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Sammanfattning 
Saab Surveillance i Järfälla konstruerar och tillverkar avancerande kylarsystem för att kyla 
ner elektroniken i deras produkter. I dagsläget konstrueras en kylare med hänsyn till olika 
krav. Ett av dessa krav är tryckfallet. Tryckfallet för varje delsystem är ett betydelsefullt 
gränssnitt som måste fastställas tidigt i processen. Ju tidigare ett noggrant värde av tryckfallet 
erhålls desto bättre kommer designprocessen att vara.  
  
Examensarbetes hade syftet att undersöka om det var möjligt att testa tryckfall på en 3D 
tillverkad kylare i plast. Även hur väl tryckfallet av plastmodellen motsvarar tryckfallet i den 
verkligakmodellen. 
 
Projektet utfördes i fyra olika faser. Planering, förstudie, 3D-tillverkning/test och resultat. En 
Work Breakdown Structure, WBS, skapades för att underlätta planeringen för projektet. 
Under förstudien samlades information om kylaren och tillverkningsmetoder. Under tredje 
fasen tillverkades plast kylarna. Två olika metoder användes för att 3D-tillverka kylarna, 
FDM- och SLS-metoden. Tryckfallstester gjordes på kylarna när de var färdiga. 
 
Ett positivt resultat erhölls. Plastmodellerna motsvarade den verkliga modellen bra. 
Massflödet avvek minst mellan 0-6 g/s, i de lägre massflöden. Vid högre massflöden avviker 
sig tryckfallet mer. SLS-modellen fick ett bättre resultat än FDM-modellen.  

 

Nyckelord: 3D-tillverkning, Tryckfall, Testning, Kylare, SLS, FDM 
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Abstract 
Saab Surveillance Mechanics in Järfälla designs and manufactures internal parts such as 
advanced heat exchangers for cooling the electronics in their products. One property that 
needs to be communicated early in the process is the pressure drop for each subsystem as an 
input before developing the cooling system for the whole platform. The earlier an accurate 
value of the pressure drop can be obtained, the easier and better the design process will 
become. 
 
The aim for this bachelor thesis is to investigate whether it is beneficial to make pressure drop 
tests on a corresponding 3D-printing model of a mechanical cooler. The result’s includes how 
well the pressure drop of the plastic model corresponds to the pressure drop of the real metal 
model. 
 
The project was carried out in four phases. Planning, feasibility studies, 3D 
manufacturing/testing and results. A Work Breakdown Structure, WBS, was created to ease 
the planning of the project. During the initial phase information about the cooler and 
manufacturing was gathered. In the third phase the plastic coolers was manufactured with 3D-
printers. Two different methods was used to produce the 3D-coolers, FDM and SLS. Pressure 
drop tests were executed on the coolers when they were finished. 
 
A positive result was obtained. The plastic models pressure drop did corresponded reasonably 
well to the actual models pressure drop. The plastic models corresponded best in massflows 
between 0-6 g/s. The SLS-cooler received a preferable result than the FDM model. 
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3D-manufactering, Pressure drop, Cooler, Testing, SLS, FDM 
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Nomenklatur 
 

CAD  (Computer Aided Design) Ett program som används för att skapa 3D 
modeller, FEM-analyser och ritningar. 

 
WBS  (Work breakdown structure) En metod som används vid planering av  

projekt eller liknande. 
 
Strypbricka En utbytbar bricka som kan ex. användas 

för att sänka flödet i den källa där brickan 

är monterad 
 

Prototyp Första grundformen av något. Prototyper 

kan vara ex. en testmodell. 
 

Gränssnitt Förbindelsen mellan olika objekt 
 

Amplitud  Ett mått på en svängande kurvas höjd 

 

 

Förkortningar   
 
PPU Primary Power Unit  
 
3D  Tredimensionell 
 
STL  Stereolithography 
 
ABS  Acrylonitrile butadiene styrene 
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1   Inledning 
 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till uppdraget, syftet, lösningsmetoden och 
avgränsningar. 

 
1.1   Bakgrund 
Surveillance, ett affärsområde inom Saab AB, är en av världens främsta leverantörer av 

luftburna och landbaserade marina radar, elektroniska skydd och försvarssystem. För att 

uppfylla produkternas krav måste de utformas på ett sätt att de tolererar miljö-, termiska- 

och strukturella belastningar. Det är Surveillance i Järfälla som tar hand om detta genom 

att konstruera mekanik som skyddar elektroniken från miljön. De tillverkar även 

avancerande kylarsystemför att kyla ner elektroniken. 

 

I dagsläget designas en kylare med hänsyn till olika krav. Ett av dessa krav är tryckfall. 

Tryckfallet för varje delsystem är ett betydelsefullt gränssnitt som måste fastställas tidigt i 

processen. Ju tidigare ett noggrant värde av tryckfallet erhålls desto bättre kommer 

designprocessen att vara. Utmaningen för konstruktörer är att designa en kylare efter ett 

maximalt tryckfall. I nuläget finns det problem med att designen inte uppnår det givna 

tryckfallet, vilket  bidrar till en komplicerad designprocess.  

 
1.2    Problemdefinition  

 

När första versionen, en A-modell, har designats ska den först tillverkas där ledtiden från 

beställning till ankomst tar ca 8-12 veckor. När modellen är färdig, testas den genom att 

luft blåses in genom kylaren sedan mäts ett tryckfall. Om tryckfallet är större i enheten 

kommer det bli ett lägre flöde i systemet. Därför är det viktigt att kylarens design klarar av 

det givna tryckfallet. Designen förnyas tills den uppnår det maximala tryckfallet. Detta är 

en lång process då kylaren görs oftast i en A-, B-, C- och en slutgiltig modell. I vissa fall 

kan flera versioner av exempelvis A-modellen uppkomma, då blir det en ännu längre 

process. 
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1.3   Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka ifall det är möjligt att testa tryckfall på en 3D 
tillverkad kylare i plast för att effektivisera processen. För att uppnå syftet ska följande 
frågeställning besvaras: 

•   Hur väl tryckfallet av 3D-tillverkademodellen motsvarar tryckfallet i den verkliga 
modellen? 
 

•   Vilken 3D-tillverkadmodell lämpar sig bäst för tryckfallstest? 

 

1.4   Avgränsningar 

 
•   Undersökningen ska endast genomföras på en typ av kylare, dvs PPU-kylaren (B2-

modellen) 

•   Två PPU-Kylare ska 3D tillverkas med olika metoder 

•   Kylarens utformning ska inte ändras 

•   Ett teoretiskt tryckfall skall ej beräknas för de utskrivna modellerna 
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2   Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel ska ge läsaren en generell förståelse om kylare, tryckfall och ytfinhet. 
 
2.1   PPU-kylaren 
 
Kylaren som ska 3D tillverkas sitter i en av Saabs luftkylda enheter. Enheten kallas för PPU, 

Primary Power Unit och är en kraftenhet som omvandlar 3-fasspänning till likspänning för 

alla komponenter i Gripen E (Saab, 2016). Enheten består av ett chassi som skyddar de olika 

delarna, elektroniska komponenter och en kylare. Kärnan i systemet är den s.k. PPU-kylaren, 

där den primära uppgiften är att kyla ned elektronik, spolar och kretskort. Dessa kyls ned 

genom att luft blåses in i PPU enheten och vidare till kylaren där luften sprids till 

kylflänsarna och genom kylkanalerna.  

Figur 1 visar hur kylaren sitter i PPU enheten. 

 

 
 

Figur 1- Visar hur kylaren sitter i PPU enheten. Kylaren visas utan elektronik och spolar. 
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PPU-kylaren består av två aluminium plattor som skruvas ihop, vilket visas i 

Figur 2. Kylaren är designad så att elektroniken sitter på vardera yttersida av plattorna. På 

innersidan av plattorna finns det kylflänsar som ökar yt-arean för att maximera kyleffekten 

mellan de. Materialet på kylaren är Aluminium 6082-T6 och har en bra 

värmeöverföringsegenskap på ca 170°𝐶/𝑚𝑚( (Saab, 2016). 

 
 

Figur 2- PPU-kylaren och en tydligare illustrering på flänsarna. 

2.2   Tryckfall 
 

Tryckfall är det tryck som förloras då luft passerar genom exempelvis en enhet i systemet. 

Tryckfallet beror på friktionsmotståndet av komponenterna som luften vidrör. I en kylare är 

det oftast flänsarna och väggarna som genererar friktion, vilket leder till ett visst tryckfall. 

Tryckfallet över kylflänsarna är en av de viktigaste variablerna som styr den termiska 

prestandan av en kylare. Det totala tryckfallet över kylaren beror på flera olika faktorer, som 

bl.a. är luft- eller vätskehastigheten samt yt-finheten i kylarens kanaler. (C.K. Loh, 2015) 

 

Tryckfall bestäms genom att beräkna differensen mellan det ingående totala trycket och det 

utgående totala trycket. 

Figur 3 visar en förenklad princip av tryckfall där DP står för tryckfall. 
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Figur 3- En förenklad bild på hur tryckfall beräknas 

2.3   Tryckfalls betydelse för Saab 
 

För att processen ska fungera, måste det tillgängliga trycket över systemet vara större än det 

totala tryckfallet över komponenterna i systemet. Om för lite tryck tillförs till systemet 

kommer det inte finnas tillräckligt med lufttryck som passerar genom alla komponenter.  

 

I Saab används olika typer av kylsystem. Kylsystemet som används i detta fall  består  av en 

tyckkälla som förser luft till olika typer av enheter som ingår i systemet, bland annat PPU 

enheten. Eftersom alla enheter är beroende av varandra är tryckfallet en viktig faktor. Om 

fel tryckfall anges kan enheten få för lite luft vilket gör att den blir dåligt kyld. För att 

balansera det totala luftflödet används s.k. strypbrickor,  Figur 4 visar exempel på hur de kan 

se ut. Ett rör med en strypbricka tas fram för varje enhet som ger ett visst flöde utifrån det 

tryckfall som angavs. Dessa rör sätts in i en typ av luftrigg och strypbrickor byts ut tills hela 

luftflödet för systemet är balanserat.  

Utmaningen för konstruktörer är att designa en kylare efter ett maximalt tryckfall. När 

modellen är klar, testas den genom att luft blåses in genom kylaren sedan mäts ett tryckfall. 

Om tryckfallet är större i enheten kommer det bli ett lägre flöde i systemet, vilket påverkar 

det totala flödet. Om detta sker måste konstruktörerna göra om designen på kylaren tills den 

når det givna tryckfallet. 
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Figur 4- Exempel på hur strypbrickor kan se ut 

 

2.4   Kylare 
 

En kylare är en värmeväxlare som kan ha olika funktioner och former. Den typ av kylare 

man är mest familjär med är ett kylskåp. Den kyler ner maten med hjälp av att en vätska 

övergår i gasform och absorberar värme. Det finns även kylare som kyler ner elektroniska 

produkter som ex en dator.  
 

En kylare kan även användas till att kyla ner elektroniken som sitter på olika enheter på ett 

flygplan. Elektroniken, som oftast är kretskort, sitter på kylaren och kyls ner genom luft eller 

vätska. Utan ett bra kylsystem  blir elektroniken väldigt varm och kan överhettas, vilket kan 

leda till sämre prestanda och i värsta fall att de förstörs. Kylare bidrar till en lång livslängd 

för elektroniska komponenterna och förhindrar att produkterna förstörs i ett tidigt skede. 

(Benedict, 2016)  
 

Tekniken bakom kylaren är baserad på Fourier’s lag (värmeledning) (Sunpower, 2014). När 

en temperatur existerar i en kropp överförs värme från områden med hög temperatur till 

områden med låg temperatur.  
 

Kylarna görs oftast av material med hög värmeöverföringsförmåga såsom koppar eller 

aluminium för att kunna leda värme från komponenterna till kylarens yta. När värmen når 

dessa ytor konverteras den till flödande luft eller vätska.  

Figur 5 illustrerar hur en kylare kan fungera. Att öka yt-arean på en kylare leder till bättre 

värmeöverföring därför konstrueras dessa oftast med inbyggda kylflänsar.  
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Figur 5-Förenklad illustration av hur elektronik kyls ned med luft 

 

Både luft- och vätskekylare har höga krav på yt-finhet och planhet på ytan där elektroniken 

ska fästas för att få en bra värmeöverföring. Ett annat viktigt krav är det tryckfall som 

kylarens kanaler kan motstå. Idag har PPU-kylaren en yt-finhet på 𝑅* 3,2 vilket är svårt att 

tillverka med additiva metoder. 
 

2.5   Ytfinhet 
Vid tillverkning av detaljer uppkommer avvikelser från den ideala geometriska ytan, där de 

kan vara önskade eller oönskade. Beroende på hur de uppkommit får de olika våglängder 

och deras amplitud kan variera oberoende av våglängden. Avvikelserna kan definieras som  

vågighet, ytjämnhet och formavvikelser (Degarmo, et al., 2003).  

Ytjämnhet beskrivs som kortvågiga avvikelser och uppkommer på grund av bortslitning, 

deformering eller bortfrätning av materialkorn vid bearbetning eller behandling av ytan. 

Formavvikelser och vågighet är de regelbundna och långvariga avvikelserna. Vågighet och 

formavvikelser är ett resultat av vibrationer eller problem i maskinen. Tabell 1 visar en 

illustration på skillnaderna mellan avvikelserna. 
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Tabell 1- Visar skillnaden mellan avvikelserna 

 
 
 

𝑅* är  ett genomsnittligt värde för alla avvikelser inom referenslängden. Avståndet mellan 

de två linjer som uppkommer då arean är över och samt där arean under medellinjen som 

bildar profilens genomsnittliga ytjämnhet. 𝑅* värdet är okänsligt mot avvikelser i form av 

djupa dalar eller höga toppar, vilket gör det mycket stabilt ur en mätsynpunkt (Svensk 

Material & Materialstandard, 1999). 

 

 
Figur 6 – Visar hur Ra-värdet mäts. 

 

I kylaren är ett av kraven ytfinhet. För analys av ytan används parametern R-profil och i det 

här fallet 𝑅*. Det är vanligt att man använder sig av ett släpnålsinstrument för att registrera 

ytans profil. Ytan mäts med mätspetsen på instrumentet och färdas längs med ytan för att 

registrera profilen. Vågighets parametern W-profil (enl. ISO 4287) och yt-defekter (enl. ISO 

8785) antas ha liten påverkan på tryckfallet enligt anställda i Saab.  
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3   Additiv tillverkning 
Rapid Prototyping, RP, är en process som används för framtagande av prototyper för 

modeller och slutgiltiga produkter. Med tiden har även direkttillverkning av komponenter 

för produkter ökat vilket har öppnat en ny bransch för RP. Processen kallas även för Additive 

Manufacturing (AM) som är standardiserat av American Society for Testing and Material 

(ASTM). Additiv tillverkning är det svenska begreppet för AM. 
 

Additiv tillverkning, AT, är ett svenskt samlingsnamn för en grupp tillverkningstekniker där 

digitala modeller omvandlas till 3D-objekt. Enligt ASTM F42 definieras additiv tillverkning 

som ”the process of joining materials to make objects from three-dimensional (3D) model 

data, usually layer upon layer, as opposed to subtractive manufacturing methodologies” 

(ASTM F2792, 2012) . Dessa tekniker bygger successivt upp modellen genom att material 

fördelas i tunna lager. Figur 7 visar principen för SLS. 

 

Fördelen med AT är att produkter byggs enbart med material som behövs, tillskillnad från 

dagens produktion där man tar bort material för att skapa detaljer. En annan fördel är att 

produkter med komplexa former  även  kan byggas upp utan att använda sig av speciella 

verktyg. 3D-tekniken är väldigt lämpad för korta serier av kundanpassade och komplexa 

produkter. 
 

Denna process har potential att ge kortare ledtider för produktutvecklingen. Tekniken 

används bland annat i flygbranschen där lättare komponenter med samma prestanda tas fram. 

Tekniken har även öppnat dörrarna för medicinska industrin. Mänskliga kroppsdelar och 

organ skrivs ut vilket kan lösa frågan om bristen på organ för transplantation i framtiden 

(Karlsson, 2014) (EOS, 2016). 

 
Figur 7- Ett exempel på en typ av AT-teknik, SLS. Figur från EOS, E-manufacturing Solutions 
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Idag finns ungefär ett 30 tal olika varianter av tekniker som klassas av American Society for Testing 

and Material. De är uppdelade i sju olika kategorier. Dessa 3D-tekniker använder sig av olika typer 

av metoder och material. Tabell 2 illustrerar en sammanfattning av de sju olika kategorierna samt 

material som kan användas för respektive process. 

 
Tabell 2-  De sju olika 3D-teknikerna enligt ASTM 

  

Process Beskrivning Material 

VAT Photopolymer Flytande fotopolymer härdas i en behållare 

genom ultraviolett (UV) ljus. 

Fotopolymerer, Keramer 

Material Jetting Små droppar av material bygger upp modellen 

selektivt. 

Vax, fotopolymerer 

Binder Jetting Processen använder sig av två material, ett i 

pulver och ett bindemedel. 

Metaller, keramer, gjutsand 

och polymerer 

Material Extrusion Ett munstycke extruderar material på en 

plattform, lager för lager. 

Betong, polymerer, betong 

Powder Bed Fusion Värmeenergi som smälter områden i en 

pulverbädd 

Metaller, polymerer, keramer 

Sheet Lamination Material i skivor binds ihop till ett objekt Metall, papper 

Directed Energy 

Deposition 

Fokuserad värmeenergi som smälter samman 

material 

Metaller 
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3.1   Process flow diagram för AT 
 

Processen för skapandet av en prototyp med hjälp av additiva tillverkningsmetoder sker 
typiskt i fem steg. En fullständig AT process omfattar skapandet och uppdelningen av en 
CAD-fil som sedan byggs lager för lager. Figur 8 sammanfattar processen. 
 

 
1.   Först skapas en CAD-modell från ett CAD program som AutoCAD, Creo parametric 

2.0 eller Solidworks. En CAD-fil kan även skapas med en 3D laser scanner. 
 

2.   Sedan omvandlas filen till ett format som kallas för STL (Stereolithography). Det  
här görs för att förenkla uppdelningen av filen, det kallas även för ”slicing”. Formatet 
approximerar ytan av modellen med små trianglar. 

 

3.   Med hjälp av ett program delas STL-filen digitalt i flera tvärsnittslager. I programmet 
ställs inställningar in för CAD-modeller. De kan vara som vilken orientering den ska 
byggas mot, stödmaterial, tjocklek på lager m.m.  

 

4.   Data på de uppdelade lagren skickas sedan till AT-maskinen för bearbetning av 
informationen. När filen är bearbetad startar maskinen med att bygga upp objektet, 
lager för lager, tills det är färdigt. 
 

5.   När objektet är färdigt ska det rengöras. Beroende på designen av CAD-modellen 
behövs oftast stödmaterial för att hålla upp formen. Dessa stödmaterial tas bort. Om 
stödmaterialet är gjord på pulver borstas det av. Efter rengöringen kan objektet 
härdas eller ytbehandlas beroende på vilken typ av prototyp som önskas. 

 
 

 
Figur 8- En sammanfattande bild på processen 
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Nedan beskrivs de två additiva tillverkningsmetoder som har används för det här projektet. 
Dessa är Selective Laser Sintering och Fused Deposition Modeling. 
 
3.2   SLS- Selective Laser Sintering 
Selective Laser Sintering är en teknik som bygger på att ett finkornigt pulvermaterial av 

polymer, keramik, glas eller metall sintras ihop. Kornen sintras med hjälp av en rörlig 

laserstråle med hög effekt. 

SLS processen börjar med att en behållare fylls med pulver som hålls varm vid en hög 

temperatur. Sedan läggs ett tunt lager av pulvret på en byggyta som skiktvis sänker sig ner. 

Lasern smälter samman partiklarna över ett tvärsnitt från en STL-fil. Byggytan sänker sig 

ner ett lager och processen upprepas tills objektet är färdigt.  Den minsta möjliga 

lagertjockleken är 0,1	  𝑚𝑚 (Custompartnet, 2009) och bestäms av sänkningen av 

plattformen. Figur 9 förtydligar processen.  

En av fördelarna med SLS-tekniken är att man inte behöver stödmaterial, för att objektet 

får stöd av pulvret (Palermo, 2013). Det är viktigt att objektet avkyls långsamt i SLS-

maskinen innan den tas upp från behållaren. Kylningen fortsätter sedan utanför SLS-

maskinen. När kylningen är klar och pulvret har svalnat tas objektet bort från maskinen. 

 

 

Figur 9 - Beskrivande bild på SLS-metoden 



  13 

3.3   FDM- Fused Deposition Modeling 
FDM står för Fused Deposition Modeling och är en patenterad teknik som utvecklades av 

grundaren av Stratasys, Scott Crump (Stratasys, 2016). Den kallas även för Fused Filament 

Fabrication (FFF).  
 

Genom ett munstycke smälts termoplast ner och pressas ut i tunna lager till en plattform, 

lager för lager. Materialet kommer från en spole och matas ut med hjälp av två drivhjul och 

går sedan genom ett upphettat munstycke. Figur 10 illustrerar detta. Då lufttemperaturen är 

mycket lägre än smältpunkten av filamentet, kommer den pressade strängen gradvis att 

stelna. 
 

Skrivhuvudet rör sig i X- och Y- koordinater beroende på STL-filen. För varje lager 

förflyttas Z-axeln ner och nästa lager påbörjas. De horisontella lagrens tjocklek varierar från 

0,36-0,66 mm beroende på tvärsnittets tjocklek (Stratasys, 2016).  

Tekniken använder sig oftast av två material när objektet tillverkas, ett stödmaterial och 

modellmaterial. Eftersom stödmaterialet har betydligt lägre hållfasthet än modellmaterialet 

kan det tas bort, detta kan ske på olika sätt. En vanlig förekommande stödstruktur är Break 

Away Support Structure (BASS) som bryts av från objektet manuellt. En annan typ av 

stödstruktur kan lösas upp med hjälp av speciellt medel i en UV-tvätt och kallas för 

Waterworks (Stratasys, 2016).  

 

 
Figur 10- Beskrivande bild på FDM metoden 
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3.4   Jämförelse mellan FDM och SLS 
SLS är ett bra val vid framtagande av funktionella prototyper och är en snabb process.  

SLS-detaljer har även en bättre yt-finhet, hållfasthet och precision jämfört med FDM-

detaljer. Prototyperna kan därför användas för iterativa funktions- och termotester då de 

klarar höga påfrestningar. FDM-detaljer har däremot bättre toleranser, vilket man kan se på 

Tabell 3. En nackdel med SLS är objektet tenderar att krympa något under processen och 

om den inte får svalna tillräckligt kan objektet skjuvas, detta är inget som förekommer med 

FDM metoden. 

 

 
Tabell 3- Jämförelse mellan olika AT-tekniker 

 

Namn 

 

 

FDM 

 

SLS 

 

Materialtyp 

 

Solida filament 

 

Pulver (Polymer) 

 

Material 

 

Termoplaster som PC,ABS 

och Polyphenyksylfon 

 

Termoplaster som 

Nylon, polyamide och 

polystyrene 

 

Minsta lager tjocklek 

(mm) 

 

0,127 

 

0,1016 

 

Toleranser (mm) 

 

± 0,127 

 

±0,254 

 

Ytfinhet 

 

Grov 

 

Normal 

 

Hastighet (uppbyggnad) 

 

Långsam 

 

Snabb 
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4   Genomförande  
För att strukturera examensarbetet delades det upp i fyra olika faser. Varje fas har brutits ner 

till mindre delar för att underlätta processen. En Work Breakdown Structure, WBS,skapades 

för att förtydliga vad som skulle genomföras under de olika faserna, se bilaga 1.  En tidsplan 

skapades även utifrån faserna som föjdes. . En nulägesanalys utfördes för att få en bättre 

insyn på problemet Saab hade  
 

Under fas två samlades all information som var betydelsefullt för projektet, detta gjordes i 

form av litteraturstudier, intervjuer med anställda i Saab och observationer. Ett studiebesök 

till Prototal AB gjordes även i syfte av  att få en inblick på hur 3D printers fungerar. Den 

samlade informationen var en viktig del som bidrog till projektets inledning och teoretiska 

referensramen.  
 

Den tredje fasen innehöll många praktiska delar.. Två olika typer av kylare skrevs ut med 

3D-skrivare, en i FDM- och SLS-metoden. Den ena, FDM, fanns hos Saab i Järfälla och var 

en 3D-skrivare från Stratatys (Fortus 250mc). En CAD-fil förberedes genom att omvandlas 

till en STL-fil och skickades till ett program som heter Insight 10. I programmet ställdes 

vissa parametrar som påverkade stödmaterialets uppbyggnad och filens orientering. För mer 

information om processen av skapandet för prototypen se avsnitt 113.1. Två STL-filer 

skapades, en för det övrelocket och en för underlocket som tillsammans blir PPU-kylaren. 

Detta gjordes  då 3D-skrivaren endast fick plats med ett lock åt gången. Delarna orienterades 

på diagonalen för att få plats på plattformen. 
 

Första försöket på underlocket misslyckades, detta visas på Figur 11. Flänsarna placerades 

på andra sidan av munstycket vilket bidrog till att maskinen använde modellmaterialet 

istället för stödmaterialet. Därefter gjordes ett nytt försök som lyckades. Det tog ca 52 

timmar för underlocket att skrivas ut. På samma sätt skrevs övrelocket ut, detta tog ca 35 

timmar.  

 
Figur 11- Till vänster : Misslyckade försöket på FDM-modellen. Till höger: Andra lyckade försöket på FDM-modellen  
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Det stödmaterial som gick att bryta av togs bort för hand. Resterande stödmaterial som var 
svårt att ta bort fick lösas upp i vattenbadet ”Waterworks”. Delarna var kvar i badet under 
en dag och sedan fick de torka. Detta upprepades tills all stödmaterial var borta. 

Som nämnt ovan skrevs en kylare ut med SLS-metoden. Eftersom Saab inte hade en sådan 
maskin skrevs den ut hos Prototal, ett 3D-printing företag. En SPR (Saab Purchase 
Requistion) skapades och skickades in till inköp för beställning. Efter tre veckor kom 
delarna, ingen efterbearbetning krävdes. 
 
Med en PocketSurf PMD-90101 mättes ytfinhet på de utskriva kylarna. Skruvar i storleken 
M3 beställdes. Det visade sig att hålen var för stora på grund av toleranser vilket bidrog till 
att skruvarna sattes fast med muttrar, som visas i Figur 12. Alla hål och mellanrum tätades 
med lim och tejpades över för att förhindra läckage av luft under testningen.  
 
 

 
Figur 12- Visar hur skruvarna sitter fast med muttrar.  
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4.1   Testgenomförande 
 

Testgenomförandet på PPU-kylarna gjordes i EW labbet hos SAAB Surveillence Järfälla. 
Syftet med testet var att mäta tryckfall över PPU-kylaren i nominellt massflöde. Tryckfallet 
mättes även i olika massflöden för att kunna få data till en graf. Lufttemperaturen för 
mätningarna var 21°C (± 0,6).  
 

4.2   Mätutrustning 
Tabell 4 beskriver den  utrustning som användes under testerna.  
 

Tabell 4- Utrustning som användes under testningen 

Massflödesmätare CS Instruments GmbH VA 400 

Tryckmätare KIMO MP210 P- Tryckmätare och luftflödesmätare ±500 Pa 

Temp.skåp CTS T-70/ 

Intercooler Intercooler med 3 inch in-/ut utlopp 

Temp.logger Intab PC-logger 31000-USB med SW Easyview v5.6.2.0 

Slangar, ventil 50 mm och 32 mm slangar och ventil 

 
 
4.3   Testuppställning 
Labbet ställes upp enligt Ref 1. Figur 13 beskriver testanläggningen för tryckfallsmätningen 
på PPU-kylaren. 
 

 
Figur 13- Schematisk bild av testanläggningen 
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Temperaturen för luften kontrolleras av temperaturskåpet och flödesmätaren med hjälp av 
en ventil (se Figur 13). Slangarna isolerades för att minimera risken för läckage av luft 
mellan skåpet och PPUn. Luften som gick igenom PPUn spreds direkt till omgivningen. 
 
Tryckfallet mättes genom att tryckmätaren nollställdes när den var kopplad till luftintaget, 
luften var avstängd och PPUn monterad. När luften sattes igång mätte tryckmätaren 
skillnaden mellan omgivningsluften och luften från luftintaget, vilket bidrog till tryckfallet 
genom PPU-kylaren. 
 
4.4   Test 
Två tester utfördes på PPU-kylaren i metall för att säkerhetsställa att testanläggningen 
fungerade som den skulle. Dessa tester hade ett tidigare PPU-test som referens.  
 
PPU-kylaren testades två gånger och jämfördes med data från ett tidigare test för att 
säkerhetsställa att anläggningen fungerade som den skulle. PPUn testades i olika massflöden, 
från lågt massflöde till högt och sedan tvärtom. PPU-Kylaren var monterad i en PPU under 
testningen. 
 
Av olika skäl fanns ingen tillgång till skyddet för PPUn. Utan ett framstycke kunde testet 
inte genomföras. Valet var då att skriva ut ett framstycke med 3D tillverkning. Framsidan 
monterades på SLS-kylaren och silvertejp användes för att täta mellanrummen. Figur 14 
visar hur slutmonteringen såg ut. Monteringen fick även tejpas ihop med testjiggen för att 
förhindra luftläckage. Extra stöd användes även för att höja upp SLS-kylaren så ingångarna 
satt parallellt mot varandra. SLS-kylaren testades på samma sätt som den verkliga modellen. 
Efter testet demonterades framsidan från SLS-kylaren. 
Ett sista test gjordes på FDM-kylaren. Framsidan monterades även in på FDM-kylaren och 

samma procedur som SLS-kylaren gjordes. 

 

 
Figur 14- PPU-kylaren monterad med framstycke 
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5   Resultat 
I detta kapitel redovisas de fullständiga 3D-utskrivna kylarna som benämns som FDM- och 
SLS-kylaren. Kapitlet har delats upp i två separata kategorier, 3D-utskrifter och 
tryckfalltestresultat.  
 

5.1   3D-utskrifter 
Figur 15 visar FDM-kylaren och SLS-kylaren. Vid bedömning av den visuella kvaliteten 

har SLS-kylaren ett litet övertag framförallt på ytan. SLS-kylaren har en slätare och 

jämnare yta än FDM-Kylaren. Svårigheter med monteringen existerade främst på FDM, 

materialet gick inte att gänga i och i vissa hål bildades små sprickor.  

Figur 16 kan man se de olika kylarnas flänsar. 

 

 
Figur 15- De slutgiltiga 3D tillverkade kylarna. Kylaren till höger är gjord med FDM-metoden och den till vänster är 

gjord med SLS-metoden 
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Figur 16- En närbild på kylarens flänsar. Till höger: SLS-kylaren och vänster FDM-kylaren. 

 

5.2   Ytfinhet 
 

Ett viktigt krav för kylaren är ytfinhet. Tabell 5 visas de uppmätta ytorna för varje kylare. 
PPU har ett värde på 3,2 µm vilket är ganska fint. Ra 7 var det maximala värdet som 
mätinstrumentet kunde mäta vilket beskriver att ytan är grov. SLS-kylaren var mindre grov 
än FDM men anses ändå vara en grov yta. I Figur 17 kan man se att FDM har en grövre 
ytfinhet än SLS. 

Tabell 5. Mått på ytfinhet 

	   PPU	   FDM	   SLS	  

Ra	  [µm]	   3,2	   7	   6,2	  

 

 

 
Figur 17- Till vänster: närbild på flänsarna i SLS-kylaren.        Till höger: närbild på flänsarna i FDM kylaren 
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5.3   Testresultat 
 

I det här avsnittet kommer testresultaten att presenteras. De resultat som ska redogöras är 

jämförelser mellan PPU-kylaren och FDM-kylaren och SLS-kylaren.  

 

Jämförelse mellan referenser 

Som tidigare nämnt i kap 4.4 användes ett tidigare test som referens för den verkliga PPU-

Kylaren. I Figur 18 illustreras mätresultat från samma PPU-kylare i olika testanläggningar. 

Den röda linjen, PPU-kylaren, har används som referens för plast-modellerna eftersom de 

testades i samma anläggning. Mätdata för dessa test finns i bilaga 2. Figur 18 illustrerar 

tydligt att tryckfallet är relativt linjärt vid dessa massflöden.  

 

 
 

Figur 18- Graf  på mätresultat från den verkliga PPU-kylaren. Den blåa linjen föreställer det tidigare testet från en 

annan anläggning och röda är senaste testet på den verkliga PPU-kylaren 
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Resultat på jämförelsen mellan PPU kylaren och plastmodellerna, SLS och FDM 

 

Mätdata från tryckfallstesterna åskådliggörs i bilaga 2. I Tabell 6 visualiseras avvikelsen 

mellan kylarna i gemensamma massflöden. Vid lägre massflöden avviker tryckfallet mindre 

än vid höga.  

 
Tabell 6- Mätresultat för gemensamma massflöden mellan de olika kylarna 

 

 

Figur 19 visar förhållandet mellan PPU- och plast-kylarna i form av en graf. Utifrån grafen 

ser man att plastmodellernas tryckfall motsvarar nästan PPU- kylarens tryckfall i massflöden 

mellan 0 - 5 g/s. I de högre massflöden över 6 g/s börjar SLS och FDM avvika från PPU-

kylarens tryckfall.  

 
Figur 19- Diagram på tryckfallet över olika massflöden. Y-axeln beskriver tryckfallet och X-axeln massflödet 

Gemensamma	  massflöden	   PPU	   FDM	   SLS	  

[g/s]	   [Pa]	   [Pa]	   [Pa]	  

0,5	   11	   9	   9	  

5,4	   363	   326	   360	  

8,9	   845	   733	   774	  

11,2	   1188	   1114	   1178	  
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Jämförelse mellan PPU-kylaren och FDM-kylaren 
 

Tabell 7 visar tryckfallsvärden för PPU och FDM i gemensamma massflöden. I de lägre 

massflödena 0,5, 3,3 respektive 5,4 g/s skiljer sig det 2 Pa, 10 Pa respektive 37 Pa mellan 

kylarna. Vid högre massflöden 7,8 , 8,9 respektive 11,2 g/s är det en skillnad på 89 Pa, 112 

Pa respektive 74 Pa mellan kylarna. Detta pekar på att kylarna avviker mer från varandra vid 

högre massflöden. Detta kan ses tydligt i Figur 20. 

 
Tabell 7- Mätdata för PPU och FDM-kylaren i gemensamma massflöden 

Gemensamma	  massflöden	   PPU	   FDM	  

[g/s]	   [Pa]	   [Pa]	  

0,5 11 9 

3,3 174 155 

5,4 363 326 

6,7 503 477 

7,8 660 571 

8,9 845 733 

11,2 1188 1114 

 

 

 
Figur 20- Diagram på jämförelse mellan PPU- och FDM-kylaren 
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Tabell 8 visar tryckfallsvärden för PPU och SLS  i gemensamma massflöden. I de lägre 

massflöden 0,5 , 3,7 respektive 5,4 g/s avviker det 2 Pa, 7 Pa respektive 3 Pa mellan kylarna. 

Vid högre massflöden 7,3 , 8,9 respektive 11,2 g/s är det en skillnad på 23 Pa, 71 Pa 

respektive 10 Pa mellan kylarna. Detta pekar på att kylarna avviker mer från varandra vid 

högre massflöden. Detta kan ses tydligt i Figur 21. 

 
Tabell 8 - Mätdata för PPU och SLS-kylaren i gemensamma massflöden 

Gemensamma	  massflöden	   PPU	   SLS	  

[g/s]	   [Pa]	   [Pa]	  

0,5 11 9 

2,8 127 126 

3,7 209 202 

4,6 288 278 

5,4 363 360 

7,3 578 555 

8,9 845 774 

11,2 1188 1178 

 

 

 
 

Figur 21- Diagram på jämförelsen mellan PPU- och SLS-kylaren 
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Tabell 9 visar tryckfallsvärden för SLS och FDM- kylaren i gemensamma massflöden. I 

högre massflöden börjar skillnaden mellan plastmodellernas tryckfall öka. Detta kan ses 

tydligt i Figur 22. 

 

 
Tabell 9- Mätdata för FDM och SLS-kylaren i gemensamma massflöden 

Gemensamma	  massflöden	   FDM	   SLS	  

[g/s]	   [Pa]	   [Pa]	  

0,5	   9	   9	  

1,2	   32	   36	  

5,4	   326	   360	  

8,9	   733	   774	  

11,2	   1114	   1178	  

 

 

 

 

 
 

Figur 22- Diagram på jämförelsen mellan SLS- och FDM-kylaren 
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6   Diskussion och Slutsats 
6.1   Diskussion 
Resultatet för det här examensarbetet har berott av många faktorer. Det har dels berott av att   

det har förekommit svårigheter med att testa de olika kylarna i likadana massflöden. Och 

dels har det berott på att ventilen vreds för hand och lite åt gången. Vill poängtera att 

massflödesmätaren visade endast värdet med en decimal. Även om de gemensamma 

massflöden valdes kan det vara så att de inte är precis likadana i den andra decimalen. 

 

Den verkliga PPU kylaren och plast-kylarna hade inte samma förutsättningar under 

testningen. De testades i samma testanläggning men den verkliga modellen satt i en PPU-

enhet. På grund brist på PPU enheter som inte används testades plastmodellerna med en 3D 

tillverkad framsida. Efter funderingar insågs det att även ett bottenplatta behövdes för att den 

skulle sitta bra på testjiggen. Detta hann jag tyvärr inte göra då  3D printern hade en lång kö 

och detta projekt var tidsbegränsat var tidsbrist. Dock gick det bra att tejpa fast framsidan 

mot testjiggen. Denna lösning fungerade men det kan ha förekommit mer läckage än om 

ordinarie bottenplattan skulle vara monterad.  

 

Kylarna testades i 21°C. Temperaturen skiljde sig mellan massflöden vilket kan ha påverkat 

resultatet. Det är osäkert om tryckfallet påverkas i ± 0,6°C från det givna temperaturen, detta 

har inte undersökts. 

 

En annan faktor som hade betydelse för resultatet var ytfinhet. SLS-modellens tryckfall 

motsvarade den verkliga modellens tryckfall bäst. SLS kylaren mätdata gav ett bättre resultat 

då den hade finare ytfinhet än FDM-modellen. Dock avvek det minst i de lägre massflöden 

mellan 0-6 g/s. Vid högre massflöden avviker sig tryckfallet mer. Det beror på att vid högre 

massflöden spelar ytfinhet troligtvis mer roll. Ju grövre yta desto mer turbulens uppstår i 

kanalerna mellan flänsarna. Att avvikelsen var betydligt större efter 6 g/s spelar inte en så 

stor roll i verkligheten då massflödet i kylarna på flygplanet aldrig uppgår till ett värde högre 

än 6 g/s. 

 

SLS-modellen avvek minst från den verkliga PPU kylaren i de gemensamma punkterna. 

Fördelen med SLS är att man får bättre ytfinhet och det blir enklare att montera ihop den då 

den har bättre hållfasthet. Dock kostade det 5500 kr för båda delarna, vilket gör det till en 
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dyr metod om man ska tillverka flera stycken. Det tog även ca fyra veckor för att beställa 

och få dit den, detta är ungefär halva tiden av ledtiden för den verkliga modellen. 

 

FDM- modellen fick inte lika bra resultat som SLS-modellen. Nackdelen med den metoden 

är att det var svårare att montera ihop plattorna då materialet höll på att spricka i vissa 

områden. Den hade även sämre ytfinhet. Fördelarna med metoden är att det går snabbt att 

tillverka om maskinen är tillgänglig. Det går att tillverka dessa över 4-5 dagar . Om man vill 

spara tid kan man göra det över helgen. Då Saab har en FDM maskin, har de material 

tillgängligt vilket gör det till en billigare metod om man ska skriva ut flera modeller.  

 

Om 3D-printern inte är disponibel kan man vända sig till en återförsäljare och tillverka med 

SLS metoden. Det var det som var tanken med att ha olika metoder, dels för att se om det 

finns en stor skillnad på dessa metoder och dels för att ha den möjligheten att använda en 

annan metod. 

 

På grund av tidsbrist gjordes ett test per 3D tillverkad kylare. Om ett flertal tester gjordes på 

plastmodellerna skulle man troligtvis få ett noggrannare resultat. Man skulle även få en bättre 

bild på hur flödet beter sig i plastmodellernas kanaler i vissa massflöden. 

 

6.2   Slutsats 
•   Hur väl motsvarar tryckfallet av plastmodellerna, tryckfallet i den verkliga 

modellen? 
 
Plastmodellerna motsvarar den verkliga modellen någorlunda bra. De avvek minst 
från verkliga modellen i de lägre massflöden mellan 0-6 g/s. Vid högre massflöden 
avviker sig tryckfallet mer. SLS-modellen fick ett bättre resultat än FDM-
modellen. Utifrån resultaten anser jag att detta är en metod som Saab kan tillämpa 
under produktutvecklingsprocessen.  
 

•   Vilken plastmodell lämpar sig bäst för tryckfallstest? 

Som sagt i avsnitt 6.1 lämpar sig SLS bäst för tryckfallstest. Men om man ska ta 
hänsyn till ekonomiska- och tidsaspekter lämpar sig FDM-kylaren bäst. 
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7   Rekommendation 
För framtida tester anser jag att vissa saker ska förbättras. Jag rekommenderar att anpassa 

designen på CAD-filen inför tryckfallstestet. Ta bort alla detaljer och hål som inte behövs 

för tryckfallstest, detta kan minska risken för läckage vilket kan påverka resultatet positivt.  
 

Detta sparar även tid och mindre modellmaterial förbrukas. 

PPU enhetens bottenplatta borde även tillverkas för att ge plastmodellen samma 

förutsättningar som den verkliga modellen under testningen. Istället för att tejpa fast 

modellen kan den sättas fast i testriggen. 
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B2 – Mätdata och grafer  
Den verkliga PPU 

 

	  	   PPU	   	  	  

Massflöde	   Tryckfall	   Temperatur	  

[g/s]	   [Pa]	   [⁰C]	  

0,5	   11	   21,1	  

0,8	   23	   21,2	  

1,9	   76	   21,1	  

2,8	   127	   21,3	  

3,3	   174	   21,3	  

3,7	   209	   21,4	  

4,6	   288	   21,3	  

5,4	   363	   21,3	  

6	   424	   21,3	  

6,7	   503	   21,4	  

7,3	   578	   21,4	  

7,8	   660	   21,3	  

8,1	   711	   21,3	  

8,4	   770	   21,3	  

8,9	   845	   21,3	  

9,7	   976	   21,3	  

10,2	   1041	   21,2	  

11,2	   1188	   21,2	  



  III 

 



  IV 

SLS 
 

	  	   SLS	   	  	  

Massflöde	   Tryckfall	   Temperatur	  

[g/s]	   [Pa]	   [⁰C]	  

0,5	   9	   20,8	  

0,9	   22	   20,9	  

1,2	   36	   21,1	  

1,8	   67	   21,3	  

2,8	   126	   21,3	  

3,7	   202	   21,4	  

3,9	   222	   21,3	  

4,6	   278	   21,3	  

5,4	   360	   21,3	  

6,2	   432	   21,4	  

7,3	   555	   21,4	  

8,2	   665	   21,3	  

8,9	   774	   21,3	  

9,4	   835	   21,3	  

9,6	   880	   21,3	  

9,9	   948	   21,3	  

10,3	   1005	   21,2	  

10,8	   1100	   21,2	  

11,2	   1178	   21,2	  

 



  V 

 



  VI 

FDM 
 

	  	   FDM	   	  	  

Massflöde	   Tryckfall	   Temperatur	  

[g/s]	   [Pa]	   [⁰C]	  

0,5	   9	   21,3	  

0,7	   16	   21,3	  

1,2	   32	   21,3	  

1,8	   57	   21,2	  

2,5	   100	   21,2	  

3,3	   155	   21,2	  

3,4	   162	   21,2	  

4,3	   238	   21,1	  

4,9	   282	   21,1	  

5,4	   326	   21,1	  

6,5	   442	   21,1	  

6,7	   477	   20,8	  

7,8	   571	   20,7	  

8,6	   678	   20,7	  

8,9	   733	   20,7	  

9,3	   788	   20,7	  

9,6	   834	   20,8	  

10,5	   982	   20,8	  

11,2	   1114	   20,9	  



  VII 

 



  VIII 

Test 2 på verkliga PPU 

 

 

 

 

  

	  	   PPU	  test	  2	   	  	  

Mass	  flow	  	   Tryckfall	   Air	  temp	  	  

[g/s]	   [Pa]	   [⁰C]	  

0,5	   10	   21,2	  

0,9	   25	   21,1	  

1,4	   48	   21,1	  

2,3	   95	   21,1	  

3,6	   193	   21,1	  

4,2	   248	   21,1	  

4,8	   307	   21	  

5,5	   376	   21	  

6,7	   495	   20,9	  

7,5	   615	   20,9	  

8	   696	   20,8	  

8,8	   851	   20,8	  

9,7	   988	   20,8	  

11	   1189	   20,7	  



  IX 

PPU referens 
	  	   PPU	  Referens	   	  	  

Mass	  flow	   Tryckfall	   Air	  temp	  

[g/s]	   [hPa]	   [⁰C]	  

2	   0,73	   21	  

2,5	   1,03	   21	  

2,9	   1,34	   21	  

3,5	   1,81	   21	  

4	   2,3	   21	  

4,6	   2,88	   21	  

5,1	   3,49	   21	  

5,6	   4,1	   21	  

6	   4,63	   21	  

6,5	   5,4	   21	  

7,1	   6,5	   21	  

7,4	   7,33	   21	  

8	   8,44	   21	  

8,4	   9,14	   20,9	  

9	   10,2	   20,9	  

9,6	   11	   20,9	  

10,1	   11,9	   20,8	  

10,6	   13,2	   20,8	  

10,9	   14,1	   20,9	  
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