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Sammanfattning 
FriFormFramställning är en additiv tillverkningsteknik, vilken innebär att detaljen byggs upp lager 
för lager, genom att material successivt tillförs. En vanlig tillämpning av denna metod är 
tillverkning av prototyper i plast. Metoden har blivit populär främst tack vare dess möjlighet att 
reducera ledtiden. Teknikens förmåga att skapa komplexa geometrier, vilka inte alltid kan tillverkas 
med klassisk tillverkning som bygger på svarv- och fräsoperationer, har också bidragit till dess 
popularitet. 
 
Det finns klara fördelar för företag att använda prototyper i sin tillverkning. De kan göra att fel och 
brister hos den slutgiltiga produkten tidigt kan upptäckas eller fungera som en källa till feedback 
och förbättrad kommunikation. För att få en så passande prototyp som möjligt är det av stor vikt att 
företaget definierar syftet med prototypen.  För att definiera syftet bör företaget ha en tydlig bild av 
de krav som kommer att ställas på prototypen, samt hur prioriteringen bland dessa krav ser ut. 
Prototyptillverkningen bör därför struktureras upp och planeras, då det underlättar arbetet med att 
göra dessa viktiga prioriteringar. Inte förrän detta är gjort kan företaget utreda vilken FFF-metod 
som är lämpligast att använda. 
 
Vid val av FFF-metod för tillverkning i plast, finns fem möjliga metoder. Dessa är Stereolitography 
(SLA), Selective laser sintering (SLS), 3D-Printing (3DP), PolyJet och Fused deposition modeling 
(FDM). De olika FFF-metoderna ger inte exakt samma slutresultat. Prototypen kommer, beroende 
på val av material och metod, att få varierande egenskaper. De egenskaper som ofta prioriteras hos 
plastprototyper är hållbarhet, form, ytfinhet, tolerans, storlek och estetik. Materialvalet blir av stor 
vikt då materialets egenskaper måste svara mot de som önskas hos prototypen. Vilka material som 
kan användas av de olika FFF-metoderna varierar. Val av material är alltså starkt knutet till val av 
metod, vilket man måste vara medveten om för att lyckas tillverka en ändamålsenlig prototyp. 
 
Skillnader i hur stora prototyper som kan tillverkas samt kostnader och tidsvinster som fås med 
respektive metod är faktorer som också bör vägas in av företaget vid val av tillverkningsmetod. 
Valet av metod blir därför snabbt komplext. Genom att värdera kraven som ställs på prototypen och 
jämföra dessa mot egenskaperna hos materialen och maskinernas prestanda, kan man komma fram 
till vilken metod som är passande. Det går, med andra ord, inte att kora någon bästa metod utan 
detta varierar med situation och prototyp. 
 
Hur försäljare av FFF-maskiner och tillverkare av prototyper i plast tänker och guidar sina kunder 
följer ett tydligt mönster. Branschen vidhåller även det faktum att prototyper bör ha ett utarbetat 
syfte, som definieras av kraven på egenskaper som prototypen bör ha, vika uppfylls genom val av 
material och FFF-metod. 
 
Slutsatsen av detta blir att det inte finns någon bästa FFF-metod vid tillverkning av prototyper i 
plast. Varje prototyp kräver en enskild analys och beroende på önskvärda egenskaper hos 
prototypen kan en bästa FFF-metod för denna prototyp koras. 
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Abstract 
Solid Free Form Fabrication is an additive manufacturing process which is bound to the principle of 
building up details in a layer by layer fashion. An important application of this method is the 
production of prototypes. This, depending on a variety of factors, first and foremost the reduction of 
time to market, but also Solid Free Form Fabrications possibilities to do relatively complex 
geometries that would otherwise not have been able to be produced. 
 
The company may experience significant benefits of using prototypes in their production, and the 
purpose of these prototypes should be sorted out before the actual production. The work that is 
involved in manufacturing of prototypes should be structured and and planned, this planning should 
ultimately lead to a prioritization and also a sorting of the requirements that will be placed on the 
prototype. Thereafter the company is enabled to choose a FFF-method which is suitable for the 
purpose. 
 
For the choice of the FFF-method for manufacturing in plastics, there are essentially five different 
methods. These are Stereolitography (SLA), Selective laser sintering (SLS), 3D Printing (3DP), 
PolyJet and Fused deposition modeling (FDM). 

 
The different FFF methods do not provide the same results on the product. The results vary in areas 
such as durability, surface finish and aesthetics. The choice of material is of great importance due to 
the fact that the properties of the material must meet the properties required in the prototype. 
Useable materials vary for each method, so the choice of material is strongly associated with choice 
of method, which one must be aware in order to create a appropriate prototype.  
 
Also differences in how large prototypes that can be produced and the cost of each method are 
factors that should be factored into the company's choice of production. The choice of method 
therefore quickly becomes complex. By evaluating the demands made on the prototype, and 
compare these with the properties of materials and machine performance, you can decide which 
method is appropriate. It is, in other words, impossible to name a “best method”, this varies 
depending on situation and prototype.  
 
How vendors of FFF-machines and manufacturers of prototypes in plastic are thinking and guiding 
their clients follow a clear pattern. The industry also maintains the fact that prototypes should have 
a well-defined purpose, that is defined by the required properties of the prototype, which is satisfied 
by the choice of materials and FFF-method. 
 
The conclusion of this is that there is no best practice for manufacturing prototypes in plastic using 
FFF-methods. Each and every prototype demands a individual analysis and depending on the 
required demands on the prototype, a best method can be presented for just that single prototype.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Vikten av att tillverka prototyper som är rätt anpassade efter ett företags specifika behov blir allt 
större. Med tanke på hur marknaden ser ut idag finns tid och pengar att spara genom valet av 
tillverkningsmetod. Det finns idag flera gångbara alternativ på marknaden, som alla kan användas 
vid prototyptillverkning i plast. Ett av dessa är FriFormFramställning (FFF), en relativt ny metod på 
marknaden, vilken ger möjlighet att tillverka prototyper med komplexa former, på kort tid och till 
en låg kostnad. Med anledning av detta har FFF blivit vanlig vid tillverkning av prototyper i plast. 
FFF inkluderar flera olika metoder som mer eller mindre skiljer sig åt. Då ett företag ska tillverka 
en plastprototyp räcker det därför inte med att välja FFF, utan de måste välja en specifik metod. 
Någonting som kan vara lättare sagt än gjort. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att belysa användbarheten hos FriFormFramställning och de möjligheter samt svårigheter 
som uppstår vid val av specifik FFF-metod, rörande både kvalitén och kostnaden för 
prototyptillverkningen. Relevanta fakta presenteras och en jämförelse mellan de olika FFF-
metoderna görs för att vägleda läsaren i hur den kan tänka vid val av metod, för att nå önskat 
resultat. 
 
1.3 Frågeställningar 
Hur bör företag resonera vid val av FFF-metod vid prototyptillverkning i plast? 
Vilka är de avgörande faktorerna vid ett företags val av FFF-metod? 
Finns det någon bästa FFF-metod för prototyptillverkning i plast? 
 

1.4 Avgränsningar 
Då plast är det primära materialet som används av FFF-metoderna idag avgränsas rapporten till att 
enbart behandla detta material. Plast är dessutom ett vanligt prototypmaterial, vilket ytterligare 
motiverar avgränsningen. En avgränsning gällande vilken typ av prototyper som behandlas har 
också gjorts. Rapporten behandlar främst fysiska prototyper tillverkade med additiva FFF-metoder, 
då dessa är de som primärt används vid prototyptillverkning i plast.  
 
I valet av vilka FFF-metoder som skulle behandlas i arbetet har avgränsningen skett utifrån de 
metoder som finns på marknaden idag och som använder plast som främsta tillverkningsmaterial. 
LaminatedObjectManufacturing, LOM, har valts bort trots det faktum att den kan använda plast 
som tillverkningsmaterial. Detta då metoden främst används vid tillverkning av pappersmodeller, 
samt att den sällan används av industrin idag. 
 

1.5 Metod och källkritik 
Arbetet inleddes med att en problemformulering gjordes, samt att frågeställningar rörande denna 
konkretiserades. Kommande steg blev att göra en litteraturstudie, för att få en bild av prototypens 
betydelse och hur de aktuella FFF-metoderna fungerar och används. I det insamlade materialet 
ingick böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter samt internetsidor. För att bekräfta faktan 
kontaktades och intervjuades företag, via mail, telefon samt besök. Dessa företag är både försäljare 
av FFF-maskiner, användare av FFF-prototyper samt tillverkare av FFF-prototyper. De sistnämnda 
fungerar även som servicebyråer.  
 
Den information som kommer direkt från företag kan anses väl positiv, då företagen är förespråkare 
av tekniken i stort. Protech AB jobbar exempelvis med att sälja enbart FDM-maskiner och blir 
således lätt partiska. Generell information om FFF som presenteras får dock anses som sann, då vi 
lyckats hittat samma information hos flera oberoende källor.  
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De källor som använts har närhet till ämnet och är relativt nya, vilket ökar sannolikheten för att 
korrekt information erhålls. Detta är speciellt viktigt för metoder som FFF, då utvecklingen hos 
tekniker som denna går relativt fort på grund av att den är innovativ och ny. 
 
Vissa internetsidor som har använts, samt ”branschbibeln” Wohlersreport1, har verifierats som bra 
källor av aktiva personer i branschen. Någonting som stärker källornas tillförlitlighet. 
 

1.6 Disposition 
Rapporten är uppbyggd i sex steg där det första behandlar prototypens betydelse för företag i stort, 
samt varför man använder plast vid prototyptillverkning och vilka olika typer av prototyper som 
finns idag. Sedan förklaras vad FFF är samt hur tekniken fungerar. Detta följs upp med en 
redogörelse för hur de olika FFF-metoderna, som ingår i tekniken, fungerar. Steg fyra belyser 
fördelarna med FFF-tekniken vid prototyptillverkning i plast. Både ekonomiska och 
tillverkningsfördelar berörs. Avsnittet val av metod fungerar som en handledning för ett företag som 
ska tillverka sina prototyper i plast med hjälp av FFF. Fokus ligger på sju olika kriterier vilka är 
viktiga vid prototyptillverkning i plast. Dessa är; mekaniska egenskaper, form, storlek, tolerans, 
ytfinhet, estetik samt ekonomi. Därefter verifieras handledningen med konkreta exempel från 
industrin. Avslutningsvis diskuteras resultatet och slutsatser dras. En kritisk granskning av arbetet, 
framtida forskning samt teknikens miljöaspekter presenteras även i detta avslutande avsnitt. 
 
2. Prototypen 
Detta avsnitt belyser vad en prototyp är, vilken sorts prototyper som finns, hur ett företag använder 
sig av prototyper, olika sätt att tillverka dem på samt varför plast är det dominerande materialet vid 
prototyptillverkning. 
 
2.1 Definition av prototyp 
En vardaglig definition av vad en prototyp är fås ur nationalencyklopedin: ”Originalmodell, som 
följande former baseras på. Inom industriell produktutveckling avses försöksmodell som är riktig i 
funktion, konstruktion och utseende, men inte i tillverkningsmetod.”2. En annan, något mer oprecis 
definition, lyder ”An approximation of a product (or system) or itscomponents in some form for a 
definitepurpose in its implementation”3. Trots att den senare definitionen är något vagare, belyser 
den ett av de viktigare kriterierna för en prototyp. Att den tillverkas i ett specifikt syfte och att dess 
egenskaper bör reflektera detta syfte. 
 
2.2 Olika slags prototyper 
Prototyper kan förekomma i varierande form. Sketcher, datorskisser och matematiska modeller är 
alla exempel på prototyper, om än ej fysiska,. Dessa klassas istället som virtuella prototyper.4 
Samtidigt finns det prototyper vilka är grövre approximationer av en slutgiltig produkt. Exempelvis 
kan prototyper i skum inledningsvis användas i produktionen. Dessa besitter dock inte alls liknande 
egenskaper som önskas hos den slutgiltiga produkten. Främst används dessa därför för att studera 
dimensionen som den färdiga produkten kommer att ha.5 Å andra sidan finns det även prototyper 
vilka ska vara så lika slutprodukten som möjligt i avseende på både estetik och funktion. Sådana, så 
kallade representativa prototyper, är vanligast i slutskedet av designprocessen.6 De olika 
prototyperna kan alltså vara fysiska/virtuella alternativt grova approximationer/representativa.7 
Främst fysiska prototyper kommer att behandlas fortsättningsvis.  

                                            
1Wohlers Terry T., (2010), Wohlers Report 2010 
2http://www.ne.se/lang/prototyp/287850, 2012-02-07, kl. 12.31 
3 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications, sid  2 
4 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications, sid 3 
5 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications, sid 4 
6 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications, sid 4 
7 Ulrich &Eppinger, (2008), Product Design and Development,sid 247 
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2.3 Prototypens betydelse för företag8 
För att förstå prototypens betydelse för företaget, är ett naturligt första steg att titta på vad den 
faktiskt ska används till. Grövre prototyper, med dålig noggrannhet i tolerans och form, har sitt 
främsta användningsområde inom dimensionsbestämning av storlek snarare än att representera 
precisa mått. Medan representativa prototyper uppfyller en rad funktioner när det kommer till 
feedback för både funktion och form. De kan användas för bedömning med hjälp av fokusgrupper 
vid marknadsundersökningar, där hänsyn till fokusgruppens åsikter, om allt från estetik till känsla 
för produkten, ger företaget ovärderlig feedback. Denna kan i sin tur användas för vidare utveckling 
eller marknadsföring av produkten. 
 
Prototyper ger också möjligheten att upptäcka eventuella konstruktionsfel, som annars skulle ha 
uppstått hos den slutgiltiga produkten, i ett tidigt stadium. Detta minskar risken för fel sent i 
tillverkningskedjan. Speciellt viktigt blir detta i fall då prototypen ger möjlighet att testa en 
komponents enskilda funktion eller dess funktionalitet i en sammansatt modell. 
 
Prototypen sägs även kunna underlätta kommunikationen inom företaget. De kan minska risken för 
missförstånd samt underlätta kommunikationen medarbetare emellan, då den ger en hint om hur den 
slutliga produkten kommer att se ut och bete sig. Prototypen fungerar alltså som en vägvisare. 
Prototyper och användande av dessa kan även underlätta beslutsfattandet hos ledning och 
management, då man har ett bevis på att ”idé kan bli verklighet”. Slutligen kan även tidsplaneringen 
effektiviseras med hjälp av prototyper. Skapandet av en prototyp utgör ofta en milstolpe i 
förberedandet inför tillverkningen, där man efter färdig och godkänd prototyp övergår från 
utvecklingsstadium till tillverkning.  
 
2.4 Tekniker för prototyptillverkning 
Det som hädanefter benämns som prototyptillverkning definieras som att få prototyper att anta 
fysisk form. Detta kan göras på flera sätt genom exempelvis manual prototyping, soft or 
virtualprototypingoch rapid prototyping(RP). Manual prototyping är prototyptillverkning vilken 
kräver mycket handarbete, således är metoden tidskrävande. En prototyp tar normalt sett upp till 
fyra veckor att ta fram med denna metod.9 Denna typ av tillverkningsprocess kallas formativ.10 
 
Soft or virtualprototyping är att ta fram prototyper via datorteknik, exempelvis  ComputerAided 
Design/Computer AidedManufacturing(CAD/CAM) och därefter tillverka dem med en Computer 
Numerical Control(CNC)-maskin. Programmering och inställningar av sådana program är 
avancerade att göra och svåra att få precisa. Dessutom är prototyptillverkning i CNC-maskiner ofta 
tidskrävande, då tiden för tillverkningen ökar med modellens komplexitet. Ungefär 16 veckor tar 
det att ta fram en avancerad prototyp med soft or virtualprototyping.11 Processer som dessa, där 
material successivt tas bort från en solid kropp kallas för subtraktiva tillverkningsprocesser.12 
 
Med rapid prototyping avses metoden för att realisera prototyper genom FriFormsFramställning 
(FFF). Övergången från Soft or Virtualprototyping till FFF har framförallt skett då denna minskar 
tidsåtgången för prototyptillverkningen drastiskt. Den beräknade tidsåtgången från planeringsstadiet 
till färdig prototyp är för FFF cirka 3 veckor. Tidsvinsten blir som störst för prototyper med 
komplexa former. FFF tillhör den tredje typen av tillverkningsprocesser som kallas additiva. Dessa 
bygger på att prototypen byggs upp genom att material successivt tillförs lager för lager.13 

                                            
8 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applicationssid 3-7, omingentingannatanges 
9 Ibid.,sid 2 
10 Ibid.,sid 25 
11 Ibid.,sid 9-10 
12 Ibid.,sid 25 
13 Ibid.,sid 25 
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2.5 Materialalternativ vid prototyptillverkning 
Materialval vid prototyptillverkning är idag en komplex process. De olika valen man står mellan då 
man ska tillverka en prototyp är många. Då man begränsar sitt val till FFF finner man dock att 
materialvalet är något mer snävt. Plast, keramik, metall, gips och sand är material som används vid 
FFF-tillverkning. Dock dominerar polymererna och anledningen till detta är främst de låga priserna 
för att tillverka en detalj i plast i jämförelse med de andra materialen.14 

 
3. FriFormFramställning  
FriFormFramställning definieras som en samling tillverkningstekniker som alla grundar sig i att ett 
föremål byggs upp direkt från en tredimensionell CAD-modell.15 FFF är idag känt under flera 
namn. Solid freeformfabrication, Rapid prototyping och 3D Printing är några vanliga 
beteckningar.16 
 
3.1 FFF-tillverkningsprocessen17 

Exakt hur tillverkningsprocessen med FFF går till kan skilja sig åt mellan olika maskiner samt 
beroende på vilken typ av prototyp som ska tillverkas. Fem konkreta delsteg kan dock urskiljas hos 
samtliga metoder. 
 

     
Figur 1. Schematisk bild över tillverkningsprocessen med FFF18 

 
3D modellering 
Att skapa CAD-modellen som används i processen är oftast den mest tidskrävande delen av  hela 
produktionen. Det är därför viktigt att man är medveten om vilken FFF-metod som ska användas 
vid tillverkning av prototypen för att spara tid vid CAD-modellering. Faktorerna som behöver 
beaktas skiljer sig nämligen åt mellan tillverkningsmetoderna. Vissa metoder kräver exempelvis att 
prototypens tunna partier stöttas av stödmaterial under uppbyggnaden, andra att prototypen är 
orienterad på ett speciellt sätt. För att lyckas med att konstruera en väl fungerande CAD-modell är 
det därför viktigt att konstruktörerna har erfarenhet av att jobba med FFF samt att alla i 
designteamet har tillgång till samtliga versioner av CAD-modellen.  
 
Datakonvertering 
Nästa steg är att konvertera CAD-modellen till en stereolitografi-fil (STL). STL-formatet gör det 
möjligt att approximera ytan hos modellen genom att täcka den med små trianglar, som i sin tur 
representerar koordinater, vilka lagras i en textfil. Detta är praktiskt då det tar mindre 
lagringsutrymme än själva CAD-filen. 
 

                                            
14 Finnberg Fredrik, Digital Mechanics, mejlkorrespondens 2012-01-03 - 2012-01-25 
15 Cooper Kenneth. G. (2001), Rapid Prototyping Technology Selection and Application,sid 1 
16 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 10 
17Ibid., sid 27, om inget annat anges 
18 Cooper Kenneth. G., (2001), Rapid Prototyping Technology Selection and Application,sid 5 
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Förberedelse och kontroll 
Efter att STL-filen konstruerats måste den förberedas på olika sätt beroende på vilken FFF-metod 
som den ska användas av. Vissa metoder accepterar STL-filen som den är, medan andra kräver att 
den exempelvis delas upp i mindre delar innan användning.19 Denna förberedelse sker oftast i en 
dator som är separerad från FFF-maskinen, för att man ska kunna spara tid och undvika att slösa 
maskintid.  
 
Det är snarare en regel än ett undantag att det medföljer fel hos STL-filen. Dessa uppstår 
exempelvis då filen konverteras från CAD- till STL-format och måste korrigeras innan man 
använder filen. Oftast sker korrigeringen av en mänsklig operatör med hjälp av specialutvecklade 
mjukvarusystem. Då STL-filen är felfri ska den analyseras och sedan skiktas i tunna tvärsnitt. Varje 
tvärsnitt beskriver ett materiallager hos prototypen till form och storlek. Slutligen överförs filen, 
manuellt eller genom ett nätverk, till FFF-maskinen.20 

 
Byggprocessen 
Byggprocessen är hos de flesta FFF-maskiner helt automatiserad. Hur långt tid processen tar beror 
på antalet delar hos prototypen, den totala volymen etc. De flesta prototyper kan byggas upp av 
FFF-maskiner på ett par timmar, men maskinerna har ofta kapacitet att köras obevakade i flera 
dagar om det skulle behövas.21 Byggandet av prototypen sker som sagt genom att material adderas 
lager för lager. Vilket material som används samt hur detta härdas till en solid modell är något som 
skiljer FFF-metoderna från varandra. 
 
Efterbehandling22 

Detta är det sista steget i tillverkningsprocessen, vilket ofta sker manuellt. Den mänskliga faktorn 
gör det till det mest kritiska steget, då det gör risken att förstöra prototypen extra stor. 
Efterbehandlingen består i att göra rent produkten genom att exempelvis avlägsna stödmaterial, 
vidta specifika åtgärder för att exempelvis tömma håligheter som råkats fyllas med material och 
slutbehandla prototypen genom att ytan exempelvis slipas eller målas.  
 
 

4. Redogörelse för FFF-metoderna 
Det finns som sagt flera FFF-metoder att välja mellan då man ska tillverka prototyper i plast.  
Här följer en beskrivning av hur varje enskild FFF-metod, som används vid prototyptillverkning i 
plast, fungerar. De fem olika metoderna är SLA, SLS, FDM, PolyJet och 3DP.  
 

4.1 Stereolitografi, SLA 
Stereolitografi (SLA) var den allra första kommersiellt tillgängliga friformstekniken. SLA uppfanns 
i USA23 och slog igenom under slutet av 1980-talet. Under många år var denna metod standard på 
marknaden.  
 
SLA använder en eller flera lasrar för att stelna plasten till en solid, tredimensionell, prototyp. En 
illustration av metoden visas i figur 2. Materialen som används är UV-känsliga, flytande, 
fotopolymer, vilka hälls i ett fat på vilket en hiss med en plattform är placerad. När laserstrålen med 
UV-ljus rör sig över den flytande plastens yta stelnar materialet. Då det första lagret har stelnat 
sänks plattformen ner en sträcka som motsvarar ett materiallagers tjocklek. Lagertjockleken hos den 
aktuella prototypen fås från STL-filen och kan hos SLA vara som minst 0,025 mm.24 Flytande plast 

                                            
19 Cooper Kenneth. G., (2001), Rapid Prototyping Technology Selection and Application, sid 3 
20 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 30 
21 Cooper Kenneth. G., (2001), Rapid Prototyping Technology Selection and Application,sid 4 

22 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S., (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications, sid 31 
23 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
24http://www.custompartnet.com/wu/images/rapid-prototyping/sla.png, 2012-02-07, kl. 13.05 
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mm.33 Förflyttningen gör att ett nytt lager pulver kan täcka den nysintrade ytan. En dator styr sedan 
lasern över tvärsnittet hos prototypen, så att ytterligare ett lager kan adderas.  
 
Pulvret hålls vid en hög temperatur, så att det lätt smälter vid exponering för laserljuset. SLS kräver 
ingen stödstruktur då överskottet av plastpulver fungerar som stöd då prototypen byggs upp.34 
 
När prototypen är klar, är den helt inbäddad i pulver. Då pulvret svalnat kan det tas bort, men detta 
kan ta timmar. Tar man bort pulvret i förtid kan prototypen tänjas. En gradvis nedkylning är därför 
viktigt. Verktyg och delsystem finns tillgängliga för att underlätta pulverborttagningen, även om 
mycket av detta efterarbete sker manuellt.35 
 

      

Figur 4. Illustration av SLS36 
 

4.3 Fused deposition modeling, FDM 
Fused deposition modeling (FDM) teknologin utvecklades av företaget Stratasys i Eden Prairie, 
Minnesota, USA.37 Principen bakom FDM är att fibrer av termoplast smälts och sedan spritsas ut 
lagervis, för att på så sätt bygga upp prototypen. En illustration av detta visas i figur 5. 

Termoplasten som används lindas runt en spole, vilken under tillverkningens gång matas fram via 
drivhjul. Plasten smälts innan den spritsas ut ur munstycket, vilket sker i så pass tunna lager att 
stelning och härdning av plasten sker momentant. Härdning sker således enbart genom kylning av 
plasten.38 

Prototypen är under byggprocessen placerad på en plattform som successivt sänks nedåt i höjdled. 
Sänkning motsvarar tjockleken av ett materiallager, vilken som minst kan vara 0,13 mm. Rörelser i 
sidled sker genom förflyttning av munstycket. Noggrannheten hos prototypen bestäms av dessa 
rörelser, samt diametern på munstycket, och kan därför varieraberoende på maskintyp.39 

Vid tillverkning av prototyper med överhäng måste stödmaterial användas av samma anledning som 
vid SLA-tillverkning. Stödmaterialet är upplindat på en annan spole och matas fram på samma sätt 
som termoplasten. Då prototypen är färdig tas stödmaterialet bort.40 FDM använder sig av olika 
typer av stödmaterial, vilka tas bort på olika sätt. Vattenbaserade stödmaterial kan tvättas bort med 
ett speciellt medel som heter WaterWorks.41 Detta kan ske i en helautomatisk tvättmaskin, vilket 
minimerar behovet av manuell efterbehandling. Break away support structure (BASS) är dock en 

                                            
33http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering, 2012-02-07, kl.13.08 
34http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering, 2012-02-07, kl. 13.08 
35Wohlers Terry T., (2010), Additive Manufacturing 101: Part II 
36http://www.custompartnet.com/wu/selective-laser-sintering, 2012-02-07, kl.13.08 
37 Finnberg Fredrik, Digital Mechanics, mejlkorrespondens 2012-01-03 - 2012-01-25 
38Wohlers Terry T., (2010), Additive Manufacturing 101: Part I 
39http://www.custompartnet.com/wu/fused-deposition-modeling, 2012-02-07, kl.13.08 
40Wohlers Terry T., (2010), Additive Manufacturing 101: Part I 
41 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
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vanligt förekommande stödstruktur hos FDM-prototyper och denna går inte att få bort med hjälp av 
tvätt med WaterWorks.  Den kräver istället manuell borttagning för att avlägsnas från den färdiga 
detaljen.42 
 

 

    

Figur 5. Illustration av FDM43 

 
4.4 PolyJet 
PolyJet är en patenterad InkJet-teknologi som utvecklades av företaget Objet i Israel i början av 
2000-talet. PolyJet är en av de största InkJet-metoderna som finns på marknaden idag.44 Denna får 
därför representera InkJet-teknologin i denna rapport. En illustration av PolyJet-metoden visas i 
figur 6. 
 
Metoden kombinerar funktionen hos en bläckstråleskrivare med den hos SLA. Istället för att 
använda bläck, som en vanlig skrivare gör, jettarPolyJet ut en UV-härdande fotopolymer i tunna 
lager. På skrivarhuvudet sitter två UV-lampor som härdar plasten direkt efter att den har kommit ut 
på byggplattan. Byggplattan sänks sedan i höjdled motsvarande en lagertjocklek, vilken som minst 
kan vara 0,01 mm.45 Processen upprepas sedan och prototypen växer successivt fram.46 Samtidigt 
som polymeren jettas ut sprutas ett stödmaterial ut. Detta härdas inte av UV-ljuset, har en geléaktig 
konsistens och ger stöd för exempelvis överhäng under prototyptillverkningen. Stödmaterialet tas 
vanligen bort med hjälp av en högtryckstvätt när detaljen är helt färdig.47 
 

    

    Figur 6. Illustration av PolyJet48
 

 

 

                                            
42 Grimm T. A., & Associates (2003), Fused deposition modelling: A technology evaluation, Time Compression 
43http://www.custompartnet.com/wu/fused-deposition-modeling, 2012-02-07, kl.13.08 
44Wohlers Terry T., (2010), Wohlers Report 2010,sid 46 
45http://www.custompartnet.com/wu/jetted-photopolymer, 2012-02-07, kl.13.09 
46 Finnberg Fredrik, Digital Mechanics, mejlkorrespondens 2012-01-03 - 2012-01-25 
47http://www.custompartnet.com/wu/jetted-photopolymer, 2012-02-07, kl.13.09 
48http://www.custompartnet.com/wu/jetted-photopolymer, 2012-02-07, kl.13.09 
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En annan fördel med FFF är konstruktörernas möjlighet att med små medel ändra CAD-modellen 
som används vid tillverkning, utan att det har någon större inverkan på ledtid och kostnad för den 
färdiga prototypen. Detta ger en frihet i formgivning och möjlighet att göra ändringar under tidens 
gång. Fel som upptäcks kan då korrigeras tidigt. En ytterligare frihet i formgivningen ges av att 
konstruktörerna inte behöver ta hänsyn till fixturer och uppspänningar vid tillverkningen, då FFF 
inte använder sig av sådana.56 

 
Modellering med CAD gör också att man kan få en bra bild av hur det färdiga resultatet faktiskt 
kommer att bli, innan tillverkningen är helt genomförd. Detta gör att en FFF-tillverkad prototyp ofta 
motsvarar de förväntningar man har på den, samt kan göras mycket lik den slutgiltiga produkten.57 
 

5.2 Ekonomiska fördelar med FFF 
Budgeteringen för ett företags prototyptillverkning bör i någon mån återspegla de krav företaget har 
på prototypen. Väldigt representativa prototyper kan exempelvis komma att kräva manuell 
efterbearbetning och därmed längre produktionstid, vilket ger en högre kostnad.58 Hur mycket 
pengar man kan spara på att använda sig av FFF beror mycket på hur storaskalig tillverkningen är 
samt hur stor del av den totala tillverkningsprocessen som påverkas av FFF-användandet. Siffror 
pekar på att kostnadsbesparingar på mellan 50-90% för hela produktionsprocessen kan fås med 
FFF, vilket ger en fingervisning om metodens kostnadseffektivitet, se figur 9. 
 

    
  Figur 9. Illustrering av möjliga kostnads- och tidsbesparingar med FFF59 
 
Generellt är ekonomin runt prototyptillverkningen uppbyggd kring det faktum att FFF-metoderna 
ger möjlighet till korta ledtider trots komplexitet hos prototyperna. Detta är i enlighet med vad som 
efterfrågas på marknaden idag.60 Kostnaden hos respektive produkt står i relation till hur länge de 
behöver bearbetas och detta leder till att de snabbare metoderna oftast erhåller en lägre totalkostnad 
och ökad effektivitet.61 
 
FFF-metodernas korta ledtider gör det möjligt att producera Just-in-time. Just-in-time-produktion är 
en ytterst effektiv tillverkningsfilosofi som fokuserar på att eliminera slöseriet. Med slöseri avses 

                                            
56 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S. (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 15 
57 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
58 Cooper Kenneth. G., (2001), Rapid Prototyping Technology Selection and Application 
59 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S. (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 15 
60http://www.plastforum.no/download.asp?object_id=7811BE231FD74946907EB5AF87D83040.pdf, 2012-02-07, kl.12.37 
61 Se tabell Bilaga 1. 
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samtliga processteg, och verksamhet kring produkten, vilka ej ökar produktens förädlingsvärde.62 
Vid produktion med Just-in-time blir även time-to-market liten. Med time-to-market avses tiden 
från idé tills dess att produkten kan lanseras på marknaden. En reducering i time-to-market innebär 
att företaget reducerar sin risk, då det inte finns något behov av att återspegla marknadens efterfråga 
flera år i förväg. Det ger också möjligheten att i högre grad anpassa tillverkningen efter kundernas 
specifika behov.63 
 
FFF kan betraktas som en komplett tillverkningsmetod, vilket minskar tiden för montering samt 
eliminerar orosfaktorer såsom verktygsslitage. Detta slitage kan påverka resultatet hos prototypen, 
alltså göra att den färdiga prototypen inte ser ut som man förväntade sig.64 Då FFF inte är beroende 
av några speciella fixturer och verktyg fås även en kostnadsfördel gentemot klassiska 
tillverkningsmetoder. 
 
Mycket personalkostnad kan sparas in vid användning av FFF, då många av maskinerna kan köras 
obemannade under perioder. Dessutom klarar en FFF-maskin av att göra flera olika typer av 
prototyper utan manuell omställning, någonting som är fördelaktigt vid prototyptillverkning då 
dessa i regel tillverkas i små serier. Att slippa manuell omställning ger också en minskad utgift i 
form av träning och utbildning av operatörer.65 
Genom att välja FFF som tillverkningsmetod kan även en minskning av totalkostnad för material 
fås. Detta då FFF är en additiv process där material enbart tillförs, vilket kan resulterar i att 
minimalt spill vid tillverkningen.66 
 
6. Val av FFF-metod vid prototyptillverkning i plast 
Detta avsnitt fungerar som en handledning för företag vid val av FFF-metod vid tillverkning av 
prototyper i plast. Här presenteras hur förarbetet bör gå till och sedan belyses viktiga egenskaper 
som ofta prioriteras hos prototyper. Hur dessa egenskaper hänger ihop med val av FFF-metod 
belyses innan avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion. 
 
6.1 Förarbete vid prototyptillverkning 
Att välja tillverkningsmetod vid prototyptillerkning kan vara en utmaning, då det finns fördelar och 
nackdelar med alla FFF-metoder. Det är därför viktigt att företaget som ska ta fram en prototyp 
fokuserar på det önskade resultatet hos prototypen, snarare än på de aktuella metoder som finns att 
tillgå.67 I praktiken innebär detta att företaget väger saker som estetik, resurser och krav på 
noggrannhet mot varandra, för att ta reda på vad som bör ha högsta prioritet hos just deras prototyp. 
Genom att göra prioriteringar mellan påverkbara faktorer, hos prototypen, kommer företaget lättare 
att se vilken metod som passar bäst för deras tillverkning. 
 
Vid utveckling av en prototyp finns det risk att hamna i ett så kallat ”hardware swamp”.68 Med detta 
menas att prototypen inte uppfyller de förväntningar som finns på den. Detta kan undvikas genom 
att prototypen definieras innan den tillverkas och testas, vilket sker med hjälp av ovanstående 
prioriteringar.  
 
En avvägning som företaget måste göra är den om hur man ska kombinera de ekonomiska 
aspekterna med de funktionskrav som ställs på prototypen. Att vara klar över prototypens syfte och 
prioriterade parametrar underlättar även denna process, då det ger klarhet i vikten av ekonomi 

                                            
62http://hem.fyristorg.com/hagren/Exjobb/kap-2.htm, 2012-02-07, kl. 13.11 
63 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S. (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 16 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ottosson Evald, Protech, föreläsning i kursen Inte bara CAD, 2011-11-21 
68Clausing  Don., (1994), Total Quality Development,ASME Press, New York 
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gentemot funktion hos en specifik prototyp. För att underlätta förarbetet med att sätta prioriteringar 
och hitta rätt tillverkningsmetod, kan företaget använda sig av följande fyra steg.69 
 
Steg 1: Definiera syftet med prototypen70 

Som tidigare nämnt används prototypen huvudsakligen till att kommunicera, ge feedback, 
funktionstester samt för att underlätta tidsplaneringen vid produktion. En prototyp behöver dock 
inte alltid verka inom alla dessa områden. Ibland har den bara en testfunktion och andra gånger kan 
den fungera enbart som ett sätt att få feedback. När man ska definiera syftet med en specifik 
prototyp bör man därför lokalisera det eller de områden som prototypen ska bidra inom.  
 
Steg 2: Bestäm hur representativ prototypen ska vara71 

I de allra flesta fall är den bästa prototypen den enklaste varianten, som ändå uppfyller syftet i steg 
1. Man bör tänka på om det finns några delar av prototypen som är extra viktiga. Detta underlättar 
prioriteringen som måste göras mellan olika egenskaper hos prototypen. Är det färgen eller formen 
som ska stå i centrum? Hur lik slutprodukten måste prototypen vara? Allt detta påverkar kraven på 
bland annat prototypens noggrannhet och toleranser.  
 
Steg 3: Sätt upp en testplan72 

Här utformas en plan för hur företaget kan testa om prototypen uppfyller de fördefinierade kraven. 
Från denna plan kan man få konkreta data som visar hur väl prototypen presterat. Resultaten kan 
sedan användas vid slutlig analys och produktion. Själva testet genomförs senare, men planen för 
hur det ska gå till måste göras redan innan man tillverkar prototypen. 
 
Steg 4: Gör ett schema för anskaffning, konstruktion och testning73 

Detta är en konkret tidsplan för prototypen gällande utveckling, tillverkning och användning. Tre 
generella datum sätts ofta upp. Om prototypen är i olika delar står det första datumet för när dessa 
ska kunna sättas ihop. Det andra datumet är då prototypen ska vara klar för att testas och det sista 
representerar då de slutgiltiga resultaten, som en följd av testningen, kan fås. Det bör nämnas att 
vissa prototypen även agerar som milstolpar för produktutvecklingen över lag.  
 
6.2 Prioriterade parametrar hos prototypen 
Efter genomgång av steg 1 till 4 har företaget förhoppningsvis en tydlig bild av vilka krav och 
förväntningar, gällande hållbarhet, storlek, ytfinhet etc., som finns på prototypen. Det är nu dags för 
företaget att titta på hur dessa kan uppfyllas på olika sätt beroende på valet av FFF-metod. En 
sammanställning av resultaten nedan finns tabellerat i Bilaga 1.  
 
Mekaniska egenskaper 
Ofta är materialegenskaperna ett viktigt beslutsunderlag vid prototyptillverkning. Anledningen till 
detta är att materialet påverkar de mekaniska egenskaperna hos prototypen. Exempel på mekaniska 
egenskaper är hållfasthet, hållbarhet och formbeständighet. Hållfasthet avser prototypens förmåga 
att klara belastningar den utsätts för utan att förlora sin funktion. Hållbarhet är ett mer luddigt 
begrepp som kan innehålla hållfasthet, men ofta inkluderas andra aspekter också, såsom 
motståndskraft mot yttre miljö och återvinning. Formbeständighet syftar på att formen hos 
prototypen inte ändras så att funktionaliteten hos prototypen minskar. Ofta är det över tiden man 
menar. Vissa material ändrar form, exempelvis töjer sig, över tiden. Formbeständigheten minskar i 
regel vid ökad temperatur.74 

                                            
69 Ulrich &Eppinger, (2008), Product Design and Deelopment, sid 259 ff 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74Neumeister Jonas, Universitetslektor, Institutionen för hållfasthetslära, KTH, mailkorrespondens, 2012-02-06 
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Materialet som används vid prototyptillverkning varierar mellan FFF-metoderna. Om parametrar 
som påverkas av materialets egenskaper är prioriterade av företaget är det därför klokt att först välja 
lämpligt tillverkningsmaterial och sedan utvärdera funktionerna i den teknik som använder detta 
material.75 
 
FDM använder sig av polykarbonat (PC), ABS-plast eller polyfenylsulfon. Polykarbonat, eller 
Makrolon som den ofta kallas i folkmun, är enamorf termoplast. Ett amorft material karaktäriseras 
av att det har slumpvis ordnade kedjemolekyler, vilka ger materialet relativt låga mellanmolekylära 
krafter, så kallade tvärbindningar.76 Dessa krafter förändras då polymeren värms, vilket leder till att 
materialet mjuknar för att till sist bli helt flytande. Vid kylning återfås sedan materialets styvhet. 
PC-plasten är extremt styv, hållfast och har hög slagseghet. Med slagseghet avses materials förmåga 
att hantera stötbelastning.77 Dessa egenskaper gör PC-plasten unik bland de amorfa termoplasterna 
som annars oftast är spröda. Nackdelarna är att materialet är känsligt för brottanvisningar och 
spänningssprickbildning. Det har även begränsad kemisk resistans, vilket innebär att den i viss mån 
påverkas av kemikalier. Materialet absorberar UV-ljus vilket kan göra att det blir sprött efter längre 
tids exponering av solljus. Viss typ av UV-beständighet kan dock fås efter ytbehandling.78 
 
ABS är även det en amorf termoplast. Det är en plast som tillhör sampolymererna, vilkaär 
uppbyggda av flera olika sorters monomerer. Polymerer som inte är sampolymerer är endast 
uppbyggda av en sorts monomer. Kombinationen av de olika monomererna ger ABS-plasten många 
olika egenskaper som går att variera genom att sammansättningen av dessa ändras. Egenskaperna 
hos ABS är bl.a. god kemisk resistans, hög ythårdhet och styvhet. Precis som övriga amorfa 
material är ABS mycket formbeständigt. Genom att blanda ABS med polykarbonat kan man uppnå 
en termoplast som är styvare och mer hållfast än ren ABS samtidigt som den är lättare att forma än 
ren polykarbonat. De goda egenskaperna hos de båda termoplasterna kombineras med andra ord. 
Något som kan utnyttjas vid tillverkning med FDM. En nackdel som kommer med detta är att den 
nya plasten inte blir lika värmetålig som polykarbonat.79 
 
Polyfenylsulfon tillhör termoelasterna, vilket är en relativt ny grupp av material. Den är avsedd för 
att användas på funktionella prototyper som beter sig lite som gummi. Detta då man med 
polyfenylsulfon kan kombinera termoplasternas bearbetningssätt och gummimaterialens flexibla 
egenskaper får man ett material som är lättare att bearbeta och kostnadseffektivare än 
gummi.80Polyfenylsulfon har dessutom god hållfasthet samt god kemisk resistans och hög 
värmetålighet hos prototyperna.81 
 
De möjliga materialen som går att använda vid FDM gör att prototyper tillverkade med denna 
metod blir mycket formbeständiga, även under drag-och tryckkraft.82 Då FDM är den enda FFF-
metoden som använder polykarbonat ger denna mycket hållfasta prototyper tack vare plastens 
egenskaper som nämndes ovan. Genom att använda ABS eller polyfenylsulfon kan FDM även 
tillverka prototyper som kräver värmebeständighet och kemisk resistans, samt prototyper med 
gummikänsla.83 En styrka hos alla prototyper gjorda med FDM är att de inte påverkas om den yttre 
miljön förändras efter att prototypen stelnat till en temperatur runt rumstemperatur. De ändrar heller 
inte form över tid.  
 

                                            
75http://www.time-compression.com/articles/html/stereolithography.html, 2012-02-07, kl. 13.11 
76Callister William D., (2005), Fundamentals of Materials Sciense and Engeneering, sid 80 
77http://www.ne.se/slagseghet, 2012-03-07, kl. 10.53 
78 Hedvall E. &Teterin A., (2006), Utformning av ett digitalt träningstillbehör för rullskidåkning, sid 14 
79Ibid. 
80Ibid. 
81 Grimm T. A. & Associates (2003), Fused deposition modelling: A technology evaluation, Time Compression 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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Många FFF-metoder använder sig av termoplaster, men SLA använder sig av härdplaster, ofta av 
typen epoxi eller akrylplast. Vid prototyptillverkning med SLA måste materialet vara en flytande 
fotopolymer. Fotopolymerer är ljuskänsliga polymerer som stelnar vid exponering av ljus, vilket ger 
en viss begränsning för SLAs materialutveckling. Normalt består fotopolymerer av en komplex 
blandning av ämnen, snarare än ett enda element. En nackdel med dem är att de är känsliga för fukt, 
då fukten kan påverka egenskaperna hos SLA-tillverkade prototyper.84 Det finns olika kvaliteter av 
epoxi och akrylat som används av SLA. Dessa påverkar egenskaperna hos prototypen, främst med 
avseende på hållfasthet, formbeständighet och transparens.85 En gemensam egenskap hos epoxi och 
akrylat är att SLA-prototyper i dessa material påverkas mer eller mindre av att temperaturen 
förändras. De är alltså inte helt formbeständiga. 
 
SLS använder sig av material i form av plastpulver, främst i polyamid. Polyamid kallas generiskt 
för nylon och har egenskaper som ger prototypen god styrka och hållbarhet. Den har även god 
kemisk resistans.86 ”Glass Filled Nylon” är en typ av nylon som kan användas om en ökad styvhet 
önskas. Det är därför perfekt när man vill ha styva prototyper avsedda för produktion av produkter i 
avancerad termoplast.87 SLS kan likt FDM använda sig av termoelaster. Detta gör att prototyper 
med gummiliknande karaktär kan tillverkas med metoden, vilka klarar stor nötning.88 SLS-
prototyper kan vara formbeständig trots varierande temperatur och andra yttre förändringar. Det 
krävs dock att prototypen då fått svalna till rumstemperatur utan yttre påverkan, vilket tar tid. 
 
PolyJet använder, likt SLA, fotopolymertmaterial. Problemet att hantera fukt finns alltså även för 
prototyper tillverkade med denna metod, vilket gör dem icke formbeständiga över tid. Tack vare 
materialet Tango kan även PolyJet numera tillverka gummiliknande prototyper, trots att den inte 
använder termoelaster som tillverkningsmaterial. Prototyper tillverkade i Tango får mycket bra 
brottöjning och hållbarhet89Brottöjning är den störst töjning som ett material kan utsätts för innan 
sprickbildning sker.90 Tango gör att prototyper med en förbättrad brottöjning på 218% kan 
tillverkas, vilket är det dubbla i jämförelse med de andra FFF-metoderna kan erbjuda. Den goda 
hållbarheten som fås med materialet gör att PolyJet lämpar sig för tillverkning av prototyper som 
kommer att utsättas för användning under en längre tid eller ovarsam hantering.91 
 
Vid 3DP-tillverkning används oftast ABS-plast. Metoden har dock en frihet när det kommer till 
materialval och många olika material kan användas. Prototyper tillverkade med 3DP är så kallad 
grönkroppar.  En grönkropp karaktäriseras av att den är mycket porös och har alltså begränsad 
hållbarhet.92 Genom att efterbehandla prototypen, exempelvis med hjälp av infiltration med vax, 
kan hållbarheten öka väsentligt. På så sätt kan även 3DP-prototyper bli bra som 
visualiseringsmodeller, men dem kan fortfarande inte konkurrera med hållbarheten hos de andra 
FFF-metoderna.93 
 
Form 
Alla FFF-metoder är generellt sett väldigt bra på att åstadkomma komplexa former. Det är en av de 
stora fördelarna med FFF i stort. Med form menas den geometri som materialet hos prototypen 
harSamtliga metoder kan alltså skapa komplexa prototyper, dock skiljer sig möjligheterna när man 
talar om hur detaljerade modeller man kan göra och hur man skapar så kallade överhäng.  

                                            
84 Grimm T. A. & Associates (2003), Fused deposition modelling: A technology evaluation, Time Compression 
85http://extra.ivf.se/demovaljaren/metodbeskrivningar/Direkta%20FFF-metoder/sla/hogersida.htm, 2012-02-07, k.13.12 
86http://www.arptech.com.au/services/slsrv.htm, 2012-02-07, kl.13.12 
87http://www.3trpd.co.uk/sls.htm, 2012-02-07, kl.13.12 
88http://www.arptech.com.au/specs/sls-somos201.pdf, 2012-02-07, kl. 13.13 
89http://se.hicow.com/3dprinting/3d-modeller/asien-1800601.html, 2012-02-07, kl. 13.13 
90http://www.ne.se/brottöjning, 2012-02-06, kl. 15.00  
91http://se.hicow.com/3dprinting/3d-modeller/asien-1800601.html, 2012-02-07, kl.13.13 
92Callister William D., (2005), Fundamentals of Materials Sciense and Engeneering, sid 606 
93http://extra.ivf.se/demovaljaren/metodbeskrivningar/Direkta%20FFF-metoder/3dp/hogersida.htm, 2012-02-07, kl. 13.14 
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Metodernas olika detaljupplösning pekar på hur noggranna detaljer man kan åstadkomma, alltså hur 
små delarna hos en prototyp kan vara. Efterfrågas en extremt detaljerad prototyp bör man använda 
PolyJet eller SLA, då dessa har en minsta detaljupplösning på 0,04 respektive 0,08 mm. De 
resterande alternativen har inte alls lika bra detaljupplösning.94 
 
Med form i fokus bör man även granska hur de olika metoderna hanterar överhäng. Överhäng är en 
ren formfunktion, vilken kan framställas med eller utan stödmaterial beroende på vald metod. 
Nackdelen med att använda stödmaterial är att detta måste avlägsnas efter tillverkning. Det kan 
kräva manuellt arbete och således ha påverkan på slutresultatet på grund av den mänskliga faktorn. 
Skickligheten hos den mänskliga operatören som sköter borttagningen och hur lätt stödstrukturen är 
att avlägsna, blir därför av stor vikt. Det är därmed relevant att försöka undvika metoder med 
svåreliminerad stödstruktur vid tillverkning av prototyper med mycket överhäng.  
 
FDM, SLA och PolyJet är de metoder som använder sig av stödstruktur. FDM har två varianter av 
detta, vilket är WaterWorks och BASS, där WaterWorks har fördelen att den går att skölja bort från 
prototypen medan BASS måste brytas bort manuellt. SLA metoden kräver att man filar ytorna där 
stödstrukturen har fäst, vilket även kräver manuellt arbete och kan kompromissa med 
formnoggrannheten. Slutligen finns PolyJet, vilken som sagt har en geléaktig stödstruktur som kan 
sköljas bort med högtryckstvätt. Det bör påpekas att de stödstrukturer som går att eliminera med 
vatten ej kräver någon större skicklighet hos operatören. Därmed minskar risken för att prototypen 
skadas vid denna typ av rengöring.95 
 
De resterande metoderna som behandlas är SLS och 3DP. Dessa använder sig inte av någon 
stödstruktur, då de kan utnyttja tillverkningsmaterialet som stöd. Detta är möjligt då båda 
metoderna använder pulvermaterial. Pulvret kan packas tätt vilket ger ett relativt bra stöd för 
prototypen under uppbyggnadsfasen. Borttagning av stödstruktur är därmed inte ett problem hos 
dessa metoder. Däremot måste SLS prototyper gradvis nedkylas efter byggprocessen för att 
restpulvret ska kunna tas bort. Om prototypen inte får svalna tillräckligt kan prototypen tänjas och 
formen alltså ändras. 
 
Ett generellt problem med SLS är att prototypen under sintringsprocessen tenderar att krympa 
något. Detta kan göra att den färdiga prototypen bockas eller blir skev. Prototyper tillverkade med 
SLS har därför en sämre formnoggrannhet än övriga FFF-metoder.96 
 
Tittar man enbart på den slutgiltiga formen hos en prototyp är PolyJet den teknik som ger bäst 
resultat, då denna har bra detaljupplösning och en lättborttagen stödstruktur. I stort kan dock inte 
PolyJet sägas vara överlägsen de andra metoderna. Då bästa metod varierar med de efterfrågade 
egenskaperna hos prototypen.  
 

Storlek 
Den maximala storleken som en prototyp kan ha skiljer sig inte så mycket åt mellan de olika FFF-
metoderna. Storlekspotentialen skiljer sig snarare åt mellan olika maskinmodeller än mellan olika 
metoder.97 Alla FFF-metoder rör sig inom samma storleksspann när man pratar om maximal storlek 
som maskinerna kan tillverka prototyper i, utan att limfog behöver användas för foga ihop dem. De 
exakta storlekarna för de olika metoderna hittas i den bifogade tabellen i Bilaga 1. 
 

                                            
94 Grimm T. A. & Associates (2003), Fused deposition modelling: A technology evaluation, Time Compression 
95 Ibid. 
96http://www.time-compression.com/articles/html/stereolithography.html, 2012-02-07, kl.13.11 
97 Ottosson Evald, Protech, föreläsning i kursen Inte bara CAD, 2011-11-21 
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SLA är dock den metod som kan göra de största prototyperna i ett stycke. Detta med användning av 
en teknik vid namn MammothSLA, vilken har utvecklats av Materialise. Med denna metod kan man 
göra prototyper med en längd på över två meter.98 Ett alternativ till att göra en stor prototyp är att 
göra flera små delar som sedan fogas ihop. SLS är den metod som är bäst lämpad för fogning. Detta 
tack vare porositeten hos en SLS-del som gör att limmet bildar ett mycket starkt band mellan de två 
delarna som fogas samman.99 
 
Utan användning av limfog har 3DP den största storleksbegränsningen. Den har en liten maximal 
storlek hos prototypen och den rekommenderas därför inte vid tillverkning av större prototyper. 
Detta då det kan krävas många limfogar, större noggrannhet och snävare toleranser hos de ingående 
delarna. Slutsatsen av detta blir att såvida man inte behöver göra en extremt stor prototyp, är 
metoderna likvärdiga. Om en större prototyp i ett stycke efterfrågas bör 3DP undvikas och maskiner 
som MammothSLA användas. 
 
Tolerans 
Toleransen beskriver hur mycket prototypen skiljer sig från givna mått, och därmed från en tänkt 
slutprodukt. Snäva toleranser kan vara av stor betydelse om prototypen exempelvis ska passa in i en 
sammansättning med flera delar. 
 
Om måtten hos modellen måste stämma bra överens med slutresultatets mått, bör PolyJet användas 
då det är metoden med den minsta toleransen, 0,03 mm. SLS i sin tur har en tolerans på hela 0,25 
mm, vilket gör att ett bra resultat är svårt att uppnå vid snäva toleranser. FDM, SLA och 3DP har 
samtliga en tolerans på runt 0,1 mm. Det bör poängteras att toleranser, och prototypens noggrannhet 
kan variera mellan dagar och maskiner.100 Siffrorna ovan ger dock allmänna hänvisningar om hur 
toleranserna ser ut hos prototyper tillverkade med de olika metoderna. Måttnoggrannheten kan även 
komma att påverkas om prototypen är gjord i fotopolymer och kommer i kontakt med fukt. Med 
måttnoggrannhet avses hur de riktiga måtten överensstämmer med de planerade. Fuktproblemet rör 
enbart detaljer tillverkade med SLA och PolyJet. 
 
Ytfinhet 
Ytfinheten visar på hur slät ytan hos prototypen är, vilket påverkar bland annat hur representativ 
prototypen blir. Om man exempelvis ska gjuta av prototypen eller vill ha den i ett representativt 
syfte där estetik är av vikt har ytfinheten stor inverkan. 
 
Metoder som använder pulverteknik, har inte samma förutsättningar att erhålla släta ytor.101 Dessa 
metoder är 3DP och SLS. Ytorna hos dessa klassificeras som grova, respektive genomsnittliga. 
PolyJet skapar modeller med väldigt fin yta.102 Detta främst tack vare möjligheten att tillverka tunna 
materialskikt. Skikttjockleken respektive metod kan bygga med, ger en hint om hur fina ytor som 
kan åstadkommas. Ju tunnare skikt, desto finare yta.103 Däremot finns ovannämnda undantag för 
pulverteknikerna. 
 
FDM har relativt dålig ytfinhet. Ytorna blir ofta grova och på grund av ABS-materialets egenskaper 
blir de även tidskrävande att efterbearbeta. Behovet av efterbearbetning och ytfinheten går dock att 
kontrollera till viss mån, detta med hjälp av riktning på prototypen, där de ytorna med störst krav på 
ytfinhet orienteras vertikalt.104 

                                            
98http://www.materialise.com/mammoth-stereolithography, 2012-02-07, kl. 13.16 
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Ytfinheten kan variera mellan olika delar hos en prototyp. En anledning till detta är som sagt 
borttagningen av stödmaterial. Behöver ytan bearbetas efter borttagning, blir ytan sällan av samma 
kvalité som hos övriga delar av prototypen.105 Detta kan ge en mycket varierande ytfinhet och 
struktur hos framför allt SLA-tillverkade detaljer, då deras yta generellt sett klassas som fin, men på 
de platser där stödstruktur har fästs kan ytan bli grov. FDM och PolyJet eliminerar sin stödstruktur 
med hjälp av maskiner, vilket ger ett finare resultat. Viss skillnad i ytfinhet kan dock fås där 
strukturen fästs. 
 
Estetik 
En betydande del av alla prototyper som tillverkas används för utvärdering av form och estetik hos 
den resulterande produkten. Estetiken är en term som används för att beskriva utseendeattribut hos 
prototypen. Dessa är högst subjektiva men används för att utvärdera hur väl prototypen uppfyller 
kundens krav gällande utseende.106 Färg, transparens och lukt är exempel på sådana estetiska 
parametrar. Färgen hos prototypen har i regel mindre betydelse än formen.  De flesta branscher har 
idag accepterat det faktum att de flesta FFF-metoder inte tillverkar prototyper i alla färger.107 
 
Den FFF-metod som idag erbjuder flest färgvariationer är 3DP. Detta då den kan använda 
bindemedel med olika färg. Färgerna hos prototyper tillverkade med de övriga metoderna är mer 
begränsade. FDM kan skapa prototyper i åtta olika färger, PolyJet i fyra och, SLS i två och SLA gör 
enbart prototyper i vitt.108 
 
PC-plast är transparent med en ljusgenomsläpplighet på 89 % och går utmärkt att använda som 
substitut till glas. Om detta har hög prioritet bör alltså FDM väljas som tillverkningsmetod, då 
denna är den enda FFF-metod som använder sig av PC-plast. Viktigt att tillägga är dock att PC 
absorberar UV-ljus, vilket kan göra att materialet gulnar med tiden.109 
 
Prototyper gjorda i ABS, antingen med FDM eller 3DP, kommer också att gulna med tiden då 
materialet påverkas av direkt solljus. Styrenet som finns i ABS gör däremot att materialet får en fin 
glans.110 Epoxi som är ett material som används av SLA har kvalitéer som gör att prototyper gjorda 
i detta material blir ganska transparenta och lite gulaktiga. För att få full transparens hos en prototyp 
gjord med SLA kan en akrylatplast väljas istället.111 
 
6.3 Ekonomi vid val av FFF-metod 
Kostnaden för olika FFF-metoderna varierar. Sätter man FDM som prisbas 100 kr, och 
jämförelsevis placerar in de andra metoderna, så hamnar PolyJet på 110 kr, SLA på 80 kr och 3DP 
samt SLS på en kostnad runt 30 kronor. Detta då satt för en prototyp i standardmaterial och 
standardstorlek.112 
 
Vad dessa kostnader beror på, är som tidigare nämnt, direkt relaterat till hur lång tid tillverkningen 
av prototyperna tar. Tiden beror i sin tur på faktorerna: Matningshastighet, metodens förmåga att 
möjliggöra överhopp av andra produktionssteg, manuellt arbete/stödstruktur och volym hos 
prototypen. Här tas ej tid för design med, utan enbart tillverkningsrelaterade tider. SLA, SLS och 
PolyJets matningshastighet är i mångt och mycket beroende av dess matning i höjdled. Då denna 
matning inte kan ske förrän föregående lager färdigställts kan hastigheten representeras av hur 
                                            
105 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S. (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 32 
106http://www.manufacturingterms.com/Swedish/Aesthetics.html, 2012-02-07, kl. 13.17 
107Wohlers Terry T., (2005), Will multicolor flourish or founder?, Time-Compression Technologies 
108 se tabell i bilaga 1. för vilka specifika färger som erbjuds 
109 Hedvall E. &Teterin A., (2006), Utformning av ett digitalt träningstillbehör för rullskidåkning 
110Ibid. 
111http://extra.ivf.se/demovaljaren/metodbeskrivningar/Direkta%20FFF-metoder/sla/hogersida.htm, 2012-02-07, kl.13.12 
112 Finnberg Fredrik, Digital Mechanics, mejlkorrespondens 2012-01-03 - 2012-01-25 
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snabbt metoderna bygger upp ett materialskikt. Tidsåtgången hos FDM är mer beroende av 
volymen på prototypen och förhållandet mellan stödstruktur och byggmaterial.113 
 
Möjligheten hos metoden att reducera antalet produktionssteg bidrar också till tidsvinster. Här kan 
de metoder, vilka gör prototyper i färg, nämnas som tidssparande. Genom att tillverka prototypen 
direkt i färg behöver man inte färga den under efterbehandlingen och därmed sparas tid.114 En så 
komplett bearbetning som möjligt är med andra ord effektiv ur tidssynpunkt.115 
 
Manuellt arbete är inte bara negativt ur formsynpunkt, utan även ur tidssynpunkt, då denna adderar 
tid till tillverkningsprocessen. Det är framförallt SLA som kräver mycket manuellt arbete. SLA-
prototyper måste både rengöras med lösningsmedel och tas upp ur polymerbadet manuellt. För 
SLA, SLS och FDM finns behovet av efterbehandling representerat i tabellen nedan. Där ”cleaning” 
(rensning) representerar borttagning av irrelevanta delar såsom stödstruktur. ”Postcuring”, vilket 
enbart krävs för SLA, syftar på att man eventuellt tömmer vätskefyllda fickor. ”Finishing” refererar 
till samtliga processer som krävs för att få modellen representativ, såsom målning, slipning med 
mera.116 3DP tillverkar som sagt porösa detaljer som kräver efterbehandling för att få ökad 
hållbarhet.117 Detta sker genom ytbehandling med olika typer av material, någonting som i regel 
sker manuellt.118 Då PolyJet som sagt använder stödstruktur så kräver den borttagning av denna 
som en del i efterbehandlingen. Elimineringen kräver dock lite manuellt arbete då den tas bort med 
högryckstvätt. 
 

    

Figur 10. Tabell över behov av efterbearbetning för SLS, SLA och FDM119 
 
Stora prototyper, tar längre tid och kostar mer att tillverka. Då FFF-metoderna har begränsade  
möjligheter att tillverka prototyper med stor materialvolym kan de sägas vara mer kostnadseffektiva 
vid tillverkning av små prototyper. Vid större prototyper kan företaget med fördel nyttja en 
subtraktiv process som exempelvis CNC, då dessa har en större arbetsyta än FFF-maskinerna.120 
 
Kostnaden för de olika materialen som kan tillämpas skiljer sig något åt. Det kan konstateras att de 
material med mer extrema egenskaper är de som är dyrast. Då prototyptillverkning sker i liten skala 
och med snål materialåtgång blir kostnaden ofta inte en avgörande parameter, vid val av material. 
Om man väljer ett dyrare material är det i regel så att de funktionella fördelarna som fås med detta  
är nödvändiga. Att tillverka i ett billigare material skulle i inte kunna ge de egenskaper som krävs 
hos prototypen och alltså resultera i en billig, men oanvändbar prototyp. En prototyp  i  ABS-plast 
kan  exempelvis aldrig uppvisa de gummiegenskaper som finns hos en PolyJet-prototyp i Tango-
material. Maskinkostnaden varierar också mellan de olika metoderna. SLA och SLS har en hög 

                                            
113 Grimm T. A. & Associates (2003), Fused deposition modelling: A technology evaluation, Time Compression 
114http://www.materialise.com/3D-Printing, 2012-02-07, kl.13.17 
115 Lundin Mats., (2004), Framtidens produktionsutrustningar ställs om med mjukvara - och möter krav  på snabbhet, noggrannhet och kundanpassning 
116 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S. (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 32 
117 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
118 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
119 Chua C.K., Leong K.F. & Lim C.S. (2010), Rapid Prototyping Principles and Applications,sid 32 
120 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
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maskinkostnad medan FDM har en låg. Detta är någonting som främst blir relevant om man inte 
tänkt lägga prototyptillverkningen hos en leverantör.121 
 
6.4 Sammanfattande diskussion vid val av metod för prototyptillverkning med 
FFF 
Arbetet med att hitta rätt FFF-metod underlättas då tydliga prioriteringar kring prototypens önskade 
egenskaper utarbetats. Då preferenserna hos prototyperna skiljer sig åt från gång till gång kan inte 
en tillverkningsmetod sägas vara enhälligt bäst eller sämst.  
 
Att vara medveten om de olika tillverkningsmaterialens egenskaper blir av vikt för att rätt material 
och metod ska kunna väljas. För trots att alla material är plast, så skiljer sig resultatet åt beroende på 
vilket plastmaterial som används av vilken metod. Hållbarhet, toleranser och det estetiska intrycket 
är några parametrar som varierar med material och metod. Med detta i medvetande blir vikten av att 
ha ett utarbetat syfte för prototypen än tydligare. 
 
Att ha en klar bild av det önskade resultatet hos prototypen, samt dess användningsområde 
underlättar även värderingen av de negativa aspekterna som kommer med FFF-metoderna. Vissa 
FFF-metoder ger exempelvis icke formbeständiga prototyper. Detta framstår generellt sett som ett 
problem, men då den nödvändiga livslängden hos prototyper oftast är kort är dessa metoder, trots 
sin föränderlighet, likvärdiga alternativ. Samma sak gäller vissa föredelar som finns med 
metoderna. PolyJet kan exempelvis erbjuda en extrem detaljrikedom, något som dock sällan 
efterfrågas hos plastprototyper. 
 
Då företag i regel är vinstdrivande spelar kostnaden för tillverkningen alltid en roll. Det kan hända 
att de prioriteringar som gjorts kring form och funktion hos prototypen ibland kommer i konflikt 
med de kostnadskrav som ställs på detaljen. För att hantera denna intressekonflikt är det viktigt att 
företaget är medveten om att tid är pengar. Genom att korta ledtiderna ökas effektiviteten, vilket 
leder till en väsentlig vinst i produktivitet.122 Att få prototypen klar i tid utan att tulla på funktionella 
krav hos prototypen ger också ekonomiska fördelar. Studier pekar på att sex månaders försening av 
en produktlansering minskar vinsten med 33%, medan 50% kostnadsöverskridande 
produktutveckling minskar vinsten med 3,5%.123 Då prototyptillverkningen är en del av förarbetet, 
vilket tar upp en stor del av den totala produktframtagningsprocessen, finns mycket pengar att spara 
på att ha en snabb prototyptillverkning. Det vill säga, den metod som vid första anblick verkar dyr 
kan i slutändan bli ett fördelaktigt alternativ, om den ger stora tidsvinster. 
 
7. Prototyptillverkning med FFF i industrin idag 
FFF-metoderna som diskuteras ovan används som sagt redan idag vid prototyptillverkning i plast. 
För att visa på hur framtagning och tillverkning av prototyper med FFF går till i verkligheten följer 
här en sammanställning av olika röster från industrin, rörande detta. 
 
7.1 Företagen 
De företag som intervjuats är följande: Digital Mechanics AB; vilka tillverkar FFF-prototyper med 
hjälp av teknikerna FDM, PolyJet och 3DP. Coffee Queen; som tillverkar diverse dryckesmaskiner 
till restauranger, cateringfirmor, företag etc. och idag tillverkar vissa av sina prototyper med hjälp 
av FFF. Protech AB; vilka är återförsäljare av FDM-maskiner. Prototal AB; som erbjuder 
prototyper och serieproduktion i plast och plåt. De tillämpar FFF-metoderna 3DP, SLA och SLS. 
 

                                            
121http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/appendix2/appendix2.htm, 2012-02-07, kl.13.18 
122 Hagberg Tony, Protech, besök och intervju 2012-01-19 
123http://www.plastforum.no/download.asp?object_id=7811BE231FD74946907EB5AF87D83040.pdf, 2012-02-07, kl.12.37 
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7.2 Prototypens funktion 
I Coffee Queens tillverkning används prototyper främst med syftet att underlätta kommunikationen 
genom att prototypen fungerar som en konkret modell, vilken går att se och känna på. Protech 
vittnar också om möjligheten till underlättad kommunikation tack vare representativa prototyper. 
Företaget Karim Rashid som arbetar med industridesign är ett exempel som Protech berättar om. 
Enligt dem kan en bra prototyp undanröja mycket tvetydighet som kan skapa missförstånd mellan 
kund och leverantör. Det mycket exakta och representativa resultatet, som de upplever med FFF-
prototyper, gör att kommunikationen underlättas, vilket i sin tur snabbar på beslutsprocessen vid 
produktion.124 
 
En annan fördel med att använda prototyper är enligt Coffee Queen att man kan verifiera detaljerna 
innan de ska gå i produktion. Prototyper kan även underlätta utprovandet och utformandet av 
verktyg som ska komma att användas till den slutgiltiga produktionen, vilket sparar tid och pengar. 
 
7.3 Prioriterade parametrar 
Det mest väsentliga för Coffee Queen är att prototypen är så lik slutprodukten som möjligt. Form 
och toleranser blir därför ofta högt prioriterade parametrar, medan egenskaper som god hållbarhet 
och formbeständighet inte spelar lika stor roll. Tidigare använde sig Coffee Queen av bearbetning 
med hjälp av svarv, fräs eller CNC-maskiner för att framställa sina prototyper. Dessa metoder 
visade sig uppfylla det primära syftet med prototypen, att man har något att se och känna på. På det 
representativa planet ansågs prototyperna dock inte bli tillräckligt lika skisserna som togs fram. 
Någonting som kom att motivera valet att övergå till FFF.  
 
Vid val av specifik FFF-metod lät sig Coffee Queen guidas av Digital Mechanics. Digital 
Mechanics efterfrågade då de krav som Coffee Queen hade på prototypen som de önskade tillverka. 
Ett typiskt kundkrav enligt Digital Mechanics är att prototypen ska vara så lik slutprodukten som 
möjligt med avseende på funktion och design. Detta uppnås då prototypen motsvarar de 
förväntningar som kunden har på hållbarhet, ytfinhet och materiallikhet. Kunden har i regel också 
ett priskrav på prototypen, vilket Digital Mechanics måste ta hänsyn till. 
 
Digital Mechanics jämför sedan hur väl FFF-metoderna uppfyller de prioriterade kundkraven, vilket 
leder fram till en bästa metod som presenteras för kunden. Prototal poängterar också vikten av att 
kunden har en tydlig och väl utarbetad kravbild för prototypen. Prototal arbetar på samma sätt som 
Digital Mechanics i sin vägledning av kunden och kan knyta några generella egenskaper som 
efterfrågas till varje specifik FFF-metod som de erbjuder. Om kunder efterfrågar fina toleranser och 
tunt gods brukar Prototal rekommendera SLA. Om de mekaniska egenskaperna inte är av speciellt 
stor vikt, utan prioritet ligger på att få fram en så billig prototyp som möjligt rekommenderas oftast 
SLS. Deras tredje teknik, 3DP, används i väldigt liten mån då den ger dåliga mekaniska egenskaper. 
Medicinska kunder använder sig dock av den till och från. Skulle ett speciellt material efterfrågas så 
måste maskinernas förmåga att hantera detta naturligtvis också vägas in i bedömningen. 
 
7.4 Ekonomiska aspekter vid val av FFF-metod 
Det kan konstateras att den främsta motiveringen till att företag prototyptillverkar med FFF är att 
metoderna kortar ledtider och således minskar kostnaderna för den totala produktionen. Enligt 
Prototal får man med FFF-tillverkning av en ”standardprototyp” en ledtid på 2-3 arbetsdagar i 
genomsnitt. Det danska företaget Multi-Wing som säljer och utvecklar pumphjul till ventilatorer har 
också lagt om sin tillverkning till FFF, berättar Protech. Detta har gjort att Multi-Wings 
genomloppstider har kortats och dessutom har det gett direkta kostnadsbesparingar rörande 
prototyptillverkningen i stort.125 
 
                                            
124http://www.dimensionprinting.com/pdfs/casestudies_rashid.pdf, 2012-02-07, kl. 13.19 
125http://www.protech.se/Elements/Common/Files/Case/CASE_multiwing_dk.pdf, 2012-02-07, kl.13.19 
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Möjligheten att tidigt i utvecklingsprocessen upptäcka fel är en styrka som lyfts fram med FFF. 
Detta är något som Coffee Queen pekar på som bidragande faktor till en signifikant 
kostnadsreducering som fås till följd av en minskad felrisk i produktionen. Att upptäcka fel i ett 
tidigt stadium är någonting som kunder till Protech också ofta framhäver som en styrka hos FFF. 
Protech berättar att kunder som Sandvik har haft stor användning av FFFs förmåga till felsökning 
och att företaget idag är en frekvent användare av FFF vid tillverkning av prototyper, som följd av 
detta. 
 
8. Avslutning 
Tyngdpunkten i detta avsnitt ligger på en diskussion av resultatet där slutsatser kring rapporten 
dras. En kritisk granskning av arbetet, framtida forskningsområden gällande process och material 
samt FFFs miljöpåverkan presenteras också. 

 
8.1 Diskussion och slutsats 
I dagens industri kan det vara svårt att välja vilken tillverkningsmetod som ska används vid 
tillverkning av prototyper i plast. Det krävs en dynamik mellan önskemål hos prototypen och 
faktiska tillverkningsmöjligheter för att komma fram till den bästa tillverkningsmetoden vid varje 
specifik situation. Den bästa FFF-metoden vid prototyptillverkning i plast varierar därför beroende 
på den specifika prototypen som ska tillverkas. 
 
Fördelar och nackdelar med samtliga metoder måste vägas in och appliceras på varje enskild 
prototyp. Då det finns en kravspecifikation, med tydligt syfte och prioriteringar av egenskaper som 
önskas hos prototypen, kan nackdelar och fördelar med olika metoder lättare värderas. En viss FFF-
metod kan på så sätt konkurrera ut de andra. 
 
Skillnaderna mellan respektive FFF-metod ligger främst i vilka egenskaper de kan ge prototypen. 
Beroende på material och FFF-metod varierar egenskaperna. Betydelsen av att veta vilka 
egenskaper som ska prioriteras hos prototypen är därför stor.  Det finns även skillnader i hur mycket 
respektive metod kostar, vilket alltid är av intresse för ett företag vid val av metod. Det är dock i 
regel viktigare att tillverka en väl fungerande prototyp än en billig, då en bra prototyp kan minska 
kostnaderna för hela produktionsprocessen.  En representativ prototyp kan exempelvis göra att man 
kan upptäcka fel i ett tidigt stadium samt snabbar på beslutsprocessen kring produktionen. Detta gör 
att den totala kostnaden för produktionen minskas. 
 
Företagets val av metod bör alltså grunda sig i ett noggrant förarbete för att konstatera prototypens 
syfte och prioriterade egenskaper. Ju tydligare bild företaget har av vad som förväntas av 
prototypen och hur krav på prototypens egenskaper prioriteras inbördes, desto lättare blir valet av 
metod. Valet bör uteslutande kretsa kring den specifika prototypen och inte kring val av specifik 
FFF-metod. Metoden ska alltså enbart svara mot prototypens syfte, inte vice versa. Slutsatsen av 
detta blir att det inte finns någon generell bästa FFF-metod för tillverkning av prototyper i plast. 
 
8.2 Kritisk granskning av eget arbete 
Vi har i vissa fall inte lyckats hitta fakta om samma parametrar rörande alla FFF-metoder. Detta är 
en brist då det kan göra det svårare att jämföra de olika metoderna. En annan brist är att vi 
presenterar förhållandevis få nackdelar med varje metod, vilket gör att vi bara jämför deras styrkor 
och inte deras svagheter i många fall. 
 
8.3 Framtida forskning 
Den största drivkraften för FFF-teknikernas utveckling är teknikens möjlighet att korta ledtiden så 
att produkten snabbare kan komma ut på marknaden. Värdet av att kunna tillverka fysiska 
prototyper i ett tidigt skede av produktutvecklingen blir mycket stort, då livslängden hos 
produkterna på marknaden hela tiden blir allt kortare. Detta har gjort att FFF idag en vedertagen 
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metod att använda vid prototyptillverkning.126 Allt pekar dessutom på att produktionscykeln 
kommer att kortas allt mer i framtiden, vilket gör det befogat att satsa på forskning inom FFF. En 
annan indikator på att FFF har en positiv framtidsutsikt är att antalet sålda FFF-maskiner ökar, år 
efter år. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Diagram över antalet sålda FFF-maskiner mellan åren 1996-2009.127 
 
Processen 
FFF-metoderna producerar idag modeller som inte alltid motsvarar önskade ytfinheter och 
toleranser. Som tidigare nämnts är detta viktiga parametrar vid prototyptillverkning och vidare 
forskning på området kan leda till att problemet minskas vid framtida tillverkning med FFF.128 
Metoderna har idag ett fel i det faktum att man behöver avlägsna bland annat stödstruktur hos 
prototypen som en del i efterbehandlingen. Genom att utöka automatiseringsgraden i 
efterbehandlingen finns mycket tid och därmed pengar att spara. Detta är därför ett intressant 
forskningsområde. 
 
Idag finns ingen systematisk kontroll av kvalitén hos prototyper tillverkade med FFF. Detta är något 
som begränsar FFFs erkännande på marknaden. Forskningens fokus bör därför ligga på att förbättra 
kontrollen av kvalitén hos befintliga metoder snarare än att utveckla nya metoder.129 Med enkla 
medel skulle man exempelvis kunna förbättra kvalitén hos SLS prototyper, bara genom att se till att 
värmen är konstant under byggprocessen. Någonting som inte görs kontinuerligt idag. Genom att 
exempelvis utveckla tillägg till dagens FFF-maskiner som automatiskt mäter kvalitetspåverkande 
parametrar kan resultatet hos de färdiga prototyperna förbättras i framtiden. 
 
På grund av att FFF är så pass ny finns idag inga utarbetade strategier för att integrerar FFF i 
produktionsprocessen. Detta är någonting som gör att företag ibland väljer bort 
tillverkningstekniken.130 Genom att utarbeta strategier för hur FFF på smidigast möjliga sätt kan 
integreras hos företagen kommer FFF i framtiden bli mer accepterat och lättanvänt. Integrationen 
ökar möjligheterna för företagen att se potentialen hos FFF och därmed utnyttja tekniken under steg 
i produktionsprocessen som rör andra delar än prototyptillverkning. 
 
Material 
Prototyper är som sagt inte speciellt beroende av hur materialet beter sig över en längre tid. 
Forskning på materialens beständiga egenskaper är därför inte så relevant. Fokus bör istället ligga 
på att utveckla nya material samt utöka antalet material som varje FFF-metod kan hantera.131 
Genom att öka antalet material som går att använda vid FFF-tillverkning utökas 

                                            
126Wohlers Terry T., (2010), Wohlers Report2010, sid 160 
127 Ibid., sid 45 

128 Ibid.,sid 161 
129 Ibid.,sid 161 
130 Ibid.,sid 162 
131 Ibid.,sid 161 
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användningsområdena och möjligheterna för metoderna. Att exempelvis utveckla maskinerna så att 
flera material kan kombineras i en och samma prototyp kan man få nya egenskaper hos 
prototyperna. 
 
Att pressa priserna för de material som FFF använder är av stor vikt, då materialen som idag 
används vid FFF-tillverkning i regel är dyra.132 Genom att ta fram billigare material kommer FFF 
att bli mer konkurrenskraftigt gentemot alternativa metoder som CNC och formsprutning.  
 
Stora förbättringar skulle kunna göras då det gäller FFF-metodernas erbjudande av färg och 
porositet. CAD-modellerna som använda vid FFF kan redan idag innehålla information om detta, så 
om man lyckas anpassa maskinernas prestanda och göra det möjligt för dessa att även hantera 
information om färg och porositet skulle än mer specialanpassade prototyper kunna byggas i 
framtiden.133 Tekniska möjligheter och kunskap om kopplingen mellan processdata finns alltså 
redan idag, men en funktion för detta behöver byggas upp hos maskinerna. 
 
8.4 Miljöaspekten 
Miljöaspekten är någonting som berör alla individer och företag i samhället. En tillverkningstekniks 
påverkan på miljön är därför ofta en påverkande faktor för ett företag vid valet av teknik.134 FFF-
metodernas miljöpåverkan har i dagsläget inte studerats tillräckligt väl för att man ska kunna säga 
att FFF är miljövänlig eller inte.135Möjligheten att utveckla FFF till en miljövänlig teknik finns 
dock.  
 
Då flera FFF-metoder använder sig av termoplast skulle det vara möjligt att till stor del tillverka 
prototyper av återvunnet material i framtiden. Detta är någonting som skulle ha positiv påverkan på 
miljön. Härdplaster, som används av SLA, har dock begränsade återvinningsmöjligheter. De kan 
nämligen inte omformas vid uppvärmning då de har en molekylärstruktur bestående av många 
tvärbindningar som gör att materialet inte kan omsmältas.136 
 
Det minskade materialspillet som FFF-metoderna innebär har även det positiv inverkan på miljön. 
Dock finns en fallgrop i detta faktum. I och med att det är enkelt att med hjälp av FFF testa sig fram 
till en bra prototyp finns risken att man gör flera olika prototyper, med olika mått, färg, hållbarhet 
etc. Detta leder alltså till att kanske flera prototyper tillverkas innan man fått fram en som man är 
nöjd med.137 Totalt sett kan då mer material ha förbrukats än om man enbart gjort en modell, vilket 
ofta är fallet då man tar fram prototyper med mer tidskrävande metoder. För att FFF ska bli en 
materialsnål metod krävs alltså en handlingsplan för ett så sparsamt utnyttjande av metoden som 
möjligt. 
 
  

                                            
132Wohlers Terry T. (2010), Wohlers Report 2010, sid 161 
133 Persson J. G., et al., (2002) Produktframtagning för design- och nischsamhällets krav – DENNIS 
134 Nilsson Jarl, Coffee Queen, telefonintervju, 2012-01-17 
135http://www.quora.com/How-will-an-increase-in-the-ubiquity-of-3D-printing-affect-the-environment-and-conspicuous-consumption, 2012-02-07, kl.13.20 
136http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_18.pdf, 2012-02-07, kl. 13.20 
137http://www.quora.com/How-will-an-increase-in-the-ubiquity-of-3D-printing-affect-the-environment-and-conspicuous-consumption, 2012-02-07, kl.13.20 
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Tack 
 

Vi skulle vilja ta tillfället i akt och tacka ett antal personer, vilka har varit betydande för oss i arbetet 
med denna rapport. Först vill vi framföra ett stort tack till vår handledare Jan-Olof Svebeus, för råd 
och stöd. 
 
Vidare vill vi även tacka Tony Hagberg på Protech för ett fantastiskt studiebesök och möjligheten 
att se FFF-tillverkning av prototyper på nära håll. Vi vill även tacka Evald Ottosson, även han från 
Protech, för värdefull kontaktförmedling mellan oss och andra företag än Protech i uppstarten av 
arbetet. 
 
Vi vill även passa på att tacka alla som vi haft givande kontakt med, för ett visat engagemant och 
genuint intresse vilket har både hjälpt och smittat av sig. Tack till Jarl Nilsson på Coffe Queen, 
Tobias Franzén på Prototal AB, Urban Harrysson på fCubic AB, Lars Avellan på Swerea IVF, 
Maria Öun studerande vid KTH, Johanna Lundin studerande vid KTH och Richard Hagelberg vid 
instutitionen för industriell produktion på KTH. 
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Bilaga 1 – Tabell 

 SLA SLS PolyJet 3DP FDM 

Stödstruktur Ja Nej Ja Nej 
Ja, tas bort med 
BASS/Waterwork

s 

Ytfinhet 

Beroende av 
manuell 

bearbetning 
Annars: Fin 

Genomsnittlig Väldigt fin Grov Grov 

Tid Genomsnittlig 

Snabb 
(Avsvalning 

efter: upp till 40 
timmar) 

Långsam 
Väldigt 
snabb 

Långsam 

Kostnad 80 35 110 30 100 

Färg Transparent 
/vit Vit/grå  Vit, genomskinlig, 

blå, grå, svart  Varierande 

Varierande 
(ABS) (Vit, grön, 
blå, grå, svart, röd, 

gul etc) 

Tolerans 0,13 mm 0,25 mm 0,03 mm 0,1 mm 0,13 mm 

Detalj-
upplösning 

0,08-0,25 mm 0,6-0,8 mm 0,04 mm 0,2 mm 0,4-0,6 mm 

Material 
Flytande 

fotopolymer 
(termoplast) 

Pulver, 
Nylon, 

Polyamide, and 
Polystyrene; 
Elastomers; 
Composites 

(termoplast) 

Flytande, 
Fotopolymer 
(termoplast) 

Pulver, 
ABS, 

(termoplast) 

Solida 
Termoplaster: 

ABS, 
Polycarbonate, 

Polyphenylsulfone; 
Elastomers 

Minsta 
skikttjocklek 

0,025 mm 0,1 mm 0,01 mm 0,05 mm 

0,13 mm 
(varierar med 
material, detta 
gäller för ABS) 

Manuell 
bearbetning 

Ta upp ur 
polymerbad, 
Rengör med 

lösningsmedel. 
Fila ytor där stöd

har fästs. 

Pulvret ska tas 
bort 

Stödstrukturbortt
agning. 

Borsta bort 
restpulver 

Stödstrukturbortta
gning 

Temperatur/miljöb
eroende form Ja 

Kräver gradvis 
nedkylning. 
Stabil efter 
rumstemp. 

Ja  Nej, stabil efter 
rumstemp. 

Maximal storlek 
på prototyp 

Standard: 
500x500x580 

 
Mammoth: 

2100 x 680 x 
800 mm 

700 x 380 x 
580 mm 

500 x 400 x 200 
mm 

254 x 381 x 
203 mm 

914 x 609 x 914 
mm 
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Bilaga 2 – Intervjuer och studiebesök 

 
Telefonintervju Jarl Nilsson, Coffee Queen, 2012-01-17, kl12.00-13.00 
 
Coffee Queen är ett företag som tilverkar kaffebryggare och andra dryckesmaskiner till 
restauranger, kontor etc. Jarl Nilsson arbetar som utvecklare på Coffee Queen, vilket innebär att han 
arbetar med att konstruera och designa produkterna som säljs. 
 
Vad har prototyper för betydelse för er? 
Verifiera detaljer innan produktion. Visa upp innan vi testar på verktyg hur maskinerna kan komma 
att se ut.  
 
Vad prioriterar ni vid prototyptillverkning? Hållfasthet, estetik, form, ytfinhet, storlek etc. 
Formnoggrannhet. Detalj som är som man har ritat den. Ska likna slutprodukten. Svarva, eller fräsa 
fram /fila en träbit, ej exakt som det man har ritat. Anser prototypen vara representativ. 
 
Vilken prototyptillverkningsteknik har ni bytt från och vilken FFF-metod har ni bytt till? 
Vill kunna ”se och ta” på det man har ritat. Tidigare använde CNC/fräs. Använder FDM, PolyJet. 
Digital Mechanics. 
 
Vad avgjorde att ni valde att göra bytet? 
Ledtider, kostnader. Ville främst undvika att testa verktyg och ”göra fel”.  
 
Hur kom ni i kontakt med FFF? 
Upptäckte genom sociala medier. EU-projekt, 
 
Hur blev ni guidade i valet av FFF-metod? Hur löd ert resonemang? 
Digital Mechanics hjälpte till i valet.  
 
Vad hade kostnaden för betydelse? 
Stor. 
 
Hur mycket har ni reducerat era kostnader tack vare FFF? 
Inga exakta siffror. 
 
Har övergången till FFF haft någon påverkan på er ledtid, eller någonting annat rörande er 
produktion? 
 
Kommer ni att använda er mer av FFF i framtiden? 
Naturlig del. Kommer använda den mer i framtiden. 
 
Spelade miljöaspekten någon roll när ni valde FFF som metod? 
Nja. 
 
Möjlighet till att ta fram hela maskinen med hjälp av FFF. Ställer sig något mer negativ till 
additivemanufacturing delen då de kräver varierande material. Exempelvis, aluminium grejer. 
Storleksbegränsningar, då det ej blir kostnadseffektivt.  
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Besök på Protech AB hos Tony Hagberg, den 19 januari 2012 kl9.00-12.00 
 
Protech AB är återförsäljare av FDM-maskiner, tillverkade av det amerikanska företaget Stratasys. 
De har idag kunder av av många olika slag, allt från konstskolor till stora industriföretag. Företaget 
har idag 9 anställds på stockholmskontoret i Järfälla. Vi var där och besökte en av deras försäljare 
som heter Tony Hagberg, i syfte att få djupare förståelse för hur FFF kan tillämpas ute i industrin. 
Hagberg har jobbat på Protech sedan 2004. Protech är som sagt återförsäljare av maskiner och har 
ingen egen tillverkning av prototyper i plast. Deras goda kundkontakt gör dock att de vet ungefär 
vad kunderna använder maskinerna till, och hur dessa har förändrat deras prototyp tillverkning. 
 
Vad fick Protech att satsa på just FDM? 
Anledningen till att Protech har satsat enbart på att sälja FDM-maskiner är för att de kunde 
konstatera att det inte fanns någon återförsäljare av just denna teknologi i Sverige. Protech blev på 
så sätt den största leverantören av FDM maskiner i hela Europa i början av 2000-talet. Företagets 
VD, Evald Ottosson, trodde personligen extremt mycket på just FDM tekniken vilket gjorde att han 
startade Protech. 
 
Hur har försäljningen av maskiner sett ut över tid? 
Antalet maskiner som säljs på marknaden i stort ökar för varje år. Konkurrensen blir dock även den 
större och större. Detta gör att Protech idag har en mindre marknadsandel än för några år sedan, då 
billigare och likartade tekniker slagis sig in på marknaden.  
 
Vilka är fördelarna med FDM framför de andra FFF-metoderna? 
En stor fördel med FDM är att den kan använda flest olika plastmaterial. Det gör att den kan göra 
plastprototyper med varierande egenskaper som hållfasthet etc. FDMs prototyper har en stor fördel 
gentemot PolyJet och SLA. FDM är beständig över tid vilket inte de två andra är då materialet som 
de tillverkar i påverkas av UV-ljus och ändrar form med tiden. Ställer man exempelvis en PolyJet-
prototyp i ett fönster kommer den att ändra form efter ett tag. 
 
FDM använder stödstruktur som kan tas bort med hjälp av en cirkulations- eller UV-tvätt. Detta gör 
att det manuella arbetet blir mindre än hos SLA och PolyJet, där stöden måste tas bort manuellt.  
FDM är visserligen inte den snabbaste metoden, men tack vare den automatiserade 
efterbehandlingen blir den totala tiden från påbörjad till färdigprodukt likvärdig med den hos 
exempelvis 3DP och SLS. Då de senare kräver efterbehandling för att uppnå samma hållbarhet som 
FDM. 
 
Då FDM har stora materialkasseter kan de tillverka detaljer på upp mot 900 cm3. Detta gör det även 
möjligt att köra maskinerna länge, utan bevakning. I vissa maskiner finns även automatisk 
kassettväxling, vilket gör det möjligt att köra maskinerna ännu längre. 
 
Vilka är nackdelarna med FDM? 
Hagberg konstaterar att han är partisk då han jobbar som försäljare av FDM-maskiner. Han har 
därför svårt att se några stora nackdelar med metoden, då det gäller prototyptillverkning. 
Ytfinheten är dock begränsad hos FDM och den kan omöjligt konkurrera med PolyJet. PolyJet har 
tunnare skikttjocklek, vilket är högst avgörande för ytfinheten. 
 
På grund av att FDM enbart tillverkar detaljer i små serier kommer metoden aldrig att kunna 
konkurrera ut den klassiska tillverkningen med hjälp av CNC-maskiner. FDM kommer snarare att 
fungera som ett allt bättre komplement. 
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Vid beredning av en STL-fil som ska printas sker det vid FDM i ett 2D-perspektiv, då prototyper 
som ska byggas måste förankras i byggplatan. Samma beredning hos SLA, SLS och 3DP sker i ett 
3D-perspektiv, vilket gör att användaren slipper gå in i CAD-filen och ändra för att kunna utnyttja 
hela byggkammaren. 
 
Hur motiverar ni företag att köpa era maskiner?  
Det är stor skillnad på hur inköpsprocessen går till mellan små och stora företag. Stora företag är 
uppbyggda av flera avdelningar och innan ett beslut angående inköp av en FDM-maskin kan fattas 
måste det ha godkänts av flera instanser och människor. Ofta blir detta en utdragen process. 
Anledningen är att ekonomi och inköpsavdelningarna inte kan se den självklara vinsten man gör i 
att spara tid under produktionsprocessen. På pappret är tid inte pengar, men i verkligheten finns 
mycket pengar att spara på att kunna snabba på tillverkningen, någonting som vissa instanser hos 
stora företag har svårt att se. Det går inte att ta med den ekonomiska vinning som man gör på 
tidsbesparingen, vilket kan göra att det på pappret ser ut som ett mer ekonomiskt alternativ att out-
sourca tillverkningen. 
 
Hos mindre organisationer är ofta bara ett fåtal personer inblandade i beslutsprocessen. Alla dessa 
vet förmodligen vad maskinen ska användas till och förstår fördelarna som kommer med att man 
tjänar tid på metoden. Det gör att beslut om att köpa in en maskin kan bli mer självklart och ske 
snabbare. 
 
Finns det något exempel på när företaget blivit hjälpt av att använda FDM? 
Ett företag skulle bygga en flygmotor. de valde då att realisera den i verklig storlek och byggde 
vissa delar med hjälp av FDM. Då motorn var klar upptäckte man att det var omöjligt att reparera 
motorn om den skulle gå sönder. Anledningen till detta var att det var för dåligt med plats i 
konstruktionen. Detta ledde till att man blev tvungen att designa om motorn, ett beslut som hann tas 
innan motorn sattes i produktion. Detta gjorde att företaget sparade pengar. 
 
Sandvik tillverkar idag verktygsdelar med hjälp av FDM, som följd av att de var näsa att skicka en 
ofungerande detalj till produktion. Detta kunde ha inneburit att de köpte in specialverktyg för flera 
hundra tusen kronor, vilka inte skulle kunna navändas då detaljen var felkonstruerad. En styrka hos 
FDM, och övriga FFF-metoder, är just den att man vid ett tidigt stadium kan upptäcka fel och rätta 
till dem innan produkten går i produktion. 
 
Vilka delar av företaget kan ha användning för en FDM-maskin? 
Hos tidigare nämnda Sandvik har FDM-maskinen blivit så populära att det blev köbildning vid 
maskinerna, då både konstruktion- och produktionsavdelningarna ville använda den. De har idag 
löst problemet genom att köpa in en till maskin. 
 
Hur skiljer sig era maskiner åt? 
Den stora skillnaden mellan Protechs FDM-maskiner är deras maximala byggvolymer, samt vilka 
material de kan använda. 
 
Uppstartstiden kan också variera. Den minska maskinen går snabbast och tar ca 15 min. 
 
Förmågan att bygga upp modeller med Sapars. Sparstillvekrning innebär att väggarna hos modellen 
inte är solida utan är uppbyggda av ett rutnät. Detta gör att man minskar materialåtgången, men 
fortfarande får mycket hållfasta. 
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Mailintervju med Tobias Franzen, Prototal AB, 2012-01-26 
 
Prototal AB är ett företag som tillverkar prototyper och erbjuder serieproduktion i plast och plåt. De 
använder sig av FFF-metoderna 3DP, SLA och SLS i sin tillverkning.Tobias Franzen arbetar 
somfriformsansvarig/projektledare på Prototal. Hans arbetsuppgifter är främsta att leda kund mot 
rätt teknik, offerera projekten, planera och leda friformsprojekten. 
 
Vad fick Prototal att satsa på just SLA, SLS och 3DP? 
Friformsteknik dvs. ovan nämnda tekniker är det första steget i modellframställning och således en 
grundsten i prototyputbudet.  
 
Vilka är fördelarna och nackdelarna hos de olika metoderna? 
SLA – Fina toleranser, möjlighet till tunt gods, möjlighet till transparenta detaljer & fina ytor. 
SLS – Billigare än SLA, sämre ytor men något bättre mekaniska egenskaper. 
3DP – Billigt och möjlighet till infärgade modeller, dåliga egenskaper och toleranser. 
 
Hur vägleder ni era kunder i val av tillverkningsmetod? 
Om vi nu begränsar oss till de tre friformsteknikerna (vi har de flesta produktionsmetoderna för 
prototyper i huset), så styr ytor och toleranser till SLA. Om kund önskar en billigare och robust 
modell så är SLS att rekommendera. 3DP säljs väldigt sällan och då nästan uteslutande till 
medicinska kunder. 3DP är dock den billigast tekniken. 
 
Vad är svårigheterna med att välja bland de olika metoderna? 
Vi brukar inte ha några större svårigheter att leda kund till rätt teknik. Oftast är det en fråga om 
förväntad finish och förstås totalkostnaden för projektet som styr. 
 
Vilka är era starkaste försäljningsargument? 
För oss som företag är det att vi inte behöver låsa oss till en specifik teknik i prototypframställning 
då vi har det flesta produktionstekniker i huset. Vi kan därför alltid erbjuda den bästa tekniken för 
kunden i det skede som kund befinner sig. Även mer specifikt för FFF så är det nog helheten och 
kompetensen som är främsta ledord. 
 
Hur långa är era ledtider? 
Normalt för ”standardmodell” så pratar man om 2-3 arbetsdagar. Dock har vi förstås även väldigt 
stora projekt som kan ta veckor att färdigställa, likväl som vi har projekt som skickas dagen efter 
beställning. 
 
Skiljer sig kostnaderna för prototyptillverkning i de olika maskinerna åt? 
Se ovan svar. 
 
Hur ser era framtidsutsikter ut? 
Det ser bra ut och trots att det nu räknas som lågkonjuktur så har vi sedan årsskiftet haft en väldigt 
hög beläggning. För FFF så rör det sig en fördubbling av förväntad budget för januari.  
 
Har de olika metoderna någon påverkan på miljön? 
All plast har någon form av påverkan på miljön, men vi jobbar aktivt med vårt miljöarbete och är 
förstås miljöcertifierade enligt 14000-1, samt den medicinska miljöstandarden 13485-1. 
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Mailkorrespondens med Fredrik Finnberg på Digital Mechanics AB 
Fredrik Finnberg är VD på Digital Mechanics AB, vilka är en global leverantör av friformstjänster 
för framtagning av prototyper och mindre serietillverkning med senaste friformsteknik. 
 
Vilka FFF-metoder använder ni er av vid er prototyptillverkning? 
Vi använder FDM, Polyjet och 3DP i vår produktion. 
 
FDM teknologin kommer från USA och är den som Protech säljer. Den går ut på att man smälter en 
plasttråd och spritsar ut denna lager för lager och på så sätt bygger upp en modell. Denna teknologi 
använder också ett separat stödmaterial för att bygga detaljer med ”överhäng”. 
 
Polyjet är en Israelisk teknologi där man likt en bläckstråle skrivare jettar ut material, istället för 
bläck använder man en UV härdande plast. Denna jetas ut i tunna lager och tillsammans med 
skrivar huvudet sitter det 2 UV lampor som härdar materialet i princip direkt när det kommer ut på 
byggplattan.Byggplattan sänks sedan motsvarande en lagertjocklek osv. Även här används ett 
separat material som stödstruktur. 
 
3DP är återigen en amerikansk teknologi. Denna teknik är mer lik SLS och SLA i och med att man 
inte doserar ut material utan på olika sätt härdar materialet selektivt där det finns en geometri. I 
detta fall har man en bädd av gipspulver som en ”skrivare” skriver i med antingen ett ofärgat eller 
färgat lim. När den har skrivit ett lager så sänks bädden och det fylls på med mer pulver. 
 
SLS jobbar på liknande sätt men med PolyAmid (PA) plast pulver och en laser som smälter ihop 
plasten i stället. 
 
SLA jobbar också på liknande sätt men med UV härdande flytande plast och en laser som härdar 
ihop plasten i stället. 
 
Är Polyjet en egen tillverkningsmetod eller en del av ink-jet-teknologin? 
Polyjet är en av Ink-jet teknologierna som finns på marknaden idag. 
 
Varför använder många FFF-metoder just plast som material? 
Det finns friformningstekniker som använder metallpulver som utgångsmaterial. Dessa tillverkar 
således detaljer direkt i metall såsom Stål, Aluminium, Titan och Inconel. Sedan så finns 3DP 
teknologin som i vår maskin bygger med ett gipspulver. Denna teknik finns också för sand och 
keramer. Som du märker så är det inte bara plast, dock är det det vanligaste. Mycket beroende på 
priserna för att tillverka en detalj. 
 
Hur tänker ni när ni väljer FFF-metod beroende på vilken typ av prototyp ni ska tillverka? 
Det är ett antal parametrar som avgör vad vi rekommenderar kunden att tillverka detaljen i. 
Användningsområde, utsätts detaljen för höga/låga temperaturer, utsätts den för kemikalier. Blir det 
stora mekaniska belastningar på detaljen eller har kunden stora ytfinish krav. Sist men inte minst 
vad får detaljen kosta? 
Det täcker i stora drag in hur vi styr mot teknologi och material. 
 
Är tekniken LOM något ni jobbar med? Det verkar som att denna teknik mesta arbetar i papper och 
metall, stämmer detta eller är den stor på "plastmarknaden" också? 
Det stämmer det finns en teknik som heter LOM som bygger upp modeller i papper. Tekniken var 
stor för ca 15 år sedan men har nästan helt försvunnit nu. Av den ursprungliga pappersteknologin 
finns nog inte ens maskintillverkaren kvar. Dock har det för ett par år sedan kommit fram en 
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Israelisk (tror jag) tillverkare, Solido, som istället för papper använder PVC plastark. De bygger i 
princip på samma teknologi som LOM. 
 
Hur ser kostnaden för de olika FFF-metoderna ut? 
Det är lite beroende på vilket material man väljer inom respektive teknologi. 
Ska försöka göra en egen uppskattning om de olika prisnivåerna baserat på våra egna priser och vad 
vi möter på marknaden 
Prisjämförelsen fungerar nog bäst på ”normalstora detaljer”. Om vår egen teknologi FDM med 
material ABS-M30 (lagertjocklek 0,254mm) sätts som prisbas 100. 
SLS (standard PA material): 35 
SLA (standard material): 80 
Polyjet (hårda material lagertjocklek 0,030 mm): 110 
3DP (i full färg): 30 
 
Vi undrar därför hur ni guidar företag då de kommer till er och vill tillverka sina prototyper m h a 
FFF? Vilka parametrar tittar ni på då ni väljer tillverkningsteknik? 
Vi guidar kunderna utifrån de krav som de har på prototypen. Dessa rör oftast: 
1.       Användning – funktionsprototyp, designstudie etc 
2.       Yttre omständigheter – Belastningar, hållbarhet i tid, temperatur, kemikalier etc 
3.       Materiallikheter med serieproducerad komponent. 
4.       Forstabilitet, måttriktighet och ytfinish 
5.       Pris 
 
Är det någonting i ert utbud som begränsar valmöjligheterna för kunden. Alltså är det någonting 
som kunderna ofta efterfrågar och som ni mha FFF inte kan ge? 
 Har kunden krav på extremt lågt pris, då har vi svårt att erbjuda det då det oftast slutar med SLS 
modeller, vilket vi inte erbjuder. 
 


