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Sammanfattning 
 

Ett examensarbete utfört under tredje året på 

Sportteknologiprogrammet. Ett undersökande arbete för 

Mittuniversitetet Östersund som berör additiv tillverkning och 

bearbetningsmetoder. Syftet var att genom litteraturstudie och 

undersökningar skapa en fungerande modell av blodkärl, samt att öka 

förståelsen för additiv tillverkning och medicinteknik. Målet var att 

presentera en fungerande modell av blodkärl som flödes - och 

tryckmätningar kan utföras på. Arbetet leddes med agil metod och 

följde de agila faserna, förstudie, planering, genomförande, 

överlämning och avslut. Förstudien gav svar på vad och varför projektet 

skulle genomföras. Planeringsmetoderna besvarade hur projektet skulle 

genomföras. Under planeringsfasen låg fokus på att planera inför de två 

studierna som skulle genomföras, samt planering inför den slutgiltiga 

modellen. Studie – Additiv Tillverkning genomfördes med avseende på 

geometri, rengöringsmetoder samt placering i 3D-skrivaren. Studie – 

Gjutning genomfördes med avseende på geometri och 

materialegenskaper. Genomförandet bestod av att dessa tester och 

undersökningar utfördes. 

Studie – Additiv Tillverkning gav tydliga resultat som kunde 

analyseras, resultatet visade att möjligheten att tillverka blodkärl 

kommer vara möjligt. Resultatet ifrån Studie - Gjutning gav tydliga 

resultat som kunde analyseras, resultatet visade att det är möjligt att 

tillverka ett tillräckligt mjukt gummi till slutmodellen. Slutmodellen 

tillverkades utifrån de tidigare studierna, gummit som användes var det 

som var lättast att hantera. Slutsatsen är att undersökningarna gav 

förväntade resultat och att det är möjligt att skapa ett modelärt 

blodkärlssystem med de metoder som användes. Syftet och målet 

uppnåddes då en fungerande modell har tillverkats. Fortsatta studier 

och förbättringar uppmuntras för att göra en mer geometriskt korrekt 

modell. 
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Abstract 
 

A thesis carried out under the third year in Sports Technology program. 

An investigating work for Mid Sweden University Östersund regarding 

additive manufacturing and processing methods. The aim has been to 

create a functioning model of a part of the vascular system through 

literature studies and investigations, and also to increase the 

understanding of additive manufacturing and medical technology. The 

objective has been to present a functioning model of a part of the 

vascular system where flow- and pressure measurements can be 

performed. The project has been led with agile method and followed the 

agile phases, pilot study, planning, carrying through, handover and 

conclude. The pilot study answered what and why the project would be 

carried through. The planning phase answered how the project would 

be carried through. During the planning phase, the focus was on 

planning for the two studies to be carried out and planning for the final 

model. Study – Additive Manufacturing was carried out regarding 

geometry, cleaning-methods and placements in the 3D-printer. Study – 

Casting was carried out regarding geometry and material properties. 

The implementation consisted of those tests and studies was performed. 

The Study – Additive Manufacturing gave apparent results that could 

be analyzed, the results showed that the objective would be reachable. 

The results from the Study – Casting yielded clear results that could be 

analyzed, the results showed that it would be possible to produce 

sufficiently soft rubber for the final model. The final model was 

produced on the basis of previous studies, the rubber used was the 

easiest to utilize. The conclusion is that the investigations yielded 

expected results and that it is possible to create a part of a modular 

vascular system with the methods used. The aim and objective was 

achieved as a working model has been manufactured. Further studies 

and improvements are encouraged to create a more geometrically 

correct model.  
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Förord 
 

Tack till Kajsa Nilsson för hjälpen i textillaboratoriet. Tack till Per 

Skoglund för all hjälp med 3D-skrivarna och maskinerna i det additiva 

tillverkningslaboratoriet. Tack till Andrey Koptyug för bra samarbete, 

god kontakt med universitetet och handledning under projektet.  
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Terminologi 
Stödmaterial - Material som stödjer upp ytor underifrån där det behövs. 

(1) 

CAD – Computer-aided design, eller datorstödd konstruktion. (2) 

Polymer – Ett ämne som består av kedjeformade molekyler. (3) 

Laser Sintring (SLS)- Rapid prototyp teknik. (4) 

PLA – Plast filament. (5) 

ABS – Termoplast som är lätt att forma. (6) 

VeroWhite – Hård plast som skrivs ut i 3D-skrivare. (7)  

TangoPlus FLX930 – Gummiliknande material som skrivs ut i 3D-

skrivare. (8) 

Platsil-Gel 01-30, Komponent A – Komponent A i en gummiblandning. 

(9) 

Platsil-Gel 01-30, Komponent B – Komponent B i en gummiblandning. 

(9) 

Deadener Neo, Komponent D – Mjukgöringsmedel som tillförs i 

gummiblandning. (9) 
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1 Introduktion 

 

 Bakgrund till projekt 

Uppgiften är att modellera blodkärl i gummimaterial. Blod, simulerat av 

en glycerol och vattenblandning, pumpas genom för att illustrera ett 

omlopp. I projektet kommer det att tillverkas kärl med ett mjukt 

gummimaterial genom additiv tillverkning i Stratasys Objet Eden260VS. 

Meningen är ej att fokusera på att göra blodkärlen så lika mänskliga kärl 

som möjligt utan istället se hur smått de kan tillverkas med den 

utrustning som finns tillgänglig på universitetet. Blodkärlen kommer 

omslutas av ett gjutet gummihölje för att illustrera vävnad. 

Gummivävnaden runt blodkärlen ska kunna tas undan. Blodkärlen 

förgrenas två gånger och går därefter genom rör i hård plast för att 

sedan mynna ut. Meningen är att blodkärlen ska kunna monteras till 

och från en hård ram som innesluter rören och gummihöljet. Plastramen 

utanför hela konstruktionen ska hålla allting samlat. Skillnaden från det 

som tillverkas i det här projektet mot vad som utförts i tidigare artiklar 

är att geometrier från faktiska blodkärl ej används i samma utsträckning 

här och att modellen kommer att ha ett omslutande gummihölje runt 

kärlen för att illustrera vävnad. 

 

Studenterna kommer även att undersöka tillverkning av cylindrar och 

rör i gummi genom gjutning. Detta för att jämföra materialegenskaper 

hos olika gummiblandningar med olika viskositet samt jämfört med 

biologisk vävnad. Testerna kommer att utföras med hjälp av en 

tryckmätare. Även för att undersöka hur ett gjutet rör enklast tillverkas 

med ihåligt center direkt vid tillverkning. 

 

En modell av blodkärl från människokroppen används för att 

visualisera struktur för undervisning, forskning eller inför kirurgiska 

ingrepp men också för att mäta på blodflöde och blodtryck. Modellering 

av blodkärlen sker vanligtvis med hjälp av CT-bilder från angiografi 

som därefter sätts samman till en 3D-modell i ett CAD-program. 

Modellen av blodkärlen kan därefter modelleras med hjälp av 

exempelvis gjutning eller additiv tillverkning. 
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Modellering av blodkärl har tillverkats i vax, silikon och metall. Vax- 

och metallmaterial har främst använts för att visa strukturerna på 

blodkärl och för att skapa gjutformar. Silikonmodellerna har sedan 

använts för utvärdering av blodkärlen och för utveckling av 

behandlingsmetoder inuti blodkärlen. (10)  

Det finns ett behov av att kunna utföra säkrare kirurgiska ingrepp inuti 

blodkärl istället för traditionell öppen kirurgi som kräver större risker 

för patienten. (11) 

 

Till detta projekt valdes det att arbeta med additiv tillverkning(AT) i så 

stor utsträckning som möjligt. Detta på grund av att AT tillåter detaljer 

och geometrier som skulle vara omöjligt med traditionell teknik, sparar 

material och framförallt kortare väg från modell till prototyp. (1) 

 

 Syfte 

Syftet är att skapa en modell av fungerande blodkärl med blodflöde 

med hjälp av additiv tillverkning. Där blodet simuleras av en 

vattenblandning och blodkärlen är modellerade i ett CAD-program. 

Med dagens teknik är det möjligt att skapa exakta blodkärl i olika CAD-

program genom att scanna in exempelvis CT-bilder, men detta projekt 

görs för att se om det är möjligt att skapa fungerande blodkärl där olika 

mätningar av flöde kan genomföras. Syftet är också att testa 

materialegenskaper på olika gummiblandningar samt att undersöka 

begränsningar hos Stratasys Objet Eden260VS. Utöver detta är syftet att 

för studenterna öka förståelse för additiv tillverkning och medicinteknik 

samt att arbeta gemensamt inom projekt. 

 

 Mål 

Projektets mål är att presentera en modell av fungerande blodkärl med 

utbytbara delar, som flödes- och tryckmätningar kan utföras på. 

Projektets mål är även att undersöka hur små rör-diametrar som är 

möjliga att rengöra på 3D-utskrifter hos Stratasys Objet Eden260VS. 

 

 Avgränsningar 

Blodkärlen görs ej efter mänskliga geometrier utan efter hur smått som 

tillåts i 3D-skrivaren och som är möjligt att rengöra, detta för att 



Modellering av blodkärl  Introduktion 

med additiv tillverkning  2016-06-02 

Jakob Fagerberg & 

Adam Jägerström 

3 
 

studenterna saknar tillgång till röntgenbilder att modellera efter. 

Mätningar av flöde kommer inte att genomföras utan kommer endast 

att undersökas om det är möjligt. Beräkning av slutmodellens kostnad 

förbises. 

 

 Resurser 

Forskargruppen står för tillgång i det additiva tillverkningslaboratoriet. 

Mittuniversitetet står för allt material till produktion av modell och 

tester. 

 Tidsplan 

Projektet omfattar en universitetskurs på 15 högskolepoäng som 

motsvarar 10 veckors heltids arbete. 

 

 Översikt 

I kapitel 2 presenteras den teori som är underlag för rapporten och 

arbetet. Huvuddelen av rapporten består av kapitel 3-7, Förstudie och 

planering, Studie – Additiv Tillverkning, Studie – Gjutning och 

Slutmodell – Blodkärl. I Studie – Additiv Tillverkning presenteras 

metod, genomförande, resultat och diskussion. I Studie – Gjutning 

presenteras metod, genomförande, resultat och diskussion. I kapitlet 

Slutmodell – Blodkärl presenteras metod, genomförande, resultat och 

diskussion. Skälet till detta upplägg är att projektet har varit uppdelad 

efter studierna då metoden och tillvägagångssättet skiljer sig åt i de 

olika undersökningarna, samt att resultatkapitlen är omfattande. 

Avslutningsvis i kapitel 7 presenteras slutsats. 
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2 Teori 
Teorin som används i projektet presenteras i kapitel 2. Teorin som 

presenteras är avgränsad till fakta som är relevant att förstå. I avsnitt 2.1 

presenteras generell teori kring additiv tillverkning. I följande avsnitt 

2.2 beskrivs kort om medicinteknik. Avslutande kapitel för denna del av 

rapporten är avsnitt 2.3, här beskrivs maskiner som används under 

projektets gång. 

 

 Additiv tillverkning 

3D-printing också känt som additiv tillverkning, används i olika 

processer för att tillverka ett tredimensionellt objekt från en datafil. Den 

additiva tillverkningsmetoden skapar successiva skikt av material med 

kontroll från en dator för att skapa ett objekt. Formen eller geometrin på 

dessa objekt är nästan obegränsad, så länge de är inom 3D-skrivarens 

gränser. Dagens 3D-skrivare använder metoder som FDM, Polyjet och 

Laser Sintring med flera. I detta projekt används Polyjet- och FDM-

metoden i 3D-skrivaren Objet Eden260VS och Makerbot Replicator. 

Innan utskriften påbörjas behövs en CAD-fil och ett 3D-

printberedningsprogram som kan omvandla CAD-filen till ett format 

som printern kan hantera. Denna programvara delar volymen av 

objektet i flera tunna jämntjocka lager i höjdled, dessa genomskärningar 

beskriver konturen och fyllnad av varje skikt som 3D-skrivaren sedan 

skapar. Datafilen som beredningsprogrammet tar fram beskriver för 

printern hur föremålet ska se ut, hur lång tid utskriften kommer ta, hur 

mycket material och stödmaterial som behövs. (1) 

 
FDM - Fused Deposition Modeling 

FDM-skrivare värmer upp termoplast till ett halvflytande tillstånd och 

trycker ut materialet i mycket små och fina kulor, som bildar strängar 

längs utskriftsbanan och samtidigt nödvändigt stödmaterial på en 

byggplatta. Dessa mycket små kulor stelnar nästan omgående. 

Precisionen på FDM-skrivare varierar beroende på vilken skrivare som 

används. När utskriften är klar avlägsnar användaren stödmaterialet för 

hand med hjälp av vatten eller i ett bad med lösningsvätska. 

Efterbehandling kan behövas beroende på vad modellen ska användas 

till. Fördelarna med FDM tekniken är att det är enkelt att använda, lätt 

att rengöra, komplexa geometrier och håligheter blir praktiskt. (12) 
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Polyjet 

Polyjet är ett skrivarsystem som skriver ut lager av härdbara flytande 

polymerer i fina skikt på en byggplatta. Varje polymerskikt härdas 

omedelbart med UV-ljus efter ha sprutats och detta upprepas tills 

modellen är komplett, vid komplexa former krävs stödmaterial. 

Polymererna skrivs ut med en precision på 16-30 mikrometer. När 

modellen är klar avlägsnar användaren stödmaterialet för hand med 

hjälp av vatten eller i ett bad med lösningsvätska. Utskriften går att 

användas direkt ur 3D-skrivaren utan efterbehandling. Fördelarna med 

Polyjet tekniken är den exceptionella detaljnivån, ytjämnheten och 

precisionen. (13) 

 

 Medicinteknik 

 
Angiografi 

Avbildning av insidan av blodkärl och organ. En kontrastvätska sprutas 

in i ett kärl vid exempelvis ljumsken. Vätskan sprider sig i 

blodomloppet och därefter tas röntgenbilder över önskat område. 

Kontrastvätskan gör att blodkärlen blir synliga trots att de är mjuk 

vävnad, vilket vanligtvis inte syns på röntgenbilder. Med hjälp av CT 

kan därefter digitala röntgenbilder användas för att modellera en 3D-

bild över blodkärl. (14) 

 
CT 

Computed Tomography eller datortomografi är en utveckling av 

slätröntgen. Patienten avbildas i tre dimensioner jämfört med två 

dimensioner vilket är fallet i traditionell slätröntgen. Ett strålknippe 

sänds genom kroppen och dessa strålar fångas upp av detektorer som 

därefter sänder uppgifterna vidare för bildbehandling. Utöver detta kan 

också vävnader och organ synliggöras. (15) 

 
Endoskopi   

En typ av medicinsk undersökning där ett endoskop förs in i kroppen 

till det som ska undersökas. Endoskopet är tunt och kan föras in i större 

blodkärl eller kroppsöppningar. Endoskopet kan vara utrustat med 

lampa, kamera och eventuellt redskap. (16) 
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 Maskiner 

 
Instron 5969 

Ett statiskt testsystem för drag- och tryckprover. Vanligtvis använt för 

plaster, metaller, gummimaterial och kompositer. Maskinen är byggd 

som ett torn där en provbit antingen dras isär eller trycks ihop mellan 

två munstycken beroende på typ av prov. Tillhörande programvara 

möjliggör tester efter egen programmering eller efter ISO-standarder. 50 

kN kapacitet och 1212 mm testhöjd. (17) 

 
Objet Eden260VS 

Objet Eden 260VS skriver ut med polyjet metoden och har ett 

vattenlösligt stödmaterial som ger möjligheten att enkelt avlägsna 

stödmaterialet och skapa komplexa modeller. 3D-skrivaren klarar att 

skriva ut med 16 mikrometers precision vilket medför mycket fina lager 

och ytor, samt en storlek upp till 255x252x200 mm. 3D-skrivaren klarar 

av att skriva ut i 15 olika material vilket inkluderar stela och flexibla 

samt i olika färger. (18) Använt material är det hårda materialet 

VeroWhite och det gummilika TangoPlus FLX930. Materialet är relativt 

genomskinligt och har en sträckgräns på 0,8-15 MPa och maximal 

förlängning är 170-220 %. (19) Se förklarande bild 2.1 för byggplatta 

nedan. 

  
Bild 2.1. 3D-skrivaren förflyttar skrivarhuvudet endast 

längs X- och Y-axeln. Vid förflyttning längs X-axeln läggs  

material och Stödmaterial ut. Förflyttning längs Y-axeln är  

endast för positionering. 

Y 

X 
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Makerbot Replicator 

En 3D printer som skriver ut med FDM metoden. Skrivaren är försedd 

med användarvänlig programvara och går att kontrollera via egen 

display, dator eller app. Skriver med PLA plast som både byggmaterial 

och stödmaterial. Stödmaterialet byggs porösare än byggmaterialet och 

kan avlägsnas från färdig modell för hand eller med enkla verktyg. 3D-

skrivaren kan skriva med 100 mikrometers precision samt en storlek 

upp till 252x199x150 mm. (20) 

 
NIKON Eclipse L200 

Ett mikroskop med inbyggd belysning både ovan- och nedanifrån. 

Ljusstyrka kan ändras manuellt. Förstoring mellan 5 gånger till 200 

gånger med tillhörande optik. Tillhörande programvara finns för att 

spara bilder samt göra mätningar i bilder. (21) 

 
RK Top 5 XL VA 

En högtryckstvätt från tillverkaren Krumm Tec som används för att 

rengöra mindre metall- eller plastföremål med vattenblästring. Två 

munstycken är inbyggda i ett torn där användaren med hjälp av 

monterade neoprenhandskar har tillgänglighet till 

tvättutrymmet.  Möjlighet finns att tillföra rengöringsmedel i vattnet. 

Vattenstrålens tryck kan regleras mellan 3 till 8 MPa. (22) 
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3 Förstudie och Planering 
I kapitel 3 presenteras metod, resultat och diskussion som berör faserna 

Förstudie och Planering. 

 Inför projekt 

Inledningsvis lämnades en ansökan i form av en SMART in, syfte, mål, 

avgränsningar, resurser och tid, se Bilaga A. Ursprungsidén med 

projektet var att framställa en förenklad modell av blodkärl i 

gummimaterial. Efter diskussion med handledare Andrey Koptyug 

kunde vi förtydliga syftet med projektet samt fastställa ett mål. Då 

Mittuniversitetet är beställare av projektet tillhandahölls tidigt artiklar 

och rapporter av handledaren på liknande arbeten utfört via andra 

universitet och forskargrupper. Dessa dokument ledde till inledande 

litteraturstudie och bakgrundsbeskrivning. 

 

 Agilt projekt 

Detta projekt valdes att styras med agil projektledning. Det agila 

arbetssättet valdes för att det tillåter förändringar, vilket förväntades i 

detta projekt. Då projektet styrdes av två studenter lämpade sig de korta 

kommunikationsvägarna som används i agil projektledning. Vid 

användning av den agila metoden uppdateras projektbeställare 

fortlöpande och det tillämpades i projektet. Studenterna hade 

kontinuerlig kontakt med handledare på universitetet. (23) Riskanalysen 

hämtades från den traditionella projektledningen. 

 

Projektets faser har gått enligt bild 3.1 nedan. 

 

Bild 3.1. Översikt för agil metod. 

 Förstudie 

Förstudien bestämde projektets ramar vilket innefattade tid, resurser 

och tillvägagångsätt. De metoder som användes gav svar på vad som 

skulle göras och varför. De metoder som användes i förstudien 

observeras nedan. 
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Vision 

Visionsdokumentet är en kortfattad beskrivning av projektet i helhet, 

som användes för att sammanställa vision, syfte och mål med projektet, 

se bilaga B. Visionsdokumentet färdigställdes tidigt i projektet, men var 

ändå nödvändigt för att se projektet överskådligt. (23) Visionen bildades 

i ett tidigt stadium under projektets inledande fas. 

 

Kommunikationsplan 

För att projektet skulle följa den agila metoden behövdes riktlinjer för 

kommunikationer bestämmas från uppstart. En plan upprättades för 

varje person studenterna skulle agera med under projektet, se bilaga C. 

(23) 

 

 Planering 

Planeringsfasen klargjorde hur projektet skulle genomföras och var i 

huvudsak ett teoretiskt genomförande av projektet. 

 

Inom den agila metoden används generellt fem nivåer av planering. 

Dessa är vision, färdplan, leveransplan, etapplan och dagligplan. (23) I 

detta projekt sammansattes färdplan, leveransplan, etapplan och 

dagligplan. Detta för att planeringen inte skulle ta för lång tid och 

studenterna skulle komma igång tidigt med projektet. 

 

Färdplan och leveransplan 

Färdplanen utformades för att planera hela projektet och involverade 

även leveransplanen, dessa innehåller viktiga datum för leveranser. 

Färdplanen skapades i Excel. (23) Se bilaga F. 

 

Riskanalys 

Riskanalysen skapades för att i ett tidigt stadium kunna identifiera och 

hantera risker som kunde uppstå under projektets gång. (23) Se bilaga 

D. 

 

Metodansatser 

Metoder som användes för att nå det tidigare nämnda och resultaten för 

studierna i rapporten presenteras nedan. 
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Metodansats 1: Litteraturstudie 

Urval: Internet, artiklar och böcker. 

Metod: Litteraturstudie och sökning. 

Stimuli: Dator, böcker och artiklar. 

Kontext: Mittuniversitetet Östersund. 

 

Metodansats 2: Universitetet 

Urval: Personal på universitetet. 

Metod: Dialog. 

Stimuli: Internet, telefon och personliga möten. 

Kontext: Delning av dokument och information. 

 

Metodansats 3: Observationer  

Urval: Egna observationer och utförande. 

Metod: Användning av CAD-program, 3D-skrivare med mera. 

Stimuli: Kurser och eget användande. 

Kontext: Universitetet. 

 

 Överlämning 

I överlämningsfasen avslutades projektet och överlämnades till 

Mittuniversitetet. 

 

 Avslut 

I avslutningsfasen lämnades material tillbaka och projektet avslutades 

med en muntlig redovisning på universitetet. 

 

 Resultat Förstudie 

Resultatet av förstudien presenteras i bilaga B-D. 

 

 Resultat planering 

Planeringen resulterade i ett strukturerat projekt och dessa kunskaper 

låg till grund för den kommande fasen genomförande. 

 
Färdplan och leveransplan 

Färdplan och leveransplan presenteras i bilaga F. 
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Visionsdokument 

Visionsdokumentet presenteras i bilaga C. 

 
Riskanalys 

Riskanalysen presenteras i bilaga D. Riskanalysen resulterade i en tabell 

där risker identifierades och åtgärder skapades. Riskanalysen har 

använts två gånger under projektets gång.  

Först var materialet som skulle användas till 3D-utskrifterna försenat, 

sedan var även materialet till gummi gjutningen försenat. Detta 

resulterade i att projektet blev fördröjt men det påverkade inte 

slutresultatet.  

Objet Eden 260VS var även ur funktion under en kortare tid där 

projektet kretsade kring den additiva tillverkningsstudien. Problemet 

löstes efter ett par dagar vilket gjorde att projektet kunde fortsättas. 

 
Metodansatser 

Metodansats 1 var grunden till all teori i projektet. Teorin har baserats 

på flera vetenskapliga artiklar och webbaserade källor. Den insamlade 

informationen sållades och sammanställdes. 

 

Metodansats 2 resulterade i så gott som daglig kontakt med handledare 

och anställda på universitetet. De inblandade har varit engagerade och 

intresserade av projektets gång och resultat. 

 

Metodansats 3 gav i första hand inspiration till metodval och 

planeringen av utförande, men även engagemang av båda studenterna. 

 

 Förstudie- och planeringsdiskussion 

Projektet genomfördes med hjälp av agil metod. Arbetssättet har passat 

projektet då det har krävts olika tester där resultatet har varit svårt att 

förutse, därmed har studenterna varit tvungna att vara 

anpassningsbara. Arbetssättet har gjort att metoden för slutmodellen 

fått växa fram, studenternas mål fanns från början men ingen exakt 

tillvägagångsätt för hur det skulle uppnås. 
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Fasen förstudie har varit fundamental för projektet då studenterna var 

ovetande om vad som gjorts tidigare inom det medicintekniska 

området. Under denna fas av projektet lades grunden för projektets 

utformning och mål. Även om studenterna, handledare och 

uppdragsgivare har varit inriktade på samma mål har det varit viktigt 

att kunna ändra enskilda delar som har underlättat projektet. 

 

I planeringsfasen skapades färdplanen och den har varat under hela 

projektet. I den agila metoden finns flera nivåer av planering, i detta 

projekt kändes det optimalt med endast en fullständig planering. 

Planeringen som valdes att arbeta efter gav ett bra resultat och var 

funktionsduglig genom hela projektet.  

 

De metoder som användes under projektets gång anpassades och de 

flesta kommer ifrån den agila metoden. Riskanalysen har hämtats ifrån 

den traditionella projektledningen, men passade in i detta agila projekt 

då risker identifierats och inträffat.  
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4 Studie – Additiv Tillverkning 
I kapitel 4 presenteras metod och resultat för delen Studie – Additiv 

Tillverkning av projektet. Studien genomfördes för att undersöka hur 

små geometrier som kunde tillverkas för slutmodellen.  

 

 Metod och genomförande print 

I kapitel 4.1 presenteras metod och genomförande för faserna Planering 

och Genomförande för avsnittet Studie – Additiv Tillverkning. 

 

Tillsammans med handledaren planerades vilka testutskrifter som 

skulle genomföras. Testutskrifternas geometrier baserades valdes 

tillsammans med handledare. Testerna som utskrifterna skulle 

genomgå, var rengöring med olika metoder och ytfinhet inuti teströren 

beroende på hur de var placerade i 3D-skrivaren. Dessa tester har inte 

genomförts baserad på någon standard, utan försöken att rengöra och 

undersöka ytfinhet har baserats på flera försök och kvalificerade 

antaganden. Inför testernas genomförande förbereddes alla filer och 

testmetoder noggrant för att tiden i det additiva 

tillverkningslaboratioret och texttillaboratioriet skulle användas så 

effektivt som möjligt.  

 
Utskriftsmetod: Placering 

Fjorton utskrifter låg ner på skrivarplattan längs 3D-skrivarens 

utskriftsriktning.  

Sju utskrifter placerades liggandes, 

roterade 90 grader. 

Sju utskrifter placerades stående på 

skrivarplattan. 

Detta gjordes för att undersöka om 

placering av utskrifterna påverkar 

den färdiga utskriften, då 

rengöringen lyckas. 

Se förklarande bild 4.0. Se även 

bilaga G. 

 

 

 

 Bild 4.0, Placering Objet Eden 260VS. 
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Rengöringsmetod 1: Rengöra för hand. 

Elva utskrifter med teströr tvättades för hand under rinnande vatten i 

ljummen temperatur. Först avlägsnades stödmaterialet försiktigt runt 

om utskrifterna genom trycka bort det med fingrarna. Sedan 

avlägsnades stödmaterialet inuti rören på samma sätt. Detta gjordes för 

att få ur stödmaterialet inuti rören utan att använda några redskap som 

skulle kunna skada rören.  

 
Rengöringsmetod 2: Vattenbad. 

Tio utskrifter med teströr lades i ett vattenbad i 24 timmar med 

rumstempererat vatten. Detta gjordes för att få bort stödmaterialet utan 

att påverka materialet med yttre krafter som skulle kunna fördärva 

utskrifterna. 
 

Rengöringsmetod 3: Vattenjet. 

Fyra utskrifter med teströr rengjordes med en högtryckstvätt. Detta 

gjordes för att rensa utskrifterna på så mycket stödmaterial som möjligt 

utan att skada dem. 

 
Ytjämnhetsmetod: Mikroskop 

Mikroskop användes för att kunna få en närmare bild av teströrens 

struktur. Detta gjordes för att kunna se hur väl stödmaterialet rensats 

och för att kunna uppskatta ytfinheten, detta gjordes efter en skala där 1 

är sämst och 10 bäst.  
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 Resultat Studie – Additiv Tillverkning 

I kapitel 4.2 presenteras resultaten av utskrifterna. Varje utskrift 

presenteras enskilt. 

 

Följande testutskrifter är utskrivna i 3D-printern Objet Eden260VS med 

materialet TangoPlus FLX930 och är utskrivna med olika längd, inner- 

och ytterdiameter. Utskrift 1.1-1.10, 2.1-2.6 och 3.1-3.6 är ihåliga 

cylindrar, utskrift 1.11, 2.7 och 3.7 är ihåliga cylindrar med en 

förgrening. Ytjämnheten inuti rören betraktas i ett mikroskop och 

därefter uppskattas finheten på en skala 1 till 10. Utskrifterna 

uppskattas också på en skala 1 till 10 på hur enkelt de rengörs. I båda 

fallen är 1 låg/svårt och 10 hög/enkelt. I Test 1användes 

rengöringsmetod 1, i Test 2 användes rengöringsmetod 2, i Test 3 

användes rengöringsmetod 3.  

 

Under studien samlades en stor mängd resultat in. Resultaten har 

analyserats och valts att presenteras nedan på ett överskådligt sätt. 

Resultaten för Test 1 och Test 2 presenteras i bilaga E och Test 3 

presenteras nedan. 
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Test 3 

Nedan presenteras resultatet av tre utskrifter, två liggandes roterade 90 

grader på byggplattan och två stående med rengöringsmetod 3. 

Testutskrifternas geometrier presenteras nedan samt egna bilder, se 

bilderna 4.23-4-28. 

Utskrift 3.1

 

Bild 4.23, utskrift 3.1. 

Stående: Ja 

Ytterdiameter: 9mm 

Innerdiameter: 5mm 

Rengöra: 9 

Ytjämnhet: 9 

Övrigt: Inga synliga spår av stödmaterial inuti eller utanpå. För högt 

tryck på strålen ur vattenjeten, röret fick liten skada. 

 

  



Modellering av blodkärl  Studie – Additiv Tillverkning 

med additiv tillverkning  2016-06-02 

Jakob Fagerberg & 

Adam Jägerström 

17 
 

Utskrift 3.2 

 
Bild 4.24, utskrift 3.2. 

 
Bild 4.25, utskrift 3.2 i mikroskop. 

Stående: Ja 

Förgrenat rör med väggtjocklek 1.5mm 

Rengöra: 9 

Ytjämnhet: 9 

Övrigt: Inga synliga spår av stödmaterial inuti eller utanpå. 
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Utskrift 3.3 

 
Bild 4.26, utskrift 3.3. 

Stående: Nej 

Ytterdiameter: 8mm 

Innerdiameter: 5mm 

Rengöra: 9  

Ytjämnhet: 9 

Övrigt: Inga synliga spår av stödmaterial inuti eller utanpå. 
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Utskrift 3.4 

 
Bild 4.27, utskrift 3.4. 

 
Bild 4.28, utskrift 3.4 i mikroskop. 

Stående: Nej 

Förgrenat rör med väggtjocklek 1.5mm 

Rengöra: 9 

Ytjämnhet: 9 

Övrigt: Inga synliga spår av stödmaterial inuti eller utanpå. 

 

Se bilaga I för bilder inuti och utanpå utskrift 3.4 i ett 

elektronmikroskop. 

  



Modellering av blodkärl  Studie – Additiv Tillverkning 

med additiv tillverkning  2016-06-02 

Jakob Fagerberg & 

Adam Jägerström 

20 
 

 Diskussion Studie – Additiv Tillverkning 

I kapitel 4.3 presenteras diskussionen som berör testutskrifterna och 

metoden. Varje test diskuteras enskilt. 

 
Test 1 

I test 1 var det meningen att vi skulle ta reda på hur små håligheter vi 

kunde rengöra utan redskap och undersöka hur fin ytan blev inuti 

utskrifterna. De testutskrifter som hade minst stödmaterial kvar och 

högst ytfinhet var 1.8-1.11 och de som var sämst var 1.1-1.4. Vi började 

med att rengöra utskrift 1.1 och avslutade med utskrift 1.11.  

 

Det sågs tydligt på alla testutskrifter att det fanns stödmaterial kvar 

efter att ha rengöringen. Trots att vi ägnade mycket tid åt att få bort 

stödmaterialet räckte det ej för att få dem helt rena. De utskrifter som 

var svårast att rengöra hade mycket stödmaterial kvar inuti, detta 

uppmärksammades innan vi delade på utskrifterna och inspekterade 

dem i mikroskop. Det var inte oväntat att de utskrifter med minst 

håldiameter skulle vara svårare att rengöra än de med större diameter, 

men att det var såpass tidskrävande att rengöra rören för hand var inte 

förväntat. Trots att stödmaterialet påstås vara vattenupplösligt krävs det 

mer än bara rinnande vatten för att stödmaterialet skulle kunna frigöras 

från testutskrifterna.  

 

Utskrift 1.5 gick sönder vid rengöringen, detta beror på att det var svårt 

att få ur stödmaterialet ur de som rengjordes tidigare och vi blev 

oförsiktiga med hantering av rören. Röret sprack i ena änden och 

bildade en spricka. 

 

När vi skurit isär utskrifterna för att inspektera dem i mikroskop var det 

mycket tydligt att det fanns stödmaterial kvar inuti alla utskrifter. Vi 

ville titta på utskrifterna genom mikroskop för att kunna se hur ytan 

inuti såg ut, vilket är svårt att avgöra med ögat. I de utskrifter med liten 

innerdiameter var det nästan omöjligt att urskilja vad som var vad, 

vilket inte var det resultat vi hoppats på. Att det var svårt att urskilja 

vad som var vad beror förmodligen på att utskrifterna var fulla med 

stödmaterial. De rör med större innerdiameter var enklare att observera 

i mikroskopet, framförallt utskrift 1.10 där det var ett mycket tydligt 

mönster ifrån 3D-skrivaren. 
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Test 2 

Test 2 skiljer sig från test 1 och test 3, i de två andra testen ville vi få bort 

så mycket material som möjligt. Det ville vi även med detta test, men 

framförallt ville vi se hur vattenlösligt stödmaterialet faktiskt var.  

 

Resultatet av att lägga utskrifterna i ett vattenbad var inte speciellt 

lyckat. Flera av utskrifterna sprack och stödmaterialet löstes inte upp 

alls. De utskrifter som sprack hade både tjockare och tunnare yttervägg 

vilket inte visar på något, men däremot var de spruckna utskrifterna 

utskrivna liggandes. Exakt vad det beror på är osäkert, men ett 

kvalificerat antagande är att vattnet har lägre densitet än materialet i 

3D-skrivaren vilket gör att vattnet tränger in i utskriftens 

lageruppbyggnad och separerar på lagren.  

 

3D-utskrifter som är uppbyggda med FDM-metoden kräver ungefär ett 

dygn i vattenbad med relativt hög temperatur blandat med 

lösningsvätska för att stödmaterialet enkelt ska kunna avlägsnas. 

Eftersom Objet Edens stödmaterial ska vara vattenlösligt uppskattade vi 

att det skulle ta ungefär lika lång tid som det tar för FDM-utskrifter. Att 

stödmaterialet inte löstes upp är underligt, då den insamlade 

informationen tyder på att det ska vara möjligt. Förmodligen krävs det 

något som kan pressa stödmaterialet ur utskrifterna för att det ska vara 

möjligt att få dem rena.  

 

Undersökning av utskrifterna genomfördes ej då utskrifterna inte kunde 

rengöras med denna metod. 

 
Test 3 

I test 3 var det meningen att vi skulle få utskrifterna så rena som möjligt 

utan att skada dem. Utskriften som blev skadat var utskrift 3.1. Det 

logiska i den här testfasen hade varit att börja med att rengöra rören i 

vattenjeten. Men både handledare och studenter var rädda att ingen av 

utskrifterna skulle klara av trycket i vattenstrålen. Därför gjordes tester 

som inte skulle påverka utskrifterna först. Skadan uppkom under 

tvättprocessen i vattenjeten och beror på att vattenstrålen var inställd på 

hårdaste trycket, vilket vi inte insåg förens skadan var skedd. 

Resterande utskrifter klarade sig utan skador och resultatet blev över 

förväntan.  
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Det hade ingen betydelse hur utskrifterna var placerade på byggplattan 

och det verkar som att 1,5mm tjocka väggar är tjockt nog för att tåla 

vattenjetens stråle. Det som var komplicerat med vattenjeten var att 

lyckas hålla i utskrifterna medan strålen rengjorde dem.  

 

När vi skurit isär utskrifterna var det mycket svårt att se med ögat om 

det fanns kvar stödmaterial på insidan av rören vilket vi uppskattar. 

Mikroskopbilderna gav ett mycket bra resultat där vi tydligt kan se 

materialets struktur och rengöringsmetodens resultat. Efter noggrann 

undersökning av utskrifterna i mikroskopet kunde vi inte heller 

upptäcka några hål i utskrifternas ytterväggar.   

 

I slutmodellen valde vi att tillämpa metoden som användes i test 3. 

Detta beror på att resultatet i test 1 och 2 inte blev tillräckligt bra. För att 

få en slutmodell med fungerande blodflöde kommer de modellerade 

blodkärlen behöva vara så rena som möjligt ifrån stödmaterial. Med 

rengöringsmetod 3 uppnår vi den renhet som vi vill att slutmodellen 

ska ha, med låg risk för att skada blodkärlen. 
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5 Studie – Gjutning 
I kapitel 5 presenteras metod och resultat för delen Studie – Gjutning av 

projektet. Studien genomfördes för att bestämma gummiblandning till 

simulerad vävnad till slutmodellen. 

 

 Metod och genomförande Studie – Gjutning 

I kapitel 5.1 presenteras metoderna som användes för avsnittet och 

genomförandet av Studie – Gjutning. 

 

Tillsammans med handledare planerades vilka geometrier och 

gummiblandningar som skulle användas vid gjutning och vilka tester 

som skulle göras på gjutningarna. Geometrier och gummiblandningar 

som valdes presenteras nedan och testerna som valdes var trycktest 

samt möjlighet att frigöra ett metallrör från mitten av en rörformad 

gummigjutning. Maskiner och material som använts är Instron 

tryckmätare och PolyConForm Silikon Platsil-Gel 01-30 komponent A, B 

och Deadener Neo D, dessa beskrivs i teorikapitlet. 
 

Geometrier 

Gjutgeometrier valdes till mindre och större cylindrar. De mindre 

cylindrarna hade diameter på 10 mm och höjd 10 mm. De större 

cylindrarna hade diameter 30 mm och höjd 30 mm. Ett rör skulle också 

gjutas där yttre diameter 40 mm, inre diameter 10 mm och längd 200 

mm valdes. 
 

Gjutformar 

Modeller till gjutformar gjordes i CAD-programvara efter givna mått 

och efter liknande gjutformar på universitetet. Gjutformar tillverkades i 

3D skrivare med plastmaterial. Till cylindrarna tillverkades sex gjuthål 

till de mindre geometrierna och sex gjuthål för de större. Röret hade en 

egen gjutform också utskriven i plast samt en metallstav längs mitten 

för att skapa ihåligheten. 
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Gummiblandningar 

Tre gummiblandningar valdes att testas.  

1. 50 % av komponent A, 50 % av komponent B, rekommenderat. 

2. 50 % av komponent A, 50 % av komponent B, plus 10 % av 

totalvikt av Deadener Neo D. 

3. 50 % av komponent A, 50 % av komponent B, plus 20 % av 

totalvikt av Deadener Neo D. 

Tillförande av Deadener Neo D ger gummit en mjukare konsistens och 

adderas för att ge gummit egenskaper mer likt biologisk vävnad. 

Gummikomponenterna mättes upp i och blandades i pappmuggar på 

en våg. Vikt av gummikomponenterna antecknades för att förenkla 

inför kommande blandningar. Gjutformarna sprayades med Pol Ease 

2500 släppmedel för att förenkla borttagning av gummit efter härdning. 
 

Trycktest 

Ett trycktest valdes att genomföras för att kunna se skillnader på 

gummblandningarna. Trycktestet utfördes med Instron 5969 

tryckmätare. Trycktest som valdes var att se hur många newton som 

krävdes för att komprimera gummicylindrarna till ca 66 % av 

ursprungshöjd, alltså från 30 mm till ca 20 mm. Testet valdes att utföras 

enbart på de sex stycken större cylindrarna eftersom tryckmätaren var 

något överdimensionerad för de mindre cylindrarna. 
 

Röret 

Gummiblandning för röret valdes till 50 % av komponent A, 50 % av 

komponent B. Gjutformarna till röret sprayades med Pol Ease 2500 för 

att förenkla borttagning av gummit efter härdning. Metallstaven i 

mitten av gjutformen förväntades kunna dras ur efter härdning. 
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 Resultat Studie – Gjutning  

I avsnitt 5.2 presenteras resultaten av Studie – Gjutning. 

 
Geometrier 

Geometrierna följdes i CAD-program men efter 3D utskrifter blir måtten 

något förändrade på grund av 3D skrivarnas precision och 

felmarginaler. 

 
Gjutformar 

Modeller till gjutformar gjordes i SolidWorks efter valda geometrier.  

Samtliga gjutformar skrevs först ut i Makerbot Replicator. Se bilderna 

5.1-5.2 för bilder på gjutmallar. 

 
Små cylindrar

 
Bild 5.1. Bild på gjutmall till cylindrarna med 10 mm diameter. Till vänster Solidworks modell och till 

höger utskriven mall. 

 

Gjutform till de mindre cylindrarna fick bra form men håligheterna för 

cylindrarna fick dålig ytjämnhet. Dålig ytjämnhet åtgärdades med 

slipning och därefter lackning för att förenkla senare borttagning av 

gjutning. För att fästa gjutformsdelarna till cylindrarna mot varandra 

användes 5 mm skruv och mutter. 
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Stora cylindrar

 
Bild 5.2. Bild på gjutmall till cylindrarna med 30 mm i diameter. Till vänster SolidWorks modell och till 

höger utskriven mall. 

Gjutformen till de större cylindrarna bågnade och på grund av storleken 

kunde den inte skrivas ut i annan ledd utan fick skrivas ut i Objet Eden 

260VS istället som är en skrivare med bättre precision. Ytjämnheten blev 

bra i utskriften och behövde inte åtgärdas. För att fästa gjutformsdelarna 

till cylindrarna mot varandra användes 5 mm skruv och mutter.  

 
Rör 

Gjutformen till röret bågnade vid utskrift och blev obrukbar. Geometrin 

för gjutformen fick göras om och skrevs på nytt ut i Makerbot 

Replicator. Se bild 5.3 för första gjutmallen. 

 

 
Bild 5.3. Första modellen av gjutmall för röret. 
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Likt gjutformen till de mindre cylindrarna fick även gjutformen till röret 

efterbehandlas med slipning och lackning. Se bild 5.4 för andra 

gjutmallen. 

 
Bild 5.4. Andra modellen av gjutmall för röret. 

 

Gummiblandningar 

Först räknades volymer ut med hjälp av CAD-filer, därefter 

omvandlades volymerna till vikt med hjälp av gummikomponenternas 

densitetdata. Med hjälp av våg kunde gummit blandas med en 

noggrannhet på ett gram. Samtliga blandningar blev ej exakt vikt av 

båda komponenter men de skilde sig som mest två gram emellan. 

Komponenterna blandades och hälldes därefter upp i respektive 

gjutformar. De gjutna cylindrarna fick härda i två dygn då gummit efter 

rekommenderad härdningstid fortfarande kändes kladdigt. Cylindrarna 

togs därefter ur gjutformarna utan problem trots att cylinderytan 

fortfarande var kladdig. Se bild 5.5 för gjutningen på cylindrarna med 

30 mm i diameter. 

 

 
Bild 5.5. Färdiggjutna cylindrar med 30 mm i diameter. 
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Trycktest 

Testet utfördes i två omgångar med de tre olika gummiblandningarna.  

1. Visar gummiblandningen utan mjukgöringsmedel. 

2. Visar gummiblandningen med 10 % mjukgöringsmedel. 

3. Visar gummiblandningen med 20 % mjukgöringsmedel. 
 

Resultat av trycktesterna visas i graferna nedan:  

 
 Kraft 

(N) 

Kompression 

(mm) 

1. 29,44681 10,00001 

2. 22,71739 9,98512 

3. 13,11961 9,99149 

 

Kompression (mm) 

K
ra

ft
 (

N
) 

Figur 1, Resultat från trycktest 1 i form av graf och tabell. 

1. 

2. 

3. 
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 Kraft 

(N) 

Kompression 

(mm) 

1. 24,04996 10,00001 

2. 25,64745 9,99747 

3. 6,91176 9,97120 

Figur 2, Resultat från trycktest 2 i form av graf och tabell. 
K

ra
ft

 (
N

) 

Kompression (mm) 

1. 

2. 

3. 



Modellering av blodkärl  Studie – Gjutning 

med additiv tillverkning  2016-06-02 

Jakob Fagerberg & 

Adam Jägerström 

30 
 

Ett trycktest gjordes även på en cylinder utskriven i TangoPlus FLX930.  

Grafen visar att materialet är hårdare än gummit. Resultatet visas i figur 

3.  

 
 

  
 Kraft 

(N) 

Kompression 

(mm) 

1. 232,85199 10,00006 

Figur 3, Resultat för trycktest TangoPlus i form av graf och tabell. 

K
ra

ft
 (

N
) 

Kompression (mm) 
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Röret 

Gummiblandningen för röret härdade i två dygn. Gjutmallen var 

tvungen att sågas isär för att få ur gjutningen eftersom gummit fastnade 

i gjutmallen. Metallstaven avlägsnades utan att skada röret genom att 

blåsa in luft vid sidan av metallstaven så att det uppkom luft runt 

metallstaven. När metallstaven var frigjord från gummit kunde den dras 

ut bit för bit. Se bild 5.6 för resultat. 

 
Bild 5.6. Överst: gjutmall. Mitten: gummirör ovanifrån. 

Underst: gummirör liggandes 
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 Diskussion Studie – Gjutning 

I kapitel 5.3 presenteras diskussionen som berör Studie – Gjutning. 

 

Geometrierna blev inte exakt då 3D utskrifterna av gjutmallarna inte 

fick exakt yta och på grund av efterbehandling av gjutmallarna. Trots 

något förskjutna mått fortsatte vi med de geometrier vi fick till efter 

tillverkning och efterbehandling. Gjutformarna tillverkades i omgångar 

där vi till slut lyckades tillverka formar som höll och som passade bra 

mot varandra. Vi visste på förhand att Makerbot Replicator var den 

skrivare vi hade tillgång till med sämst säkerhet i utskrifter men valde 

att använda den då den var känd hos oss från tidigare och enkel att 

komma åt för oss studenter. Gjutformar till de större cylindrarna samt 

slutmodellen tillverkades slutligen i Objet Eden 260VS och gav så pass 

bra ytfinhet att efterbehandling helt kunde förbises. Bästa resultat gav 

alltså Objet-skrivaren vilket önskvärt hade varit den skrivare vi skulle 

använt till samtliga gjutformar. 

 

Gummiblandningen som var lättast att arbeta med var blandningen 

utan mjukgöringsmedel. Gummiblandningarna med mjukgöringsmedel 

i var svåra att ta ur mallen, både den större och mindre, samt att de blev 

mycket kladdiga. Anledningen till att de blev kladdiga tros vara att de ej 

blandades länge nog innan de hälldes upp i gjutformarna. Att de var 

komplicerat att få ur dem ur mallen beror troligtvis på att de klistrades 

fast i mallen samt att släpp medlet inte har samma funktion på ett mjukt 

och kladdigt gummi. Det är inte önskvärt att arbeta med ett gummi som 

är kladdigt och fastnar i allt det vidrör. I gummiblandningen utan 

mjukgöringsmedel var det enkelt att avlägsna gummit ifrån båda 

gjutmallarna och inga komplikationer uppstod.  
 

Den första omgången i Instron gav ett tydligt resultat. Trycktestet gav 

inget oväntat resultat. Gummiblandningen utan mjukgöringsmedel 

krävde mest tryck för att komprimeras och den med mest 

mjukgöringsmedel krävde minst. Den metod som användes gav det 

resultat som önskades och visade på att komponenterna hanterades 

ordentligt. 
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Den andra omgången i Instron gav ett resultat som inte var förväntat. 

Samma metod användes i andra omgången och samma 

gummiblandning användes i gjutprocessen. Ändå var resultatet 

annorlunda på gummiblandningen med 10 % mjukgöringsmedel i detta 

steg. Gummiblandningen med 10 % krävde lika mycket tryck som 

gummiblandningen utan mjukgöringsmedel. Detta beror förmodligen 

på att vi inte blandade gummit tillräckligt i gjutprocessen. När vi 

blandade gummit lades förmodligen komponenterna i olika skikt vilket 

gjorde att gummit inte fick samma egenskaper i hela blandningen. 

 

Gjutformen till röret fick sågas isär för att kunna få ut gjutningen och vi 

tog ingen bild på gjutmallen. Gjutningen behöll sin form och därefter 

kunde metallstaven avlägsnas. Även detta kunde göras utan att skada 

gjutningen och testet var därför vällyckat. Vi hade ej förhoppningar om 

att detta skulle gå bra men ett rör är en enkel geometri. En gjutning med 

förgreningar och mer avancerad geometri skulle helt säkert visa sig vara 

betydligt mer komplicerat att gjuta i ett stycke.  

 

Eftersom vi ska använda ett gummi som ska simulera vävnad i 

slutmodellen, vill vi att gummit ska vara så likt mänsklig vävnad som 

möjligt. Tyvärr är det inte möjligt att skapa ett gummi som har samma 

eller liknande egenskaper med de silikonkomponenterna vi har. De 

gummiblandningar som blev mjukare och mer vävnadsliknande var för 

svårhanterliga och selekterades därför bort. Vi valde därmed att arbeta 

vidare med det gummi som var lättast att hantera, gummiblandning 1 

utan mjukgöringsmedel. Detta ledde också till att trycktest och 

jämförande av biologisk vävnad bortgick från studien då 

gummiblandning 1 ej var i närheten av mjukhet som önskades. 
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6 Slutmodell – Blodkärl  
I kapitel 6 presenteras metod, resultat och diskussion för delen 

Slutmodell - Blodkärl som är målet med projektet.  
 

 Metod och Genomförande Slutmodell – Blodkärl  

I kapitel 6.1 presenteras metod och genomförandet förklaras för fasen 

Slutmodell - Blodkärl. 
 

Då uppdragsgivaren inte har något krav på att modellen ska följa 

mänskliga mått, kommer modellen inte heller att göra det. Denna fas i 

projektet är helt baserad på tidigare studier och undersökningar. 

Tillsammans med handledare och uppdragsgivare bestämde 

studenterna slutmodellens geometrier, utseende och rengöringsmetod. 

Studenterna diskuterade specifika element. Då osäkerheter kring 

rengöringsmetod på en utskrift med fler förgreningar fanns, bestämdes 

det att blodkärlet skulle skrivas ut på två olika sätt. Ett där blodkärlet 

var uppdelat i tre segment som sedan skulle monteras ihop, samt ett där 

hela blodkärlet skrivs ut för att se om det skulle hålla efter rengöring. 

Gummiblandningen som ska simulera yttre vävnad kommer inte att ha 

något mjukgörande medel då tidigare studier visar på mer hanterbart 

resultat utan. Gjutmall och blodkärl modellerades i CAD-mjukvaran 

SolidWorks. 
 

Geometri 

Geometrin som valdes till blodkärlet, se förklarande bild 6.1. 

Y1: Ingångsrör med innerdiameter 12mm 

Y2: Efter förgrening 1 har rören innerdiameter 8,5 mm 

Y3: Efter förgrening 2 har utgångsrören innerdiameter 6 mm 

Tjocklek längs hela rörkonstruktionen är 1,5 mm. Ramens geometri 

bestämdes utifrån blodkärlens geometri.  
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Bild 6.1.CAD-bild på blodkärl. 

 
Material 

3D-skrivaren Objet Eden 260VS användes uteslutande för slutmodellens 

delar som valdes att tillverkas additivt. Blodkärlen skrevs ut i materialet 

TangoPlus FLX930. Omslutande ram samt gjutmall skrevs ut i 

materialet VeroWhite.  

 
Gummiblandning 

Gummiblandningen som ska simulera yttre vävnad valdes till 50 % av 

komponent A och 50 % av komponent B. Utifrån gjutmallen och ramens 

CAD-filer beräknas volym och därefter vikt på gummikomponenter. 
 

Rengöringsmetod 

Rengöringsmetod 3: Vattenjet ifrån kapitel 4 valdes då det genererade 

bäst resultat i tidigare undersökning. 
 

Simulerat blodflöde 

Då ett av målen är att simulera blodflöde kommer vatten och glycerol 

blandas för att simulera blod som flöde. En blandning på 65 % vatten 

och 35 % glycerol valdes för att simulera en vätska med liknande 

viskositet som blod.  
 

  

Y3 

Y2 Y1 
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 Resultat Slutmodell – Blodkärl  

I kapitel 6.2 presenteras resultaten av Slutmodell – Blodkärl. 
 

Via tidigare studier var det känt att finheten i skrivaren var bra men att 

det skulle vara bra med någon marginal för bitar som sitter mot 

varandra. Rörets mjuka material mot ramens hårda material gick bra 

utan marginaler men mellan ramen och gjutmallen togs lite av längd 

och bredd bort för att kunna passa de i varandra bättre.  

 

Inga förändringar eller oväntade resultat upptäcktes i samband med 

materialen som användes. För att se ungefär hur mjuka blodkärlen är se 

bilaga H. 

 

Genom tidigare studier mättes och blandades gummikomponenterna 

enkelt. En observation var att trots tidigare genomförande av 

gummiblandning så uppstod fortfarande relativt mycket luftbubblor. 
 

Rengöringen gick bra och inga oväntade resultat upptäcktes i samband 

med detta steg.  

 

Blandningen som skulle simulera blodflöde 

upplevdes ha lägre viskositet än blod. 

Vätskan strömmade igenom och syntes 

tydligt. Se bild 6.2.  

 
 
  

Bild 6.2. Flöde i modell. 
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Slutmodell – Blodkärl 

Modellen består av 7 delar, blodkärl, omslutande vävnad, ram, 

transparent akrylplast och flenskoppling. Modellen monteras genom att 

föra in blodkärl samt vävnad i ramen, sedan montera fast akrylplasten 

och flenskoppling på utsidan av ramen. Nedan presenteras bilder på 

slutmodellen. 

 
 

 
Bild 6.3. Blodkärl, vävnad, omslutande ram samt transparent akrylplast.  

 
Bild 6.4. Blodkärlet ligger i vävnad. 
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Bild 6.5. Blodkärl i vävnad.  

 
Bild 6.6. Blodkärl i ram. 
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Bild 6.7. Ram med flenskoppling. 

 

 
Bild 6.8. Monterad modell utan flenskoppling. 
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 Diskussion Slutmodell – Blodkärl  

I kapitel 6.3 presenteras diskussionen som berör Slutmodell – Blodkärl. 

 

Röret som skrevs ut i en helhet kunde rengöras inuti utan problem och 

därför valdes det alternativet att användas i slutmodellen. Detta 

mestadels för att det i utgångspunkt var mest önskvärt och för att ett 

uppdelat rörsystem skulle innebära risker för läckage vid varje 

anslutning.  
 

Efter att själva rörsystemet som ska efterlikna blodkärlen modellerats 

gjordes ramen som skulle omsluta allt efter dessa geometrier. Ramen 

valdes att skrivas ut med VeroWhite plast från Objetskrivaren och 

genomskinlig akrylplast som topp och botten för att kunna försöka visa 

hur vätska flödar genom modellen. Grundidén kunde följas bra efter 

valda geometrier och det enda som misslyckades vid utskrift var en 

gjutform som ej fick bra marginal och dessutom förstördes vid 

efterbehandling. Även om varken det utskrivna gummit eller silikonet 

är helt genomskinligt syns genomströmning av vätska om det finns 

bakgrundsbelysning på modellen. Detta var något vi inte var säkra på 

skulle fungera i utgångspunkt men ändå hoppades på skulle kunna 

genomföras.  

 

När allt monterats samman kunde vatten strömma genom modellen 

utan problem men mellan anslutning till vätska och modellen uppstår 

ett mindre läckage av vatten. Detta är inte särskilt förvånande då 

övergången mellan hårt och mjukt material var svår att få helt tätt.  
 

Syftet med projektet har uppnåtts då modellen har kunnat tillverkas 

men också för att studenterna fått en bredare förståelse för additiv 

tillverkning och gjutning samt att 3D-skrivarna universitetet 

tillhandahåller har testats gällande rengöringsmöjligheter. Målet har 

uppnåtts då modellen fungerar på ett önskvärt sätt. Alltså, en vätska 

rinner genom modellen och möjligheter för att göra mätningar på flöde 

bör kunna genomföras.  
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 Fortsatta studier 

Möjligheten att tillverka en modell av förenklade blodkärl finns med 

hjälp av universitetets maskiner och ett nästa steg för att kunna göra 

mätningar på en modell skulle kunna vara att använda sig av faktiska 

CT-bilder för att konstruera en mer geometriskt korrekt modell.  

 

Mjukheten i gummiblandningen skulle helt säkert kunna göras mer 

mjuk men ändå hanterbar med andra gummikomponenter. Detta skulle 

göra att en modell med omslutande vävnad blir mer realistisk jämfört 

med biologisk vävnad. 

 

Om flödes- och blodtrycksmätningar skulle göras på modellen skulle 

någon form av sensorer behöva implementeras i modellen. Det finns 

små flexibla sensorer för tryckmätning som skulle kunna fästas mot 

blodkärlen och som därefter leds ut ur modellen med små elektriska 

kopplingar.   
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7 Slutsats 
Syftet med projektet var att studera additiv tillverkning och 

gummigjutning för att delvis få en djupare förståelse för dessa 

tillverkningsmetoder men också för att skapa inför en modell av 

förenklade blodkärl. Metoderna som använts har resulterat i att syftet 

uppnåtts både gällande djupare förståelse inom tillverkningsmetoderna 

men också då en modell kunnat färdigställas. Tillvägagången för 

studierna har inte direkt följt någon tidigare studie utan är 

egendesignade efter studenternas och handledarens val. Resultaten har 

ändå kunnat användas för att gå vidare i arbetet och nå målet som 

uppnåtts tack vare en färdig modell som fungerar så som planerats. 

De slutsatser som kan visas efter projektet listas nedan. 

 

 För att kunna skapa en modell av realistiska blodkärl med 

additiv tillverkning krävs mer avancerade material.  

 Vid fortsatta studier rekommenderas att ta reda på olika metoder 

att göra flödes- och tryckmätningar på modellen. 

 Projektet har visat att det är möjligt att skapa blodkärl med 

additiv tillverkning. Samt att det skulle vara möjligt att utföra 

tryck- och flödesmätningar på modellen. 

 

 

 Egna lärdomar 

 Att driva ett projekt framåt där vissa förkunskaper saknas är det 

viktigt att förstudien är noggrann och väl utförd för att kunna nå 

uppsatt mål. 

 Genom detta projekt har kunskap inom additiv tillverkning 

tillhandahållits.  

 Att ha begränsade tillgångar till maskiner och material vid tester 

kräver noggrann planering.  

 Att projektet har letts av två studenter har mestadels underlättat 

projektets olika moment, då diskussioner har kunnat föras 

studenterna emellan. 
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Bilaga A - SMART 
 

Modellering av blodomlopp med additiv tillverkning 

 

Syfte 

Att skapa ett modellerat blodomlopp för att kunna göra mätningar på 

blodtryck och exempelvis på hur blodproppar påverkar blodflödet. 

Syftet är också att testa materialegenskaper samt framställningsmetod 

med hjälp av additiv tillverkning och formgjutning.  

Mål 

Att presentera en fysisk modell i gummimaterial där blod, simulerat av 

en vätska, pumpas genom för att illustrera ett blodomlopp.  

Avgränsningar 

Materialkostnader för modellen och kostnader för tid i 

tillverkningslaboratoriet kommer inte tas med i rapporten. Hur 

blodtrycket mäts med olika mätmetoder kommer att undersökas ytligt. 

Modellen kommer att innehålla förgreningar enligt bild nedan: 

 

 

 

 

Modellen kommer att bestå av rör och förgreningar och kommer att 

kunna monteras ihop och isär. Modellen kommer alltså inte att vara en 

solid. 

Resurser 

Additiva tillverkningslaboratoriet och materiallaboratoriet på Sports 

Tech Research Centre. Material för tillverkning fås av Mittuniversitetet. 

SolidWorks eller Rhinoceros 3d kommer att användas för att modellera 

och göra eventuella fem-analyser. 

Tid 

400 timmar på 10 veckor med start den 21a mars.  

Kommentarer 

Examensarbetet kommer genomföras av Jakob Fagerberg och Adam 

Jägerström. I mån av tid kommer olika mätmetoder att undersökas. Mer 

ingående information fås av Andrey Koptyug. Fler avgränsningar kan 

uppstå vid uppstart av projektet och arbetets gång. 
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Bilaga B - Visionsdokument 
 

 

Vision - Agilt projekt 
 

Projektnamn: Modellering av blodkärl med additiv tillverkning 

Projektledare: Jakob Fagerberg och Adam Jägerström 

Projektbeställare: Mittuniversitetet Östersund 

Projektägare: Sportstech research centre 

 

Ramar 

Tid: 2016-03-21 till och med 2016-06-01 

Kostnader: Alla kostnader står universitetet för. 

Resultat: Resultatet levereras i en vetenskaplig rapport och muntlig 

presentation.  
 

Visionen som projektet skall uppfylla för studenterna är att få djupare 

förståelse för den additiva tillverkningsmetoden samt visa kunskaper 

om självständigt arbete inom projekt. Studenterna har stort intresse av 

additiv tillverkning och medicinteknik därför ville båda studenterna öka 

deras kunskaper inom dessa områden i samarbete med universitetet. 

Målet är att skapa en modell av fungerande blodkärl med utbytbara 

delar samt att undersöka hur små rördiametrar som är möjliga att 

rengöra på 3D-utskrifter. Tester kommer att genomföras med avseende 

på ytjämnhet och materialegenskaper, både med gjutmodeller och 3D-

utskrifter. 

De 3D-utskrifter som visar finast ytjämnhet och det gjutna gummit som 

visar bäst materialegenskaper kommer användas i den slutgiltiga 

modellen. 
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Bilaga C - Kommunikationsplan 
 

Kommunikationsplan 

Student - Student 

Projektet utförs av två studenter och kommunikationen mellan 

studenterna sker oftast vid gemensamt arbete i universitetets lokaler 

under veckodagar. Vid behov används e-post eller telefon då arbete sker 

hemifrån.  
 

Student - Handledare Andrey Koptyug 

Studenterna bokar in möten med och tar kontakt med handledaren vid 

behov genom e-post och fysiska möten. Studenterna ansvarar för vad 

som ska tas upp på mötena. Vid varje möte bokas nästa möte in med ca 

en veckas mellanrum. Andrey har haft kontakt med uppdragsgivare. 
 

Student - Per Skoglund 

Studenterna är ansvariga för att ta kontakt och detta sker genom e-post 

och fysiska möten. Det är studenternas ansvar att boka in tider för det 

additiva tillverkningslaboratioriet och möten för genomgång av 3D-

skrivarna. 
 

Student - Kajsa Nilsson 

Studenterna är ansvariga för att ta kontakt och detta sker genom e-post 

och fysiska möten. Det är studenternas ansvar att boka in tider i 

textillaboratioret och möten för genomgång av tryckmätare och 

mikroskop. 
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Bilaga D - Riskanalys 
 

Riskanalys 

S = Sannolikhet (1-5) 

K = Konsekvens (1-5) 

RV = Riskvärde (SxK) (1-25) 

Nr. Risk Åtgärd S K RV Åtgärdat 

1 Allvarlig 

sjukdom 

Kontakta Examinator 1 5 5 Nej 

2 Försening av 

material 

Omplanera / I värsta 

fall minska antal 

modeller 

4 4 16 Ja 

3 Maskiner går 

sönder / Ej 

brukbara 

Vänta på reparation, 

svårt att få tag i ny 

maskin på kort tid 

1 5 5 Ja 

4 Utskrifter blir 

oanvändbara 

Skriva ut nya med 

andra geometrier 

3 3 9 Nej 

5 Felmätningar i 

testlabbet 

Göra om mätningarna 3 2 6 Nej 

6 Tidsplanen 

håller inte 

Övertidsarbete 3 2 6 Nej 
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Bilaga E - Resultat Test 1 och 2 
Test 1 

Nedan presenteras resultatet av fjorton utskrifter liggandes i 3D-

skrivarens riktning med rengöringsmetod 1. Testutskrifternas 

geometrier presenteras nedan samt egna bilder, se bilderna 4.1-4.11. 

Utskrift 1.1 

 
Bild 4.1, utskrift 1.1. 

Ytterdiameter: 3mm 

Innerdiameter: 1mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Det mesta av stödmaterialet fanns kvar på insidan. 

 

Utskrift 1.2 

 
Bild 4.2, utskrift 1.2 

Ytterdiameter: 5mm 

Innerdiameter: 1mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Det mesta av fanns stödmaterialet kvar på insidan. 
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Utskrift 1.3 

 
Bild 4.3, utskrift 1.3. 

Ytterdiameter: 4mm 

Innerdiameter: 2mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 3 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Tydliga spår av stödmaterial kvar på insidan. 

 

Utskrift 1.4

 

Bild 4.4, utskrift 1.4. 

Ytterdiameter: 6mm 

Innerdiameter: 2mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 3 

Ytjämnhet: 2 

Övrigt: Tydliga spår av stödmaterial kvar på insidan. 
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Utskrift 1.5 

 
Bild 4.5, utskrift 1.5. 

Ytterdiameter: 5mm 

Innerdiameter: 3mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 4 

Ytjämnhet: 4 

Övrigt: Oförsiktighet vid rengöring gjorde att röret skadades. Tydliga 

spår av stödmaterial kvar på insidan. 

 

Utskrift 1.6 

 
Bild 4.6, utskift 1.6. 

Ytterdiameter: 7mm 

Innerdiameter: 3mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 5 

Ytjämnhet:4 

Övrigt: Tydliga spår av stödmaterial kvar på insidan. 
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Utskrift 1.7 

 
Bild 4.7, utskrift 1.7. 

Ytterdiameter: 6mm 

Innerdiameter: 4mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 5 

Ytjämnhet: 5 

Övrigt: Spår av stödmaterial kvar på insidan. 

 

 

Utskrift 1.8 

 
Bild 4.8, utskrift 1.8. 

Ytterdiameter: 8mm 

Innerdiameter: 4mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 6 

Ytjämnhet: 5 

Övrigt: Mindre spår av stödmaterial kvar på insidan. 
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Utskrift 1.9 

 
Bild 4.9, utskrift 1.9. 

Ytterdiameter: 7mm 

Innerdiameter: 5mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 8 

Ytjämnhet: 5 

Övrigt: Mindre spår av stödmaterial kvar på insidan. 

 

Utskrift 1.10  

 
Bild 4.10, utskrift 1.10. 

Ytterdiameter: 9mm 

Innerdiameter: 5mm 

Längd: 50mm 

Rengöra: 8 

Ytjämnhet:5 

Övrigt: Mindre spår av stödmaterial kvar på insidan. 
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Utskrift 1.11 

 
Bild 4.11, utskrift 1.11. 

Förgrenat rör med tjocklek 1 mm. 

Rengöra: 6 

Övrigt: Några väggar sprack vid rengöring. Mindre spår av 

stödmaterial kvar på insidan. 

 

Test 2 

Nedan presenteras resultatet av fem utskrifter stående på 3D-skrivarens 

byggplatta och fem liggandes roterad 90 grader med rengöringsmetod 

2. Testutskrifternas geometerier presenteras nedan samt egna bilder, se 

bilderna 4.12-4.22. 

 

Utskrift 2.1 

 
Bild 4.12, utskrift 2.1. 

Stående: Nej 

Ytterdiameter: 6mm 

Innerdiameter: 3mm 

Rengöra: 1  

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. Röret 

sprack i vattenbadet. 
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Utskrift 2.2 

 
Bild 4.13, utskrift 2.2 

Stående: Nej 

Ytterdiameter: 7mm 

Innerdiameter: 3mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 

 

Utskrift 2.3 

 
Bild 4.14, utskrift 2.3. 

Stående: Nej 

Ytterdiameter: 7mm 

Innerdiameter: 4mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. Röret 

sprack i vattenbadet. 
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Utskrift 2.4 

 
Bild 4.16, utskrift 2.4. 

Stående: Nej 

Ytterdiameter: 8mm 

Innerdiameter: 4mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 

 

Utskrift 2.5 

 
Bild 4.17, utskrift 2.5. 

Stående: Nej 

Ytterdiameter: 9mm 

Innerdiameter: 5mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. Röret 

sprack i vattenbadet. 
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Utskrift 2.6 

 
Bild 4.18, utskrift 2.6. 

Stående: Ja 

Ytterdiameter: 6mm 

Innerdiameter: 3mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 

 

Utskrift 2.7 

 
Bild 4.19, utskrift 2.7. 

Stående: Ja 

Ytterdiameter: 7mm 

Innerdiameter: 3mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 
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Utskrift 2.8

 

Bild 4.20, utskrift 2.8. 

Stående: Ja 

Ytterdiameter: 7mm 

Innerdiameter: 4mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 

 

Utskrift 2.9 

 
Bild 4.21, utskrift 2.9. 

Stående: Ja 

Ytterdiameter: 8mm 

Innerdiameter: 4mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 
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Utskrift 2.10 

 
Bild 4.22, utskrift 2.10 

Stående: Ja 

Ytterdiameter: 8mm 

Innerdiameter: 5mm 

Rengöra: 1 

Ytjämnhet: 1 

Övrigt: Rengöringsmetod 2 fungerar ej. Materialet löses ej upp. 
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Bilaga F - Färdplan 
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Bilaga G – Utskrifter 
 

 

Utskrifter 

 

Liggandes och stående utskrifter. 

 
Bild testutskrifter utskrivna på byggplatta. 
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Bilaga H – Blodkärl i Instron 
 

 
Bild på blodkärl i Instron tryckmätare med 1 newton tryck. 

 
Bild på blodkärl i Instron tryckmätare med 2 newton tryck. 

 
Bild på blodkärl i Instron tryckmätare med 3 newton tryck. 
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Bilaga I – Utskrift 3.4 
 

 
Bild 105x zoom inuti utskrift 3.4. 

 
Bild 251x zoom inuti utskrift 3.4. 
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Bild 111x zoom på utsidan av utskrift 3.4. 

 
Bild 500x zoom på utsidan av utskrift 3.4. 

Bild 251x zoom visar att polymerdropparna delvis inte har smält 

tillsammans med övriga byggmaterialet. 


