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Sammanfattning 

I detta projekt har en studie av krympning vid additiv tillverkning i materialet 

Ti6Al4V gjorts, detta för att analysera hur utskrifter i olika storlekar och 

riktningar påverkas. Arbetet har genomförts av två studenter vid 

Mittuniversitetet i Östersund och görs på uppdrag av universitetets 

forskningssida. I projektet har förstudier gjorts för att lägga en grund för arbetet. 

Under förstudierna hittades information om att krympningen kunde minskas 

med hjälp av att använda stödmaterial i utskrifterna. Design för de detaljer som 

ska skrivas ut har valts ut med hjälp av tidigare forskning där trappor varit 

rekommenderat för att lätt kunna avgöra vad som händer i olika delar av en 

utskrift. Även detaljer för mätning av vassa kanter och avrundningar skrevs ut 

för att kunna kontrollera dessa om tid blev över men dessa mättes aldrig då 

fokus under hela detta arbetet legat på trapporna. Trapporna skrevs ut i tre olika 

storlekar. De skrevs ut både med och utan stöd och i både liggande och stående 

led i en EBM-maskin, Arcam S12. När de blivit utskrivna mättes de med hjälp av 

mikroskopet “Dino-Light edge Digital Microscope”. Informationen som kommit 

fram ur dessa mätningar har sedan lagts in i ett Excel dokument där tabeller och 

grafer tagits fram för att göra det lätt att uppfatta tendenser. De utmärkande 

tendenser som upptäcktes var att en större krympning alltid inträffade vid det 

första och tredje steget i en utskrift. Detta inträffade oavsett vilken storlek av 

trappor som kontrollerades och kunde undvikas med hjälp av att använda 

stödmaterial. I modellerna med stödmaterial kunde inte speciella tendenser 

synas och den krympning som syns i dessa mätningar kan bero på fel från den 

mänskliga faktorn vid mätningen. Trenderna är tydliga i de detaljer som skrivits 

ut utan stödmaterial. Detta fenomen kan bero på att materialet i skrivplattan som 

finns i skrivaren inte är detsamma som Ti6Al4V, vilket kan ha en inverkan på det 

utskrivna materialet i de lagren som är närmast skrivplattan. Krymp i detaljerna 

beror också på att pulvret i skrivaren blir mindre då det smälter vilket gör att 

varje lager inte får förväntad/ önskad tjocklek. Detta är ett problem som följer 

med genom hela utskriften oavsett om stödmaterial används eller ej. Arbetet som 

gjorts anses lyckat. 

 

Nyckelord: Additiv tillverkning, Krympning, Deformation, EBM, Ti6Al4V 

  



Krympstudie inom Additiv tillverkning,  

En fallstudie med elektronstrålesmältning av Ti6Al4V 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

III 

 

Abstract 

This project is a about studying and anylazing shrinkage during the use of a 

EBM-machine in the material Ti6A14V. The study is done to anaylze how prints 

of diffrent size and printing direction are affected by the shrinkage. The project is 

done by two students at Mid Sweden University in Östersund and the project is 

requested by the research department of the university. Research has been made 

before the start of the project to give the students a solid understanding in the 

matter. During the research for information it was found that the shrink could be 

minimized by using supportmaterial in the print. The design for the parts that 

was going to be printed have been chosen through earlier studies of the matter 

where stairs was recommended to easy be able to see what goes on in the 

different parts of a print. Some details was also created so that measurements 

considering sharp edges and round details could be checked for deformations if 

there was enough time. Those were never measured since all the time of this 

project was focused around the stairs. The stairs were printed in three different 

sizes. They were also printed with and without supportmaterial and both 

standing up and lying down in the printer EBM Arcam S12. When the parts had 

been printed they were measured with a microscope called “Dino-Light edge 

Digital Microscope”. The information gotten from these measurements were put 

into a Microsoft Excel document where tables and graphs were created to make it 

easy to spot the tendencies of the prints. The tendencies that were noticeable was 

that the first and third step of every print had more shrink than the others. This 

occurred no matter the size the stairs were but did not occur in the parts printed 

with supportmaterial. No tendencies were noticed in the prints with 

supportmaterial and the shrinkage that was noted in these prints might also be 

because of the human factor. The trends are clearly visible in the parts printed 

without supportmaterial. This might be because of the different material in the 

printing plate that is stainless steel instead of Ti6Al4V. This might cause problem 

for the layers that are printed closest to the plate. The reason for shrinking in the 

details is also because of the fact that the powder that is being printed gets 

melted and therefor shrinks. This results in a thicker layer of powder everytime 

the powder is applied to the printing surface. This is a problem that goes on 

throughout the whole print no matter if supportmaterial is used or not. The work 

completed is considered to be well done. 

 

Keywords: Additive Manufacturing, Shrinkage, Deformation, EBM, Ti6Al4V 
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Förord 

Ett stort tack vill ges till alla de som på något sätt varit inblandade i projektet och 

till Mittuniversitet som tillhandahållit EBM-maskin, mätverktyg och tillgång till 

laboratoriet. Ett speciellt tack riktas till handledaren Carlos Botero som har varit 

till stor hjälp samt varit tillgänglig genom hela detta arbete.  
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Terminologi 

EBM – Electron beam melting. En av många metoder för additiv tillverkning 

där pulver av valt material smälts samman med hjälp av en elektronstråle. 

Ti6Al4V – Kemisk beteckning för Titan 64. Materialet som användes för additiv 

tillverkning i detta test. Materialet är av låg vikt och används bland annat inom 

vård och flygindustri tack vare dess materialegenskaper. 

AT – Additiv tillverkning. Begrepp för tillverkningsmetoder där föremålet 

byggs upp lager för lager.  

AM – Additive manufacturing, engelskt begrepp för additiv tillverkning. 

CAD – Computer Aided Design. Ett datorbaserat verktyg för att skapa  

3D-modeller, göra simuleringar etc. 

3D-utskrift/3D-modell – En detalj tillverkad genom additiv tillverkning.  

Part – En utskriven detalj. 

SolidWorks – Mjukvara för CAD/3D-modellering.  

Infill – Ett begrepp som används för att förklara materialfyllnaden inuti en 3D-

utskrift. 

 

Kontur – Den yttre ytan av en utskrift från en EBM-maskin. Görs långsammare 

med en smalare stråle. 

Hatch – Utfyllnaden innanför konturen i en utskrift från en EBM-maskin. Detta 

görs snabbare med en tjockare stråle. 

mbar – Millibar. 

T 10 – Används som benämning på den minsta trappan. 

T 20 – Används som benämning på den mellersta trappan. 

T 40 – Används som benämning på den största trappan. 

SMART – En smart är en modell för att underlätta planeringen och få ett 

gemensamt ramverk inför ett nytt projekt. Där ingår det att specificera arbetet. 

göra det mätbart, accepterat, realistiskt och inom en viss tidsram.  
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 Introduktion  
Nedan behandlas bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för projektet. 

 

1.1 Bakgrund 

Kommande studie kommer att behandla hur mycket detaljer tillverkade i en 

EBM-maskin med materialet Ti6Al4V krymper vid utskrift. Med hjälp av 

djupgående förstudier ska en eller flera modeller tas fram för att kunna 

undersöka detta vidare. Olika detaljer med olika geometrier kommer att 

kontrolleras för att utförandet skall vara en så bred studie som möjligt.  

Förstudierna ska även ge en förståelse för hur EBM-maskinen fungerar, hur 

materialet agerar vid en sådan användning och vad som tidigare har gjorts 

inom området. Uppgiften blir sedan att analysera och mäta på de utskrivna 

detaljerna och försöka dra slutsatser för hur och även varför krympningen 

uppstår samt vilka tendenser som finns mellan de olika storlekarna av 

utskrifter.  

 

Detta projekt kommer sedan att ligga som grund för fortsatt arbete kring 

frågan om krympning vid additiv tillverkning. Anledningen till att denna 

studie behövs är att material Ti6Al4V ofta används inom vård och 

flygindustrin, vilket sätter höga krav på precision i de olika produkterna. 

 

EBM är en metod som används flitigt för att tillverka delar och detaljer till 

framförallt flygindustrin och inom vården [1] [2]. Dessa är båda områden där 

låg vikt och svåra geometrier är vanligt förekommande och precision är väldigt 

viktigt. Inom vården används metoden bland annat för att skapa olika 

implantat då den spröda ytan som förekommer av en tillverkad detalj från en 

EBM-maskin passar bra för att ben ska kunna växa ihop med implantatet [3] [4]. 

Just materialet Ti-6Al-4V passar också väldigt bra för att växa ihop med ben då 

dess materialegenskaper inte påverkar ben och vävnader negativt [3] [5].  

 

Med detta i åtanke så kommer en krympning ha stor inverkan på produkterna 

som tillverkas idag då det är detaljer som kräver väldigt mycket precision och 

inte får krympa om de ska vara optimerade. Detta gäller både produkterna för 

flygindustrin och inom vården. Förhoppningen är att detta arbete ska ligga som 

grund för fortsatta studier inom området.   
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1.2 Syfte 

En förhoppning med detta arbete är att få en djupare förståelse för vad 

krympningen i 3D-utskrifter av materialet Ti6Al4V beror på. Arbetet kommer 

också att lägga en grund för fortsatta liknande arbeten som kan besvara fler av 

frågorna omkring krympning vid additiv tillverkning. Syftet är att ge en 

djupare inblick i hur EBM-maskinens utskrifter fungerar och beter sig för att i 

framtiden leda till att krympning ej ska vara ett problem. 

 

1.3 Mål 

Målet med studien är att få fram konkreta svar på var och hur mycket 

krympning det sker vid 3D-utskrifter. Detta med hjälp av tidigare nämnda 

parametrar. 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas genom att enbart studera materialet Ti6Al4V. 

Skrivaren som används är en EBM Arcam S12 och de inställningar som redan 

finns inprogrammerade kommer inte att ändras. Utskrifterna anpassas 

därmed också till det utrymme som skrivaren har möjlighet till att producera. 

Projektet avgränsas till utsatt tid för kursen Examensarbete 15 HP.  

De mätverktyg som ska användas är mikrometer och mikroskop vilket också då 

ger avgränsningar för hur stora delarna får vara. De mikrometrar som kommer 

att användas kan mäta mellan 0–50 mm. En som mäter mellan 0–25 mm och en 

mellan 25–50 mm. Detta gör att ingen del får vara längre åt något håll än 50 

mm. På grund av detta bestämdes det för att användas 40 mm som maximal 

längd i alla riktningar.
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 Teori 
Nedan behandlas den teori som berörs under projektets gång. 

 

2.1 EBM 

Metoden som används för de utskrifter som genomförs i detta arbete är EBM. EBM är 

en metod som går ut på att en stråle i väldigt hög hastighet “skjuts” ut och 

träffar en bädd av korn [2] (I detta fall korn av Ti-6Al-4V). Ti-6Al-4V är titan 

med tillsatt aluminium för att göra det starkare [1] [6]. Tack vare den höga 

hastigheten på strålen smälter dessa korn samman där strålen träffar, ingen 

extra värme tillsätts utan det enda som får kornbädden att smälta är strålens 

hastighet, tack vare denna höga hastigheten skapas en enorm friktion som i sin 

tur får alla korn att smälta samman [7]. För att förändra positionen där strålen 

träffar används magnetspolar i maskinen. Det görs för att det är lättare än att 

flytta hela plattan med kornbädden eller flytta strålens infästning. Detta bidrar 

också till att maskinens storlek kan hållas nere [3]. 

 

När ett lager av korn har sintrats samman stängs strålen av och maskinen 

lägger över ett nytt tunt lager med korn där strålen då kan börja smälta dem 

samman igen. Innan smältningen påbörjas i varje lager så sintras 

omkringliggande pulver, detta innebär att pulvret värms upp och smälts endast 

lite för att fungera som stöd till resten av modellen samt för att inte pulvret som 

ligger runt modellen ska flyttas eller flyga iväg på grund av laddningarna i 

strålen [8]. Detta gör också att man när utskriften är klar får ut en stor klump 

med sintrat pulver som de utskrivna delarna finns i. [9] [10] [11] [12] [13] [14] 

[15] Se bilaga 2 för bild av EBM-maskinens insida. Se bilaga 8 för bild av 

utskriften direkt från maskin. Se bilaga 9 för bilder på utskrifterna.  

 

Processen sker under ett vakuum på 10-4-10-5 mbar [7]. Detta för att titanet 

annars riskerar att reagera med syre eller kväve, vilket kan komma påverka 

materialet och därmed utskrifterna [13]. Ett litet tryck på 10–3 bar av helium 

tillsätts vid processavslutet, för att motverka elektrisk laddning och 

pulverspridning. [16] [17] 

 

Slutligen kan man fortskrida kylningen i kammaren genom att fylla den helt 

med helium för att det ska vara möjligt att plocka ut de utskrivna delarna lite 

tidigare än om man skulle låta kammaren kallna utan hjälp av extra helium. 

Metoden grundades av Chalmers University Of Technology, den togs sedan 

över av företaget Arcam år 1997. Arcam är idag tillverkare av EBM-maskiner 

och har flera olika modeller på marknaden [3]. 
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När modellerna inför en utskrift placeras ut i programvaran för skrivaren är det 

viktigt att tänka på att värmen som skapas av den smältande strålen har olika 

stor påverkan beroende på hur stor yta den smälter på [3] [18]. Strålens värme 

kan ha väldigt stor påverkan på en liten yta då värmen inte har någonstans att 

ta vägen medan den över en stor yta har möjlighet att fördelas bättre och inte 

påverka materialet lika mycket [19]. På grund av detta bör utskrifterna så gott 

det går placeras så att de största ytorna skrivs ut först då det ger minst 

påverkan att gå från en stor yta till en liten eftersom det i detta fall blir att gå 

från kyligare till varmare [20]. Även skillnaden i material hos plattan och den 

utskrivna detaljen spelar här in i varför man väljer att börja med att skriva ut en 

stor yta av detaljen först [21]. Här gör också stödmaterialet skillnad då det inte 

som i plastutskrifter är till för att hålla uppe materialet utan istället finns som 

värmeledare så att värmen ska kunna transporteras bort från detaljen. [7] [22] 

 

Under en utskrift förändras storleken på strålen som smälter pulvret och i 

ytterkanten av modellerna är den mindre för att göra den yttre ytan så slät som 

möjligt [3] [7] [21]. De inre delarna smälts med en större stråle och denna typ av 

utskrift kallas för hatch [3]. Denna större stråle används för att utskriften ska gå 

så snabbt som möjligt. Vanligt är att de tre yttersta lagren av utskriften är finare 

varav det absolut yttersta lagret är lite finare än de två inre, detta yttre lager 

kallas för yttre kontur och blir även synligt efter att utskriften slutförts på både 

ovan och undersida [23] [3]. Parametrarna i detta som går att förändra och som 

kan påverka modellen är avståndet mellan lagren i X/Y led. Om lagren smälts 

för nära eller långt ifrån varandra så påverkas modellen på olika sätt [24]. 

Avståndet bör också skilja sig mellan då en större stråle använts och en mindre 

skall användas. [13] 

 

2.2 Förberedelser 

När modellerna placeras ut i programvaran för skrivaren är det viktigt att tänka 

på att värmen som skapas av den smältande strålen har olika stor påverkan 

beroende på hur stor yta den smälter på. Strålens värme kan ha väldigt stor 

påverkan på en liten yta då värmen inte har någonstans att ta vägen medan den 

över en stor yta har möjlighet att fördelas bättre och inte påverka materialet lika 

mycket. [19] På grund av detta bör utskrifterna så gott det går placeras så att de 

största ytorna skrivs ut först då det ger minst påverkan att gå från en stor yta 

till en liten eftersom det i detta fall blir att gå från kyligare till varmare. Även 

skillnaden i material hos plattan och den utskrivna detaljen spelar här in i 

varför man väljer att börja med att skriva ut en stor yta av detaljen först [19] 

[25]. Här gör också stödmaterialet skillnad då det inte som i plastutskrifter är 

till för att hålla uppe materialet utan istället finns som värmeledare så att 

värmen ska kunna transporteras bort från detaljen. [7] 
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Modellerna placerades även i olika led i 

utskriften då valet av placering kan ha 

påverkan för hur mycket detaljen krymper 

[22]. De modeller som skrevs ut fick 

symmetriska mått enligt bilden till höger.  

 

Måtten valdes för att ge möjlighet att se 

skillnaden mellan stora och små modeller och 

även för att ge en uppfattning för hur 

utskrifterna beter sig med respektive utan 

supportmaterial. Skillnaden mellan största och 

minsta detalj valdes till förhållandevis stor då 

förhoppningen är att detta ska kunna visa på 

en skillnad i hur krympningen påverkar 

modellerna i förhållande till varandra. 

Detaljerna som skrevs ut placerades också minst 3 mm från varandra på plattan 

för utskrifter för att inte värmen emellan dem skulle påverka utskriften. Det är 

sedan tidigare känt att den största påverkan på de utskrivna modellerna i Ti-

6Al-4V sker i Z-led där de krymper förhållandevis mycket [16]. Då delarna 

placerats ut i olika led för utskriften så placerades lika många modeller till ut 

men denna gång med supportmaterial för att modellerna ej skulle påverkas av 

att skrivplattan är tillverkad i rostfritt stål men utskrifterna görs i Ti6Al4V.  

Figur 1 - Mått på T 40. 
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 Metod 
Projektets arbetsgång lades upp i olika faser liknande en agil struktur med vissa 

förändringar då detta är ett arbete som speciellt varit fokuserat väldigt mycket 

kring förstudier. Upplägget har varit förstudie, planering, genomförande, 

återkoppling och avslut. För mer ingående informativa bilder kring arbetets 

gång se rapportens alla bilagor.  

 

3.1 Uppstart 

Innan arbetet påbörjades så planerades tiden ut med hjälp av en SMART, detta 

för att ge en överblick över hur lång tid varje del i arbetet skulle ta samt för att 

ge ett ordentligt schema att gå efter så att arbetet ska kunna flyta på även om 

gruppmedlemmarna inte alltid är på plats. SMART: en var också till för att 

planera för när tillgång till 3D-skrivaren skulle behövas.  

I smatten finns även ett GANT schema (se bilaga 12) som visar på hur långt 

arbetet skulle ha kommit vecka för vecka för att en mer exakt planering skulle 

vara satt med deadlines i olika delar av arbetet. 

 

3.2 Förstudie 

Arbetet startades upp med förstudier inom ämnet genom såväl litteratur som 

intervjuer där mycket givande information kom fram som gav en grund för hur 

hela arbetet skulle läggas upp. I de dokument som lästes hittades information 

om såväl hur de olika maskinerna fungerar som hur forskare och företag 

tidigare lagt märke till och beskrivit krympningen i Ti4Al6V vid additiv 

tillverkning.  

 

3.3 Design 

Den första delen att bestämma i arbetet var vilken typ av modeller som skulle 

skrivas ut d.v.s. val av form och storlek som kan vara lämpligt för just denna 

studie. Designen för modellerna togs fram via Jansson m.fl. [26] där en 

trappform användes. Skillnaden blir utseendet på trappan. Trappan i detta 

arbete har 5 steg med samma avstånd hela vägen, symmetrisk med en höjd på 

10 mm, 20 mm respektive 40 mm.  
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Trappmodellen i Jansson m.fl. [26] har olika 

storlekar på dess trappsteg.  

 

Inför starten av detta arbete valdes även att göra 

en modell som ger möjligheten att kontrollera hur 

avrundningar och vassa kanter påverkas under 

AM. Det gjordes inga ytterliga tester på den 

designen men den finns att se i bilaga 7. 

 

 

 

 

3.4 Utskrifter 

Placeringen av alla de parter som ska skrivas ut har planerats så att endast en 

utskrift ska krävas för att få ut modellerna i alla olika riktningar och format som 

önskas. I utskriften placerades även två “lådor” ut med flera identiska hål i. 

Dessa skrevs ut i syfte att fungera som referenser i hur utskriften hade påverkat 

detaljerna. En liten låda placerades runt de mindre detaljerna och en större runt 

de stora detaljerna. Dessa lådor kan mätas för att se hur utskriften förändras 

över hela området som de övriga detaljerna skrivits ut.  Projektet har krävt två 

omgångar av utskrifter då de var problem vid den första utskriften. I Z-led 

bestäms innan utskriften startas hur stor pulverbädd som ska läggas på efter 

varje lager, i detta projekt har lagrets tjocklek bestämts till 50 mikrometer. Detta 

innebär att detaljerna skrivs ut 50 mikrometer åt gången. Att ändra på detta 

värde påverkar hur hållfast modellen är samt hur slät ytan blir efter utskrift 

[18]. Att ha för långt avstånd mellan lagren kan göra att det blir hål i utskriften 

på grund av att inte allt pulver kan smältas på plats tillräckligt bra [18] [23] [9]. 

Ifrån utskrifterna kan en logg tas ut som ger information om vad som har hänt 

under varje lager i utskriften och även hur lång tid utskriften har tagit med mer. 

Denna logg går att hitta i bilaga 1. 

 

3.4.1 Utskrift 1 

I den första av utskrifterna var det problem med sensorerna i skrivaren vilket 

gjorde att inget pulver lades ut i det nya lagret. Det resulterade i att en redan 

smält yta påverkas av värmen flera gånger vilket påverkar materialet under 

utskriften. I denna första utskrift hade supportmaterialet blivit bestämt till att 

vara 3 mm och ha ett glest infill för att hjälpa modellen att ta sig upp över de 

första kritiska 1,8 mm som Arcam själva rekommenderar för utskrifter i de nya 

maskinerna [7]. Under denna utskrift upptäcktes ett problem med sensorerna i 

Figur 2 - 3D modell på trappan som användes under detta arbete (T 10 och T 40), tagen ur bilaga 7. 
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EBM-maskinen, på grund av detta togs beslutet att en till utskrift skulle krävas 

för arbetet. 

 

3.4.2 Utskrift 2 

I den nya utskriften byttes de modeller som används för att kontrollera 

rundningar och vassa kanter ut till en större storlek för att de förhoppningsvis 

skulle kunna ge mer information än vad de mindre modellerna i den första 

utskriften kunde ge. Hur den nya utskriften såg ut och vilka detaljer som 

ändrades syns i figur 57 bilaga 6, som är utdrag ur programmet SolidWorks. 

Detaljernas deformation som skall inspekteras och analyseras i detta arbete kan 

bero på flera olika saker men många av dessa är just inställningarna som gjorts i 

3Dskrivaren. I detta arbete är sedan starten bestämt att ingen förändring i 

skrivaren skall göras då det skulle göra arbetet för tidskrävande och 

omfattande. Placeringen av modellerna har en viss påverkan under utskriften 

[7] [27]. Därför sögs detta över en extra gång. I den nya utskriften ändrades 

filerna så stödmaterialet både var högre och mer ifyllt. Detta gjordes för att 

försäkra att det inte skulle bli några deformationer på grund av otillräckligt 

med stödmaterial och för att verkligen se förändringen mellan inget 

stödmaterial i jämförelse med mycket stödmaterial. En viktig skillnad mellan 

den första och andra utskriften var att den andra utskriften fick mycket högre 

supportmaterial med mer ifyllnad för att dessa med säkerhet inte skulle 

påverka modellerna. Det gjordes även med tanken att den maskinen som 

används i detta projekt inte är av de nyare modellerna och därför beter sig 

annorlunda vid utskrift. Därför gjordes valet att vara på den säkra sidan med 

mycket stöd med mycket ifyllnad. Detta gjorde att modellerna blev mer 

pålitliga och exakta. Skillnaden i att använda stöd och inte göra det är att det 

finns förhoppning om att det ska vara stödmaterialet som krymper och inte 

modellen i sig vilket inte då påverkar de viktiga delarna. Detta är dock endast 

en teori och detta ska förhoppningsvis bevisa att detta stämmer. När den andra 

utskriven slutförts och anses vara helt korrekt påbörjas bearbetningen som 

krävs samt mätningen av bitarna. 

 

3.5 Bearbetning 

Eftersom detta arbete görs för att kontrollera krympningen i detaljer direkt från 

utskrift så skulle helst ingen bearbetning alls göras, men viss bearbetning är 

nödvändig för att det ska vara möjligt att mäta utskrifterna eftersom det 

sintrade pulvret samt stödmaterialet bör tas bort. Innan bitarna går att mäta så 

måste de blästras eftersom de direkt från skrivaren kommer ut som ett stort 

block bestående av bottenplatta, modeller, stödmaterial och allt sintrat pulver, 

plattan avlägsnas från detta block innan blästringen påbörjas. Blästringen 

genomförs på så sätt att luft blandat med pulver av materialet Ti6Al4V “skjuts” 
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på detta block, vilket gör att det pulver som ligger omkring delarna blästras 

bort. Då allt pulver är bortblåst och delarna är fria från pulver så plockas de ut 

ur blästringsmaskinen och blåses rena med hjälp av enklare tryckluft för att det 

sista av pulvret ska avlägsnas från detaljen.  

 

De större utskrifterna som skall mätas får inte plats i mikroskopet och måste 

därför mätas med mikrometer. För att denna mätning skulle vara möjlig och ge 

bra resultat så blev den första uppgiften att ta bort stödmaterialet som 

förhindrade mätandet med mikrometer. 

 

Problemet med att ta bort stödmaterialet är att detta kommer att påverka ytan 

som ska mätas på den utskrivna delen. Ett beslut togs då att ta bort den största 

delen av stödmaterialet på ett så varsamt sätt som möjligt med hjälp av de 

verktyg som finns tillgängliga för att sedan med hjälp av mikroskopet 

kontrollera ojämnheter i ytan och kunna avgöra ungefär vart stödmaterialet 

slutar och parten börjar. Då detta gjorts finns möjlighet att ta fram ett mått för 

hur mycket stödmaterial som är kvar på detaljen som då subtraheras från 

mätningarna med mikrometer för att kompensera för det stödmaterial som är 

kvar i ena änden av detaljen. 

 

Denna del av arbetet kom att ta längre tid än väntat då stödmaterialet var 

väldigt svårt att få bort med hjälp av tänger för att inte ytan på detaljen skulle 

skadas. Anledningen till att detta var så svårt var för att stödmaterialets ifyllnad 

var så pass tät att ingen tång som fanns tillgänglig gick att få in i hålen som 

finns i stödmaterialet. Efter att så mycket stödmaterial som möjligt tagits bort 

från de större detaljerna användes en maskin för polering för att få bort det sista 

möjliga av stödmaterialet. Denna maskin fungerade på så sätt att en roterande 

platta där en typ av sandpapper placerats blöttes ner med hjälp av kontinuerligt 

rinnande vatten. Detaljen trycks för hand mot den roterande plattan och slipas 

då sakta men säkert ner. Detta gör att ytan slipas ner och förfinas. I detta fall 

slipades stödmaterialet ned så mycket som var möjligt utan att skada ytan på 

den utskrivna detaljen. 

 

Trots bearbetning för att få bort stödmaterial från modellerna så fanns lite 

stödmaterial kvar på några av modellerna. Här användes då ett kompenserande 

värde för de delar som fortfarande hade stödmaterial kvar på ytan som de 

mättes emot. Detta kompensationsvärde togs fram genom att en kontroll 

gjordes i mikroskopet för att se vart stödmaterial går över till detalj och därifrån 

ta fram ett ungefärligt medelvärde för hur mycket stödmaterial som är kvar på 

ytan. Det värde som fås fram ifrån detta blir då kompensationsvärde och är ett 

värde som dras bort från mätningen med mikrometer. 



Krympstudie inom Additiv tillverkning,  

En fallstudie med elektronstrålesmältning av Ti6Al4V 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

10 

 

3.6 Mätningar 

Efter blästringen och den övriga behandlingen av dessa nya delar kontrolleras 

de olika varianterna av utskrifter med respektive utan stöd mot varandra. Alla 

detaljer mättes 10 gånger per steg (se bilaga 3) och ur dessa värden togs median, 

medelvärde, maxvärde och minvärde fram. 

 

3.6.1 Bortvalda parter 

Redan här togs beslutet att de parter som skrivits ut för att kontrollera vassa 

kanter och rundningar inte skulle mätas på då detta inte var en viktig del i just 

detta arbete och tiden inte fanns för att kontrollera dessa ordentligt.  

 

3.6.2 Mikrometer 

För att mäta modellerna används både en mikrometer och ett mikroskop. 

Mikrometern användes för att mäta de större delarna till en början. Den mäter 

då på topparna av den ojämna ytan eftersom dess mätyta är för stor för att det 

ska vara möjligt att mäta både toppar och dalar i materialets ytfinhet. Toppen 

ses även som det verkliga värdet då det är den som alla toleranser för olika 

delar måste räknas utifrån. Detta kommer antagligen att ge en skillnad i de två 

mätmetoder som valts men det som är viktigt är att jämförandet görs med 

värden som kommer från samma typ av mätverktyg eller alternativt jämför 

tendenserna mellan verktygen utan att kolla för mycket på siffror utan istället 

kontrollera i grafer. Konturen kan vara möjlig att undvika med mikrometern. 

Om det går att undvika eller ej beror på hur stor ytan på mikrometern som 

placeras på det som ska mätas är. Denna yta kan dock vara svår att undvika att 

mäta på i utskrifterna som gjorts stående där konturen är en förhållandevis stor 

del av ytan. Då mätningarna med hjälp av mikrometer gav väldigt konstiga 

värden som inte kunde förklaras beslutades att de större utskrifterna skulle 

skannas med hjälp av en Creaform Revscan för att sedan läggas in i datorn för 

mätning. Dessa värden ansågs inte kunna förklaras med att det var endast 

topparna som mättes utan kan ha berott på att mikrometern trycker mot 

materialet vilket kan ha viss inverkan. Se bilaga 10 för lista över alla använda 

verktyg under arbetet. 

 

3.6.3 Skanner 

Detta sätt att mäta fanns inte med i planeringen från början då det antogs att 

mikrometer skulle vara ett tillräckligt bra mätverktyg för denna typ av mätning. 

Anledningen till att detta inte testades redan från start är på grund av 

osäkerheten av toleransen hos denna skanner. Med detta i åtanke beslutas ändå 
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att felkällorna hos skannern är färre än de som finns vid mätning med hjälp av 

mikrometer på just dessa detaljer. När delarna sedan skulle skannas in så 

upptäcktes att scannern inte har kapacitet nog för att scanna in detaljer i den 

storleken tillräckligt bra för att de ska kunna användas för mätningar. På grund 

av detta fortsatte sökandet efter ett passande mätverktyg för de större delarna.  

 

3.6.4 Mikroskop 

Mikroskopet ger möjligheten att kontrollera väldigt små skillnader i storlek hos 

de olika varianterna av utskrifter. I användningen av mikroskop uppstår 

problemet att ett beslut måste tas vart på den ojämna ytan som mätningen bör 

utföras. Då ytan är så pass ojämn när den kommer direkt från skrivaren så 

skiljer längden på modellerna beroende på var mätningar görs. De alternativ 

som finns är att mäta från antingen den högsta punkten på ytan eller den lägsta 

eller att alternativt försöka hitta en medelyta att mäta på. Ett beslut togs 

angående mikroskopmätningarna där det bestämdes att ett medelvärde skulle 

tas ut av de mätvärden som framkom av både toppar och dalar. Detta beslut 

fattades trots att mätningarna i mikrometern inte kan göras på någon annan del 

än de toppar som uppstår i utskrifterna, det leder till att de värden som fås 

genom mikrometer och mikroskop inte kommer att ge exakt samma värden 

men tendenserna ska fortfarande vara jämförelsebara. Det kan också ge en 

uppfattning om hur delarna skiljer sig beroende på höjden och går ändå att 

jämföra för att skapa en uppfattning om fenomenet.  

 

3.6.5 Mätteknik 

I mätningarna är det viktigt att hålla koll på i vilken riktning utskrifterna är 

gjorda för att kunna göra rimliga jämförelser och antaganden, iallafall till en 

start. En detalj som är utskriven i XY-led och en som är utskriven i Z-led 

kommer inte att se lika ut och de kommer att ha olika egenskaper på grund av 

hur skrivaren fungerar. Detaljer som skrivits ut i olika riktning med 

stödmaterial kan också jämföras med varandra då dessa kommer att vara mer 

lika varandra då de inte har någon inverkan från de första lagren närmast 

bottenplattan. 

 

Mätningarna måste också göras på samma sätt på bitarna som ska jämföras för 

att mätningarna ska vara relevanta. Om mätningarna görs olika mellan delarna 

så ger inte dessa värden någon pålitlig information om delarnas deformeringar. 

Topparna anses vara de “verkliga” värdet, d.v.s. det värde som skulle beräknas 

utifrån för en produkt som ej behöver ytbehandling. Konturen är viktig att ha i 

åtanke vid mätningarna. Så långt det går skall mätningar på just området som 

konturen har påverkat undvikas då den uppstickande konturen inte räknas till 

ett egentligt värde för parten utan som en deformation i sig själv som vanligtvis 
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slipas bort. Mätningarna på de utskrivna delarna gjordes på olika sätt beroende 

på om de var de större eller mindre detaljerna. De mindre detaljerna som fick 

plats i mikroskopet mättes i det medan de större delarna mättes med hjälp av 

en mikrometer eftersom de inte fick plats att mäta i mikroskopet.  Mätvärden 

från alla de tidigare mätningarna behålls för att jämförelser ska kunna göras i 

efterhand samt som referenser och för att kunna se tendenser. Även om värden 

mellan de olika mätmetoderna inte helt stämmer överens med varandra så bör 

de tendenser som uppfattas vara liknande över alla mätningar. 

 

I mikroskopet mättes varje trappsteg tio gånger och därefter togs ett 

medelvärde ut för att få en rättvis mätning. Både toppar och dalar i mättes för 

att få ett så rättvist medelvärde som möjligt. Dessa mätningar lades in i ett 

Exceldokument (bilaga 4) där både medelvärde, median och avvikelse från 

önskat värde lades in med hjälp av formler (bilaga 11). För de delar som skrivits 

ut i Z-led mättes höjden för varje trappsteg och de som skrivits ut i Y-led mättes 

endast tjockleken. Därefter gjordes en jämförelse för hur avvikelsen såg ut för 

de delar som skrivits ut med stöd mot de delar som skrivits ut utan. I 

mätningarna som skett via mikroskop är det konturen som har mätts då det är 

den som syns i mikroskopet.  

 

Ett nytt mikroskop hittades med möjlighet till att mäta både de stora och små 

delarna om en ny kalibrering gjordes inför varje mätning. Detta ansågs vara det 

absolut bästa sättet för att kunna göra mätningar så därför kontrollerades alla 

de utskrivna delarna som inte skrevs ut med stödmaterial i detta mikroskop. 

Mikroskopet heter Dino-lite och drivs via USB in till datorn.  

 

Kalibreringen gjordes med hjälp av en linjal med mätkapacitet ner till 0,5 mm. 

Mätningarna som gjordes med detta mikroskop jämfördes med såväl 

mätningarna som gjorts med mikrometern och mätningarna som gjordes i det 

första mikroskopet. Utifrån denna kontroll så syns det att det kan skilja ca 0,01 

mm mellan medelvärdena i de två olika mätningarna i mikroskop medan det 

kan skilja hela 0,2 mm i mätningarna mellan mikroskopen och mikrometern. 

Att se detta stärker också beslutet att alla mätningar skall göras i det nya 

mikroskopet som har möjlighet att klara av mätningar för alla utskrifter. 



Krympstudie inom Additiv tillverkning,  

En fallstudie med elektronstrålesmältning av Ti6Al4V 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

13 

 

 Resultat 
Nedan behandlas resultatet från projektet 

 

5.1 Förstudier 

Förstudierna gav en bra känsla över hur utskrifterna skulle utformas.  

 

5.2 Utskrift 1 

Första utskriften blev defekt på grund av ett sensorfel i de första 9 lagerna. 

Detta hade en mycket större påverkan på de utskrifter som hade stödmaterial 

jämfört med de utskrifter som inte hade det och stod direkt på plattan. 

Sensorn var defekt på ett sådant sätt att maskinen inte kände av hur mycket 

pulver som fördes över den pågående utskriften. Troligen lades det då över 

alldeles för lite pulver i fram i lagret vilket gjorde att det inte fanns tillräckligt 

med pulver för att bygga som resulterade i att det smälte befintligt material 

vilket i sin tur gjorde att de utskrifter som hade stödmaterial sjönk ihop 

mycket mer än de som stod direkt på plattan, detta skedde på grund av att 

stödmaterialet inte är helt ifyllt. Det vill säga stödmaterialet kan inte hantera 

deformationer lika bra som ett helt ifyllt material. 

 

Modellerna visade på att denna mängd infill och höjd på supportmaterialet 

var för lite då modellerna som kom ur skrivaren var väldigt deformerade. De 

hade blivit uppböjda i underkant på grund av värmeförändringar (se figur 67, 

bilaga 9). 

 

5.3 Utskrift 2 

Andra utskriften gick som planerat. Det går att se och jämföra på 

utskriftsplattorna att den senare utskriften fick ett bättre resultat (se figur 57, 

bilaga 6). Här användes högre och mer ifyllt stödmaterial. Det syns tydligt på 

utskrifterna som skrivs ut, både i liggande och i stående position, att oavsett 

position så är det i z-led som det påverkas mest. Utskrifterna blev i övrigt 

oväntat precisa vilket var en positiv överraskning då det gör att ingen oro finns 

över att något ovanligt problem uppstått i utskriften. Det antas då att detta 

arbete görs med modeller som har en kvalitet som är som förväntad vid  

3D-utskrifter. 
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5.4 Mätningar 

Det var möjligt med hjälp av endast ögonmått att konstatera att det är en 

betydelsefull skillnad mellan de delar som skrivits ut med stödmaterial och de 

som skrivits ut utan. Denna skillnad var inte oväntad då det rekommenderas att 

en utskrift bör skrivas ut med minst 1,8 mm stödmaterial för att få korrekt 

geometri och för att inte påverkas av bottenplattans material som inte är 

detsamma som det utskrivna materialet Ti-6Al-4V [3] [7] [22] [28]. Det har även 

nämnts i andra källor att det ska vara under den tidigare delen av utskriften 

som krympningen uppstår. Däremot har då inte någon exakt höjd för när detta 

händer nämnts. 

 

De olika delarna har mätts och lagts in Excel för att enkelt kunna besvara vilken 

avvikelse från önskat mått de olika delarna och stegen har, samt vad 

medelvärdet i mätningarna via mikroskop blev med hjälp av inlagda formler i 

Excel (bilaga 4). Även för de större utskrifterna användes formlerna för att ta 

fram medelvärde, median samt avvikelse från önskat värde även om färre 

mätningar per steg här kan göras på grund av storleken på mätutrustningen.  

 

I bilaga 4 finns dessa värden uppställda i Excel samt diagram över vart 

krympningen har påverkat som mest i z-led. Då mätningarna med mikrometer 

upptäcktes vara väldigt orimliga påbörjades kontroller kring om mikrometer 

var ett bra mätverktyg för denna typ av mätningar. Mätningarna med 

mikrometer visade sig vara för opålitliga i jämförelse med mikroskopet och då 

togs beslutet att alla delar skulle mätas med samma mätverktyg för att 

jämförelserna skulle vara pålitliga. Därför mättes alla delar senare med ett nytt 

mikroskop.  

 

Ur mätningen med mikroskop kan grafer tas fram (se bilaga 5) som visar på att 

mätningarna gett förväntat resultat där den mindre utskriften som skrevs ut 

stående utan stödmaterial stegvis går närmare det önskade värdet. I utskriften 

med stödmaterial ligger istället varje steg i närheten av det önskade vilket 

styrker teorin om att krympningen sker under den första delen av utskriften. 

Den lilla utskriften utan stödmaterial mättes sedan även med mikrometer för 

att kunna jämföra värdena. De olika mätverktygen skiljer sig mycket från 

varandra vilket visar på att mikrometern inte är ett pålitligt mätverktyg för de 

minsta delarna då det finns för många felkällor i mätningen med mikrometer i 

jämförelse med mätningen med hjälp av mikroskopet.  

 

I bilaga 5 syns vilka olika mätvärden som kom av de olika mätningarna med 

mikroskopen och mikrometrar. I de olika graferna som plottats syns trender för 

hur de olika utskrifterna liknar varandra. Utifrån dessa tabeller och grafer syns 
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tydligt att en krympning sker under de första 2 mm av utskriften och att denna 

krympning är 0,2 mm +/- 0,02 mm d.v.s. krympningen ligger mellan 0,22 och 

0,18 oavsett om det är en stor eller liten part som det handlar om. Att detta just 

sker under de första två millimetrarna är ett antagande som görs eftersom det 

minsta steget som skrivits ut är 2 mm högt och visar på denna krympning 

likaväl som de steg som är 8 mm.  

 

Deformationen i det första steget av utskrifterna märks inte av i de delar som 

skrivits ut med stödmaterial. Detta stärker då den teorin som fanns om att 

stödmaterial kan vara en tillfällig lösning på problemet. Tendensen hos alla de 

trappor som skrevs ut utan stödmaterial är att varje steg har en viss krympning 

men denna krympning sticker ut som väldigt stor i det första och tredje 

trappsteget. Där utskrifterna gjorts med stödmaterial syns inga tendenser till 

krympning utan den lilla avvikelsen i dessa mätningar antas ha att göra med 

den ojämna ytan samt fel som kommer ur den mänskliga faktorn. Här mättes 

också de utskrivna burarna väldigt snabbt med hjälp av ett skjutmått för att se 

om någon information från dessa kunde ges angående varför det tredje 

trappsteget i alla utskrifter har en så stor avvikelse. Ingen avvikelse kunde 

upptäckas med hjälp av skjutmått i dessa burar, om tendensen hade setts även i 

burarna så hade detta ändå inte givit något svar på varför det inträffar. 

 

Under utskriften beror även krympningen på att lagren som läggs ut blir 

mindre då pulvret smälter, detta gör att lagret efter blir tjockare men även där 

smälter en del av höjden bort. Detta fenomen fortsätter genom hela utskriften 

och är då anledningen till att en viss krympning kvarstår genom hela utskriften. 

Detta ger däremot inte svar på varför avvikelsen är större i det första och tredje 

steget. Men det är en delförklaring till varför krymp uppstår i detaljen. 

Detaljerna som skrevs ut för att kontrollera vassa kanter mättes aldrig vilket 

även nämns i metoden. Däremot syntes direkt att vassa kanter inte går att få 

fram direkt ur skrivaren så strålen inte kan bli så pass tunna att den kan skapa 

en vass topp. Detta har också att göra med att konturen behöver en viss yta för 

att kunna skapa den fina ytan för det yttersta lagret. Det gör att en helt vass 

topp inte blir möjlig då den inte är tillräckligt bred för att konturen ska kunna 

göras där. Det kan vara möjligt att skriva ut riktigt vassa delar om 

parametrarna hos skrivaren ändras och om möjlighet att välja bort konturen 

finns. 
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 Diskussion och slutsats 
I denna rapport påbörjas en kontroll över hur krympning påverkar en detalj 

under utskrifter av Ti6Al4V. Detta är ett projekt som bör byggas på innan det 

helt säkert går att fastställa vad detta beror på då det är otroligt många 

parametrar inblandade i processen. Denna rapport är en start för arbetet till att 

tillslut kunna fastställa vad det faktiskt är som gör att en part krymper vid 

utskrift och hur detta ska kunna förhindras i framtiden. Denna slutsats och 

diskussionsdel är bland annat till för att kunna ge några tankar och idéer som 

vi har haft för att underlätta framtida forskning inom området. Här redovisas 

även en del antaganden och slutsatser som kommit fram under arbetets gång. 

 

En av anledningarna till deformation i parter kan vara materialegenskaperna 

vid uppvärmning hos de olika materialen som är i plattan mot pulvret som 

smälts. Detta är ett problem som kan påverka modellen på flera sätt och detta 

ska kunna undvikas genom att lägga till 1,8 mm support i de nyare 

maskinerna [7] [22]. Detta är dock inget som är säkert i dessa maskiner då de 

beter sig lite annorlunda mot de nya maskinerna. 

 

Det finns inga klara instruktioner för hur mycket av supportmaterialet som 

ska fyllas vid de olika utskrifterna. Detta gör att det krävs en viss vana för att 

veta ungefär hur mycket supportmaterial som behöver fyllas när en ny utskrift 

skall göras, detta kan resultera i flera misslyckade försök innan rätt balans 

hittats. Det är oklart om deformation som uppstod i den första utskriften har 

med problemet med sensorerna att göra också eller om det endast inträffade 

på grund av att stödmaterialet var otillräckligt. 

 

5.1 Deformationer/ Ojämnheter 

Utifrån det arbete som gjorts finns det många slutsatser som kan dras men det 

har valts att inte gå vidare med alla då detta inte varit en prioriterad del i 

arbetet. En av dessa är en observation om att de i utskrifterna kan synas en kant 

där troligen den “finare” strålen börjat smälta materialet och denna kant sticker 

då ut från modellen, den så kallade konturen [9]. Detta tror vi kan ha att göra 

med att strålen blir varmare då den förminskas eftersom det fortfarande är 

samma energi som skickas ut. Det kan då i sin tur resultera i att materialet 

expanderar lite och då får denna synliga kant. Detta skulle kunna undvikas om 

parametrarna i hur nära varandra de olika linjerna dras i utskriften ändras. I 

den första utskriften där strålen hade värmt upp material som redan var smält 

på grund av problemet med sensorerna så antogs att detta mest skulle påverka 

de modeller som inte hade supportmaterial. Det visade sig att det antagandet 

var felaktigt då de utskrifter som hade supportmaterial hade deformerats 
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extremt mycket. Troligtvis beror inte detta endast av sensorerna utan har flera 

bidragande faktorer till deformering. Bland annat att för lite ifyllnad användes i 

supportmaterialet men vi kan anta att sensorfelet har påverkat detta problem 

också. När detaljerna kontrolleras i mikroskopet märks också hur ojämn ytan är 

vilket påverkar alla mätningar som görs trots att ett medelvärde av ytans längd 

tas. Konturen som tidigare nämnts som är de lager i utskriften som gör att 

ytorna i utkant skall bli bättre och jämnare kan ha en viss påverkan under 

krympningen men de modeller som vi skrivit ut har inte varit optimerade för 

att ge svar på hur detta påverkar. Vi har däremot märkt att den är väldigt synlig 

i både övre och undre del av modellen men den är mer synlig i det övre lagret. 

Detta beror troligtvis på att modellen fortsätter skrivas ut efter det undre lagret 

vilket gör att materialet ej kan expandera fritt vilket det istället kan i det översta 

lagret. För att undvika att mäta konturen i mikroskopet hade den kunnat kapas 

bort men detta skulle då påverka ytan på annat sätt som kanske tillochmed 

skulle gjort mätningarna ännu mindre pålitliga angående hur parten ser ut 

direkt från skrivaren. Alternativet hade kunnat vara att använda något annat än 

mikroskopet för att mäta de små detaljerna men detta hade då behövt vara ett 

väldigt exakt mätverktyg då de små detaljerna är i en så liten storlek som de är. 

 

Att det är just under de första 2 mm är inte säkert då inte något mindre steg 

skrivits ut men med tanke på att Arcam själva rekommenderar ett stöd på minst 

1,8 mm i alla utskrifter i sina nya maskiner så kan det ha ett samband med 

detta. Anledningen till varför kan inte ännu fastställas men ett antagande är att 

det handlar om som tidigare nämnts skillnaden i material mellan utskriftens 

platta som är rostfritt stål och Ti6Al4V. Detta kan ha med värmepåverkan på de 

olika materialen att göra men för att veta detta säkert måste fler framtida tester 

göras där detta då är till exempel värmeförändring i modellens lager som är i 

fokus. Även andra typer av egenskaper hos de olika materialen kan vara 

orsaken till detta men värmen är det första antagandet. I mikroskopet syns 

också en utstickande kant i botten vilken kan bero på att de första lagren smälts 

ner mer än övriga lager och därför skapar en krympning vilket då stärker teorin 

om värmepåverkan.  I utskrifterna har även en speciell avvikelse i det 3:e 

trappsteget upptäckts som gäller på alla detaljer som skrivits ut utan stöd vilket 

är förvånande då det 3:e trappsteget är i så varierande höjd beroende på vilken 

av utskrifterna som kontrolleras. Denna deformation låter osannolik och ingen 

ordentlig teori till varför detta inträffar har kommit fram. Det skulle kunna vara 

en tillfällighet men det ser samtidigt för precist ut för att vara det. 
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5.2 Framtida arbeten 

Framtida arbeten bör fokuseras runt att med hjälp av denna studie jobba för att 

minska eller till och med kunna undvika krympningen helt.  

Ett test som skulle vara intressant att göra vore att göra en utskrift som är “fritt 

svävande” d.v.s. en utskrift där pulver används istället för stöd mellan 

utskriften och bottenplattan. Ett problem som kan antas ske vid ett sådant test 

är att det underliggande pulvret också smälts eller tyngs ner vilket påverkar 

modellens geometri och då skapar en ny deformation. Med mer tid så kunde 

detta antingen ha testats eller alternativt varit en del i förstudiearbetet då det 

kan vara möjligt att hitta tidigare test om detta i gamla artiklar. Det skulle 

kunna jämföras med hur utskriften med stödmaterial blir för att se om det 

också är ett sätt för att komma undan den krympning som upptäckts i Z-led. 

Om det skulle fungera så är det ett bättre sätt att undvika krympning än att 

använda stödmaterial då det skulle spara på både tid och material och därav 

vara smartare ekonomiskt och även hållbarhetsmässigt ur ett miljöperspektiv. 

Det är tyvärr inte ett test som vi har tid att göra under detta arbete. Det hade 

varit ett intressant arbete att också även svarva ut samma modell som skrivs ut 

för att jämföra de två olika ytorna i ett mikroskop och se hur ytorna hos den 

svarvade parten och hur den utskrivna parten ser ut mot varandra. Detta skulle 

vara intressant att se men inte hjälpa oss på något sätt i just detta arbete.  

 

Detta arbete hade kunnat göras större genom att använda alla 3D-skrivarens 

inställningar för att försöka optimera en del och försöka att helt undvika att få 

någon deformation men ett sådant test skulle ta väldigt lång tid och vi skulle ha 

behövt gå mycket djupare i hur skrivaren fungerar och vilka parametrar som 

påverkar denna krympning. Resultatet i ett sådant test skulle inte heller ge ett 

svar på hur behandling av alla utskrifter bör göras utan snarare ge ett svar på 

hur en speciell modell skulle kunna skrivas ut på ett optimalt sätt. Det skulle i 

detta fall ge onödig information då frågan för det arbete vi utför handlar om 

hur krympningen i små detaljer överlag beter sig/kan undvikas. Om det 

däremot hade handlat om ett företag som ägnat sig åt serietillverkning av en 

och samma produkt som ville optimera denna hade ett sådant experiment 

kunnat ge ett bra resultat med viktig information för just detta företag och för 

deras produkt och vinst. Det hade även varit intressant att göra i starten för ett 

stort projekt där flera utskrifter av samma modell skulle göras. Som tidigare 

nämndes så kan inget säkert sägas om varför denna krympning uppstår även 

om den teori som finns angående värmepåverkan i bottenplattan är trolig. För 

att fastställa detta skulle tester behöva göras där kontroller görs av 

värmeutvecklingen i flera olika detaljer och då även kontrollera hur 

krympningen beter sig under olika temperaturskillnader. Om det går att se att 

temperaturskillnaden är stor i botten av modellen men inte i de övre delarna 
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och därefter se att krympningen sker där temperaturskillnaden är som mest så 

är detta ett sätt att stärka denna teori angående konsekvenser av 

värmeförändring.  

 

5.3 Felkällor 

För de delar där information tagits från Arcams rekommendationer är det 

viktigt att ha i åtanke att dessa rekommendationer gäller för de nya maskinerna. 

De nya och äldre maskinerna skiljer sig väldigt mycket i olika aspekter och 

därför är det inte helt säkert att utgå ifrån Arcams rekommendationer även om 

det är bra att ha dem i bakhuvudet då vissa delar inte skiljer sig mellan 

maskinerna. Det ger också en generell uppfattning över saker att tänka på 

under jobbet med 3D-utskrifter i såväl vad som händer vid en utskrift som hur 

maskinen skall tas om hand och underhållas. 

Rekommendationerna kan även komma utifrån kritik angående fel i de tidigare 

maskinerna som det nu finns möjlighet att undvika. 

 

Det är svårt att validera resultaten från mätningarna under detta arbete då de 

gjorts optiskt och den mänskliga faktorn har en väsentlig inverkan på resultatet. 

Fokuset under arbetet har framförallt varit att se trender hos de olika stegen i 

utskrifterna. Trots att trender har varit i fokus så har varje mätning gjorts så 

noggrant som möjligt med den utrustning som finns. 

 

5.4 Diskussion av resultat 

Att z-led påverkas mest tror vi beror på att utskriften är i direktkontakt med 

plattan som är gjort av stål. Stål reagerar annorlunda på värmen som uppstår 

och kan påverka de första lagerna i utskriften. Anledningen till att det är en 

stålplatta och inte en platta i samma material är att det ska vara lättare att ta 

bort utskrifterna från plattan och motverka att utskriften smälter samman med 

plattan vilket skulle kunna hända om materialet hade varit detsamma. 

Problemen som uppstod i den första utskriften tror vi beror på att densiteten är 

mycket lägre vid stödmaterialet detta kan ha gjort att värmen fick detaljens 

stödmaterial att smälta samman på ett sådant sätt att detaljen sjönk ihop på 

grund av att värmen inte hade någonstans att ta vägen efter att ha smält så lite 

stödmaterial på plats. Det kan också ha att göra med att det blev för glest i 

utskriften så att stora värmeskillnader i plattan uppstod vilket deformerade 

botten av stödmaterialet. Innan mätningar med det nyare mikroskopet då de 

större delarna mättes med mikrometer upptäcktes en väldigt stor krympning i 

det högsta steget av den detalj som skrivits ut utan något stöd vilket var väldigt 

konstigt då inget sådant tidigare nämnts i förstudier. Inte heller i loggen för 
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utskriften syntes något som skulle ha påverkat utskriften på detta sätt. När 

denna sedan mättes i mikroskopet gavs ett mer trovärdigt värde men i 

diskussionen angående denna krympning som upptäcktes med mikrometern 

dök det upp några olika teorier till vad som kunde ha legat bakom 

krympningen så högt upp. Anledningen till den oväntade krympningen som 

kan ha uppkommit i det högsta steget av den större trappen som skrivits ut 

stående kan ha att göra med att ytan för värmen att förflyttas minskas drastiskt 

mellan det näst högsta och högsta steget. Basytan halveras i just det steget vilket 

gör att värmens möjlighet att transporteras bort från det utskrivna lagret 

begränsas. Det oväntade värdet kan också vara ett följdfel som beror på 

osäkerheter vid mätning med hjälp av mikrometer och det kan då vara så att 

denna krympning som mätts upp inte existerar. I det tredje steget i alla 

utskrifter har som nämnts i resultatet en större krympning än i de andra 

trappstegen uppstått.  

 

En tanke angående varför detta inträffar är att någonting händer vid ett visst 

procentuellt värde för hur mycket som är klart av modellen men vad som gör 

att det 3:e trappsteget blir mindre än de övriga trappstegen är ändå inte 

besvarat och inget av den information som kommit från förstudierna i arbetet 

har antytt att någonting speciellt skall hända vid ca 50% av modellens 

fullständiga storlek. En tanke som dykt upp angående detta är att det även här 

blir en viss värmeförändring mellan det sista lagret i det andra trappsteget till 

det första lagret i det tredje trappsteget. Men varför detta då inte märkts av i 

alla trappsteg är förvånande. Detta kan i sådant fall ha att göra med att just 

bottenarean förändras med att den blir en fjärdedel mindre har en speciell 

påverkan som inte syns i andra steg vilket dock är endast en spekulation och 

inte så trovärdigt. 

 

Ingen riktig anledning kan annars ses till varför det tredje steget i alla modeller 

krymper nästan lika mycket som det första steget. Ingen anledning kan heller 

ses till varför det är just det tredje trappsteget som detta händer i och varför det 

steget skulle ha någon speciell inverkan. Om tillgång till en riktigt känslig 

scanner eller mätarm med rätt toleranser så hade detta varit det absolut bästa 

sättet att mäta detaljerna då inga fel i mätandet skulle kunna uppstå på grund 

av den mänskliga faktorn. De värden som då fås skulle vara säkrare och ha 

färre felkällor än vad de värden vi nu tagit fram har. 
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5.5 För ett bättre arbete 

Det var ett dåligt beslut att skriva ut fler delar än trapporna med tanke på att 

tiden inte funnits för att kolla närmare på de detaljer som skrevs ut för att 

kontrollera vassa kanter och avrundningar. Detta beslut togs innan någon 

uppfattning hade bildats om hur lång tid de viktiga mätningarna och 

bearbetningen skulle ta.  De burar som skrevs ut med resten av utskriften har 

inte heller använts som referenser för mätningarna på grund av tidsbrist. Den 

informationen som skulle kommit ur att mäta dessa burar skulle kunna ge en 

bättre uppfattning om hur utskriften har betett sig och kanske också på något 

sätt gett information om vad som egentligen händer i det 3:e steget hos alla 

trappor. Därför rekommenderas att vid vidare forskning inom detta område 

använda denna typ av burar som referenser och se om de påverkas med samma 

tendenser som övriga utskrifter.  

 

Om projektet skulle ha gjorts om idag hade beslutet tagits att endast skriva ut 

och kontrollerat trappor i olika storlekar. Även bättre kontroll av hur noggrann 

de olika typerna av mätutrustning är skulle det ha lagts mer vikt vid. Detta med 

tanke på att väldigt mycket tid har försvunnit i sökandet av ett pålitligt 

mätverktyg som dessutom klarar av att mäta alla de varierande storlekarna av 

detaljer. Mätningarna på burarna som omringat utskrifterna hade kunnat gjorts 

mer noggrant än vad som gjordes under detta projekt och kanske då givit mer 

information angående vad som händer igenom hela utskriften. Att mäta 

burarna som sattes ut runt detaljerna i mikroskopet hade kanske kunnat ge mer 

information i om utskrifterna betett sig på något speciellt sätt vid 50% av 

utskriften likt trapporna gör vid sitt tredje steg. Nu mättes burarna endast med 

hjälp av skjutmått för att snabbt ge en uppfattning om samma tendenser kunde 

ses men här syntes ingen tendens till att något skulle hända efter 50% av 

utskriften. 
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Förslag till åtgärder/ rekommendationer 

Deformationen sker delvis i de första lagren i z-led. En upphöjning med 

stödmaterial förhindrar denna del av krympningen från att påverka detaljen. 

Stödmaterialet bör ha mycket ifyllnad och vara minst 2 mm högt för att ta upp 

den värme som krävs för att inte påverka själva modellen. Detta har vi kommit 

fram till genom både förstudier och med resultat från våra egna tester.  Läggs det 

till 0,2 mm under de första 2 mm på själva modellen kan detta också med tanke 

på tendenserna som syntes i detta arbete göra så att utskriften blir i önskad 

storlek i de första lagren, detta då utan kravet av stödmaterial. Att tänka på är 

dock att krympningen även fanns i det tredje steget vilket då inte behöver 

påverkas av denna förändring. Då en teori till varför detta händer är på grund av 

att lagren smälter mer än vad de ska i den undre delen av modellen kan det göra 

att detta alternativ medför en tyngd som blir högre i de undre lagren då de nedre 

lagren blir upphettade och då smälter ihop mer än övriga lager.  Generellt är det 

därför en rekommendation att använda stödmaterial för alla modeller men det 

beror även på vilket användningsområde detaljen sedan tillhör. Konturen har 

också påverkat krympningen eftersom värmen blir mer koncentrerad kring det 

område där en mindre stråle används så ett fortsatt test skulle kunna vara att se 

vad som händer om den yttre kanten på utskrifterna görs lite lägre för att 

kompensera för konturen som sticker upp en del.  Inget svar finns dock ännu för 

hur det krymp som sker i det tredje steget i varje utskrift ska undvikas. Mer 

studier på detta måste göras för att fastställa vad som skulle kunna motverka 

denna märkliga krympning. Även om inga inställningar hos skrivaren i sig har 

ändrats i detta arbete så kan det vara ett experiment som skulle kunna vara bra 

att göra i framtiden. För att se hur dimensioner på olika delar förändras med 

parametrarna i skrivaren. Detta skulle kunna ge svar på fler frågor som finns vid 

krympning och kanske ge svar på hur det skulle vara möjligt att undvika helt. 
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Bilaga 1 – Teknisk Data från 3D-utskriften 

Kommande data i Bilaga 1 är tagen från EBM-maskinens programvara och 

innehåller all information rörande 3D-utskrifterna för just detta arbete.  

Viktigt att lyfta fram är framförallt materialet, Ti6Al4V. 

 

 

Figur 3 - Teknisk data från 3D-utskriften.  
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Figur 4 - Teknisk data från 3D-utskriften. 

 

Figur 5 - Teknisk data från 3D-utskriften.
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Bilaga 2 – EBM-maskinens uppbyggnad 

Följande bilder visar en tydligare bild över hur en EBM-maskin är uppbyggd och 

hur den fungerar.  

 
Figur 6 – EBM-maskin, Arcam [3] 

 

 
Figur 7 – Förtydligande bild av pulverfördelningen under pågående utskrift i laser-maskin (själva tekniken av 

pulverfördelningen är densamma som för en EBM-maskin), Frazier [16]
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Bilaga 3 – Bilder från mätning 

Följande bilder visar mätningar gjorda med Dino-Lite edge Digital Microscope. 

 

 

Figur 8 - Liten trappa liggandes utan stöd 

 

 

Figur 9 – Liten trappa liggande med stöd 
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Figur 10 - Liten trappa stående med stöd steg 1/5 

 

 

 

Figur 11 - Liten trappa stående med stöd steg 2/5 

 



Krympstudie inom Additiv tillverkning,  

En fallstudie med elektronstrålesmältning av Ti6Al4V 

Bilaga 3 – Bilder från mätning  

2018-06-08 

 

 

 

 

Figur 12 - Liten trappa stående med stöd steg 3/5 

 

 

 

Figur 13 - Liten trappa stående med stöd steg 4/5 
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Figur 14 - Liten trappa stående med stöd steg 5/5 

 

 

 

Figur 15 - Liten trappa stående utan stöd 1/5 
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Figur 16 - Liten trappa stående utan stöd 2/5 

 

 

 

Figur 17 – Liten trappa stående utan stöd 3/5 och 4/5 
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Figur 18 - Liten trappa stående utan stöd steg 5/5 

 

 

 

Figur 19 - Medelstor modell liggande utan stöd 
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Figur 20 - Medelstor trappa stående med stöd steg 1/5 

 

 

 

Figur 21 - Medelstor trappa stående med stöd steg 2/5 
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Figur 22 - Medelstor trappa stående med stöd steg 3/5 

 

 

 

Figur 23 - Medelstor trappa stående med stöd steg 4/5 
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Figur 24 - Medelstor trappa stående med stöd steg 5/5 

 

 

 

Figur 25 - Medelstor trappa stående utan stöd steg 1/5 
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Figur 26 - Medelstor trappa stående utan stöd steg 2/5 

 

 

 

Figur 27 - Medelstor trappa stående utan stöd steg 3/5 
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Figur 28 - Medelstor trappa stående utan stöd steg 4/5 

 

 

 

Figur 29 - Medelstor trappa stående utan stöd steg 5/5 
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Figur 30 – Stor trappa stående med stöd steg 1/5 

 

 

 

Figur 31 - Stor trappa stående med stöd steg 2/5 
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Figur 32 - Stor trappa stående med stöd steg 3/5 

 

 

 

Figur 33 - Stor trappa stående med stöd steg 4/5 
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Figur 34 - Stor trappa stående med stöd steg 5/5 

 

 

 

Figur 35 - Stor trappa liggandes med stöd 
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Figur 36 - Stor trappa liggande utan stöd 

 

 

 

Figur 37 - Stor trappa stående utan stöd steg 1/5 
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Figur 38 - Stor trappa stående utan stöd steg 2/5 

 

 

 

Figur 39 - Stor trappa stående utan stöd steg 3/5 
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Figur 40 - Stor trappa stående utan stöd steg 4/5 

 

 

 

Figur 41 - Stor trappa stående utan stöd steg 5/5 
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Bilaga 4 – Excel 

Mätvärden från mätningarna i mikroskopet Dino-Lite edge Digital Microscope. 

Tabell 1 - Mätvärden införda i ett Excel-dokument. 
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Tabell 2 - Resultatet från mätningarna i mikroskopet Dino-Lite edge Digital Microscope. 
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Bilaga 5 – Grafer 

Graferna visar avvikelser och mätvärden från ovanstående mätningar. 

 

 

Figur 42 - Avvikelse från 4mm, medelstor trappa utan stöd. 

 

 

 

Figur 43 - Avvikelse från 4mm, medelstor trappa med stöd. 
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Figur 44 - Mätvärden från medelstor trappa utan stöd, steg 1–5.  

 

 

 

 

Figur 45 - Mätvärden från medelstor trappa med stöd, steg 1–5. 
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Figur 46 - Avvikelse från 8mm, stor trappa utan stöd. 

 

 

 

 

Figur 47 - Avvikelse från 8mm, stor trappa med stöd 
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Figur 48 - Mätvärden från stor trappa utan stöd, steg 1–5.  

 

 

 

 

Figur 49 - Mätvärden från stor trappa med stöd, steg 1–5.  
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Figur 50 - Avvikelse från 2mm, liten trappa utan stöd 

 

 

 

 

Figur 51 - Avvikelse från 2mm, liten trappa med stöd 
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Figur 52 - Mätvärden från liten trappa utan stöd, steg 1–5.  

 

 

 

 

Figur 53 - Mätvärden från liten trappa med stöd, steg 1–5.  
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Bilaga 6 – Utskriftslayout 

 

 

 

Figur 54 - STL fil över utskriften 

 

 

Figur 55 - Plattan varpå utskrifterna skrivs ut på.

Platta utskrift 1 Platta utskrift 2 



Krympstudie inom Additiv tillverkning,  

En fallstudie med elektronstrålesmältning av Ti6Al4V 

Bilaga 7 – CAD bilder  

2018-06-08 

 

 

Bilaga 7 – CAD bilder 

 

 

Figur 56 - Minska och största trappan (T 10 och T 40), CAD-fil. 

 

 

Figur 57 - 2D layout på trappan. Alla tre trappor har samma uppbyggnad med olika yttermått. Minsta är 10mm,  

mellan är 20mm och den största ligger på 40mm. Stegen ligger på 2 mm, 4 mm respektive 8 mm. 
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Figur 58 - 3D bild på andra modellen för kontroll av skarpa kanter 

 

 

 

 

Figur 59 - 2D bild på ovanstående 
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Bilaga 8 – Bearbetning 

 

 

Figur 60 - Färdig utskrift 

 

 

 

Figur 61 - Blästring av utskrift för att avlägsna sintrat pulver.
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Bilaga 9 – Bilder på 3D-utskrifterna  

 

 

Figur 62 - Trappa utskriven i XY-led 

 

 

 

Figur 63 - Trappa utskriven i z-led 
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Figur 64 - Utskrift för kontroll av skarpa kanter 

 

 

 

 

Figur 65 - Stödmaterial på 15mm 
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Figur 66 - Burarna 

 

 

 

 

Figur 67 – Deformationen i första utskriften jämfört med den andra utskriften. 

Utskrift 2 

Utskrift 1 
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Bilaga 10 – Använda verktyg  

• Skjutmått Mitutoyo IP 65 

• Mikrometer Mitutoyo 0–25 mm (0,01 mm) 

• Mikrometer μ Digital Micrometer 25–50 mm (0,01 mm) 

• Mikroskop Nikon eclipse L200 

• Mikroskop Dino-Lite edge Digital Microscope 

• Linjal SHINWA 300 mm 

• Infinity Analyze 

• Creaform Revscan 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Word 

• Arcam Magics 

• EBM Arcam S12 

• Google Drive 

• SolidWorks 
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Bilaga 11 – Matematiska formler  

Medelvärde användes för att räkna ut medelvärde av mätvärdenas tio mätningar.  

 

Figur 68 - Tagen ur formelsamlingen "Tefyma" [29]. 
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Bilaga 12 – Gantt Schema  

 

 

 

 

Figur 69 - Gantt Schema över projektet 


