process möjlig. Denna samordnare
bör vara drivande och kunnig på båda områdena och ha en inblick i den akademiska världen
samtidigt vara förankrad i den svenska industrin.
Forskningsområdet (TTC Karlskoga) ses som en outnyttjad resurs i utbildningen då
universitet bidrar med pengar till forskning och utveckling som studenterna inte direkt får
tillgång till. Studiebesök till TTC föreslås för att få en inblick i deras arbete samt att
representant från TTC kommer och föreläser i kurser på universiteten.
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6 Slutsatser
De slutsatser som kan dras av arbetet redovisas i punktform nedan och bedöms antingen som
säkra eller osäkra med en kort förklaring till varför de är säkra respektive osäkra.
6.1

6.2

Säkra koncept
 Koncept B, Lokalt koordinatsystem: Anses som säkert då man i detta koncept själv
bestämmer i samförstånd med annan part hur koordinatsystemet ska användas och
placeras för att förenkla tillverkningsprocessen. Detta koncept har med framgång
använts i fallstudien.


Koncept C, Extra material för inmätning. Anses som säker då man har en eftertanke på
hur detaljen ska bearbetas och specifikationerna från AT tillverkaren är så pass
noggrann att den går att lita på samt att inmätning med CNC-maskinen är en utprovad
metod som använder sig av inmätningsytor eller punkter för att bestämma positionen.



Koncept F, Extra stödstruktur och material för fixering: Anses som säkert då materialet
som skrivs ut som solid har samma egenskaper som den övriga detaljen vilket
möjliggör säker och enkel inspänning. Detta koncept har med framgång använts i
fallstudien.



Koncept G, Fixturer: Anses som säkert då egentillverkade fixturer idag används och
nu med AT tekniken lättare kan skapa unika och komplexa fixturer som passar den
tillverkade detaljen som ska bearbetas exakt. Detta koncept har med framgång använts
i fallstudien.



Koncept H, Extra detaljer för inspänning i maskin eller med hjälp av
lägesfixeringssystem: Anses som säkert då utskriften från AT-maskin är noggrann och
kombinerat med exaktheten i ett lägesfixeringssystem medför det den repeterbarhet
som vanligen krävs vid inmätning och industriell tillverkning.



Koncept I, Stock-fil: Anses som säkert då det idag är en beprövad metod som
tillexempel används vid efterbearbetning av ett gjutet ämne och bygger på samma
princip.

Osäkra koncept
 Koncept A, Koordinatsystem: Anses som osäkert då det krävs av alla inblandade att ha
en tydlig bild över hela förloppet från idé till färdig produkt och det är många olika
faktorer som avgör hur de olika parterna använder koordinatsystemen i sitt arbete. Det
är exempelvis svårt vid första konstruktionssteget att redan då veta hur detaljen ska
skrivas ut och senare spännas upp och bearbetas.


Koncept D, Tänk AT: Anses som osäker då den är ett stort och brett område och kräver
vidare utbildning och arbete. Därför kommer detta att rekommenderas för fortsatt
arbete.



Koncept E, Toleranssättning och specifikationer: Anses som osäker då många
konstruktörer inte har kunskapen om möjligheterna och kvaliteten på de utskrivna
produkterna från AT processen. Därför anses detta koncept höra ihop med koncept D
och mer utbildning behövs kring detta.
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Koncept J, Modifiering av utskriftsplattan: Anses som osäker då utskriftsplattorna ser
olika ut samt att de bearbetas efter varje utskrift. Detta kan då medföra att man vill
undvika att modifiera plattan. Plattorna från de olika maskinerna kan ha olika mått och
toleranskrav som kan försvåra konceptet.
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Bilaga A Fallstudie
Fallstudien började med att vid uppstartsmötet på examensarbetet presenterade Torbjörn en
tanke att använda en skarp detalj som kommer att serietillverkas i AT maskin och
efterbearbetas i CNC-maskin. I figur A1 visas detaljen som används i fallstudien.

Figur A1. Detalj i fallstudie.

Problemet de stod inför var att detaljen som innehåller höga toleranskrav och skulle bearbetas
på samtliga sidor var tvungen att fixeras på ett sådant sätt att toleranserna skulle uppnås
samtidigt som antalet tempon i CNC-maskinen skulle vara så få som möjligt. Ett möte med
Roger 2016-04-12 hölls och konstruktionen påbörjades av de båda fixturerna i CREO
Parametric. Dessa konstruerades med ledning av den information som hittills erhållits samt
egna lösningskoncept och idéer. Dagen efter konstruerandet träffades Roger, nu med sällskap
av Krister som är CNC-tekniker, för att ge sina synpunkter och idéer, samt att kontrollera hur
fixturerna är konstruerade. De två tänkta fixturerna redovisades och diskussion kring
toleranssättningen påbörjades. Krister konstaterade att toleranssättningen var mycket hög på
den aktuella detaljen då den har ett yt-riktighetskrav samt en mycket fin toleranssättning på
hål-bilden och oavsett hur fixturen konstrueras kommer det bli svårt att bearbeta den och
uppnå toleranskraven. Tankar gick kring att eventuellt återkomma till konstruktören av
detaljen och ifrågasätta om dessa höga toleranskrav verkligen är nödvändiga. Fixturen som
avser att användas i 1:a tempot har tre stycken stödpunkter. Både Roger och Krister vill innan
slutligt besked ges till Torbjörn, mäta yt-riktigheten och se om utskriften håller den tänkta
toleransen som AT maskinen ska klara av. Samt om tre stycken fästpunkter blir tillräckligt
stadigt för att detaljen inte ska vibrera eller svikta under bearbetningen. Torbjörn kontaktades
under mötet och frågan ställdes om det är ok att testköra på den detalj som erhållits. Torbjörn
svarade OK och Roger och Krister planerar att testköra detaljen så snart som möjligt. Innan
vidare arbete på fixturerna kommer att ske, inväntas testkörningen för att se vad som behöver
justeras.
Den lösning som valdes för att uppnå de ställda kraven var att tillverka två lösa fixturer, en för
varje tempo, samt att utnyttja den stödstruktur som är nödvändig för utskriften. Stödstrukturen
i bottnen på detaljen sattes till att bli solid för att kunna spännas upp i fixturen men även en
tredje stödpunkt lades till på toppen av detaljen för att skapa totalt tre stödytor. Med hjälp av
dessa stödytor kan biten fixeras och hållas på plats så att bearbetningen för första tempot blir

möjlig. Att valet föll på att tillverka lösa fixturer var att serieantalet för detaljen är så pass stor
att skriva ut mycket extra material för uppspänning blev alldeles för kostsamt. Att låta detaljen
sitta kvar på utskriftsplattan valdes också bort på grund av att vid utskrift av detaljen vill man
nyttja hela kassetten i AT maskinen och få ut så många detaljer som möjligt vid varje utskrift.
Inmätning av detaljen i CNC-maskinen kommer att mätas in med hjälp av ”Probning” då
toleranskraven är sådana så att fixturerna i sig inte kan garantera noggrannheten. Ytterligare
material på detaljen för att underlätta inmätning i CNC-maskinen behövdes inte heller då
geometrin på detaljen är vinkelrät och plana ytor finns att mäta in emot.
Vid AT framställningen kommer man att behöva bearbeta hål och andra toleranssatta detaljer
och på uppdrag av Torbjörn fylldes hål-bilden igen med material då dessa hål ändå är tvungen
att bearbetas. De oregelbundna hålen till vänster i figur A2 tillades en radie istället för skarpa
hörn för att bearbetning ska vara möjlig. På figuren visas även den stödstruktur i bottnen som
gjordes solid, samt det tillagda materialet på toppen med en hål-bild för fastsättning i fixtur 1.

Figur A2. Modifierad detalj med igensatta hål, avfasningar samt solid stödstruktur och extra tillagt
material.

Efter denna modifiering skickades en STEP-fil till Torbjörn för tillägg av bearbetningsmån
och utskrift av detaljen. Dock bör det nämnas att Torbjörn hade vissa problem med den
skickade STEP-filen och fick göra vissa efterjusteringar. Detta beror troligen på
kompatibilitetsproblem mellan CREO´s studentversion och AT maskinens programvara.
Test-biten på detaljen som tidigare erhållits mättes in i testmiljö för att kontrollera yt-riktighet
från utskrift. Det visade sig att yt-riktighet på den utskrivna detaljen uppnådde
specifikationerna som tillverkaren av AT maskinen utlovar. En provisorisk fixtur tillverkades
och spändes upp med tre stycken stödpunkter för att kontrollera om dessa tre punkter var
tillräckliga för att klara toleranserna. Efter testkörningen visade det sig att dessa tre
stödpunkter var tillräckliga och den slutliga konstruktionen av den permanenta fixturen
fastställdes se figur A3.

Figur A3. Fixtur 1 för 1:a tempot.

Vidare ville PartnerTech att denna fixtur direkt skulle kunna fixeras i CNC-maskinen med
hjälp av Langsystemet. Detta löstes då genom att direkt på fixtur 1 göra en hål-bild för Langs
fixeringstappar (Quick-Point Clamping Studs) som i sin tur fästs i Langs Basmodul (QiuckPoint Base Tower) som i sin tur sitter fast på CNC-maskinens arbetsbord se figur A4.

Figur A4. Fixtur 1 med Quick Point Clamping Studs.

Arbetet löpte vidare och fixtur 2 fastställdes. För att kunna borra hålen i detaljen på ett bra sätt
är det nödvändigt att i tempo 2 har så stor anläggningsyta som möjligt för att förhindra att
detaljen böjer sig. För att lösa fixeringen i tempo 2 valdes fyra stycken fästpunkter i hörnen på
fixtur 2 som med hjälp av spännjärn trycker detaljen på plats. Tre stycken styrpinnar
konstruerades för att säkerställa detaljens position i fixturen se figur A5.

Figur A5. Fixtur 2 för andra tempot med Quick Point Clamping Studs.

De hålen som styrpinnarna ska styras in emot utförs i tempo 1 då de hålen ligger så pass nära
stödpunkterna att böjning undviks. Även denna fixtur ska på samma sätt kunna sättas upp med
hjälp av Langsystemet och fixeringstappar lades till på undersidan av fixtur 2.
I fixtur 2 enligt figur A5 ses inte detaljens motsvarande hål-bild, eller urfrästa spår för att
bearbeta bort stödstrukturen och det extra stödet på toppen. Anledningen till det är att i första
körningen med fixturen kommer detta att bearbetas bort automatiskt när man tillverkar hålen i
detaljen och avlägsnar stöden. Därför lades ingen tid på att konstruera dessa hål och spår.
Efter den första körningen kommer dock hålen i fixturen att borras upp något för att undvika
eventuell styrning vid efterföljande körningar.
Ritningar på fixtur 1 och 2 kan läsas i bilaga B och C.
Torbjörn startade utskrift av totalt 9 stycken detaljer enligt ovanstående tillägg i konstruktion
av detaljen. Samtidigt CAM-bereder Roger CAD-filerna på fixturerna och tillverkade dessa i
CNC-maskin. De 9 färdigutskrivna detaljerna skickades sedan till PartnerTech för bearbetning
samt undersökning om fixturerna fungera som det är tänkt. Även kontroll av uppnådd tolerans
på detaljen utfördes av PartnerTech och jämfördes med toleranssättningen.
Efter första bearbetningen i tempo 1, som innebar planfräsning samt bearbetning av samtliga
hål på sidan av detaljen, visade det sig att vibrationerna vid hålbearbetningen blev för stora så
att toleranserna inte kunde uppnås. Detta resulterade i att bearbetningen av hålen som tidigare
låg i tempo 1 flyttas nu till tempo 2 för att ge tillräckligt stöd åt plattan vid håltagningen.
Detta medför även att konstruktionen av fixtur 2 behövde modifieras något. Denna
modifiering utfördes av Roger för att hålla tidsramen på fallstudien.
De 9 detaljerna har bearbetats färdigt och lämnats till Torbjörn som ska göra miljötest på
dessa för att kontrollera om resultatet blivit lyckat. Under bearbetningen uppkom sprickor i
två av detaljerna som tros bero på antingen en skarp anvisning eller för hård inspänning i
fixturen. Toleranserna kring hål-bilden kunde inte heller uppnås och Torbjörn informerades att
ta kontakt med konstruktören om de höga toleranssättningar kring hål-bilden som är satta
verkligen är nödvändiga.
För att lösa sprickbildningen som uppstått på två av detaljerna ritades stödstruktur i bottnen
om till ett stycke, samt det tillagda materialet på toppen gavs en radie för att undvika skarpa
anvisningar som kan medföra sprickbildning se figur A6. Då vissa av detaljerna som körts
påvisade att tidigare pålagd bearbetningsmån på 0,2 millimeter inte var tillräcklig ökades
bearbetningsmånen istället till 0,5 millimeter.

Figur A6. Med modifiering för att undvika sprickbildning.

Plattorna skickades på miljötest och det kommer att dröja ca två veckor innan resultaten från
miljötesterna är klara. Torbjörn informerade att han vill skriva ut fyra stycken plattor till med
dessa ändringar. Efter ändringen men stödstrukturen och avrundningen på det tillagda
materialet lades även ett lokalt koordinatsystem in som underlättar orienteringen vid utskriften
då det ordinarie koordinatsystemet var lokaliserat i mitten på detaljen.
Miljötesterna visade sig till viss del vara godkända. Det problem som uppstått var att
tillverkningsunderlaget skilde sig mellan modellen och den bifogade ritningen. Detta
medförde att ett o-ringsspår blev för stort då man enligt praxis valde att följa ritningen istället
för modellen. Kontakt har tagits mellan PartnerTech och slutkund och problemet är utrett.
Med detta är fallstudien avslutad och de metoder som använts har fungerat tillfredställande
jämfört med de lösningskoncept som tagits fram.
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