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Sammanfattning 
Tillverkning av slutprodukter med additiv tillverkning blir allt vanligare. 

Slutprodukter har högre krav på detaljens mekaniska egenskaper än 

prototyper gör. Forskning har visat att porositeten är av stor betydelse för 

en detaljs hållfasthet. Med additiv tillverkning finns goda möjligheter för 

direkt processövervakning och kontrollsystem. Inom electron beam 

melting finns sådana system men de saknas en validering av resultatet 

från dom systemen. I de här arbetet har prover med designade defekter 

tillverkats.  LayerQam bilder från tillverkningen har analyserats med 

Defect Detector. Data från analysen har visualiserats. Resultatet har 

studerats samt att det har tagits fram en Defect Detector-analys med 

högre precision. Utvalda prover har undersökts i ett tvärsnitt med optisk 

mikroskopi samt i 3D med mikrotomografi. Undersökningarna har 

jämförts med varandra, de tyder på att Defect Detector har brister i sin 

bedömning av densiteten. De designade defekterna har en överskattad 

storlek samt brister i kompensation av förvrängningen i synfältet i 

bilderna. 

 

 

Nyckelord: electron beam melting, defekt, titan, additiv tillverkning, 

mikroskopi, mikrotomografi. 

 



Defektidentifiering vid EBM-tillverkning 

Jämförelser mellan Arcam Defect Detector, 

optisk mikroskopi och mikrotomografi. 

Mittuniversitetet 

2018-08-23 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

iii 

Abstract 
Manufacturing of end products with additive manufacturing is getting 

more common. End products have higher quality demands on the 

mechanical properties than prototypes. Research shows that porosity has 

not only impact in strength of a part but also in other properties such as 

fatigue. Additive manufacturing provides a good opportunity for direct 

process monitoring and control system. Electron beam meltning 

machines have those systems available but lacks validation of the results. 

In this work samples with intentionally designed defects have been 

manufactured. LayerQam pictures from the manufacturing have been 

analyzed with Defect Detector. The data from the analysis have been 

visualized. The result has been evaluated and a Defect Detector analysis 

with higher precision have been developed. Selected samples have been 

investigated in a cross section with optical microscopy and in 3D with x-

ray microtomography. Comparisons between the investigations indicates 

that Defect Detector makes an incorrect estimation of the density, because 

of an overrated size estimation of the designed defects and lacks 

flexibility in the field of view. 

 

 

Keywords: electron beam melting, defect, titanium, additive 

manufacture, microscope, microtomography, 
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Terminologi 
I detta kapitel redovisas förkortningar som används i rapporten. 

 

AT – Additiv tillverkning 

 

CAD – Computer Aided Design 

 

CT – Computed Tomography 

 

DD – Defect Detector 

 

EBM – Electron Beam Melting 

 

GH – Grasshopper 

 

LQ – LayerQam 

 

MM – Materialise Magics 

 

OM – Optisk mikroskopi 

 

RC – Rhinoceros 

 

STL – Standard Tessellation Language 

 

STRC – Sports Tech Research Centre 

 

SW – Solidworks 

 

XML - Extensible Markup Language 

 

XMT – X-ray Microtomography 
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1 Introduktion  
I denna rapport presenteras teori följt av metod, resultat, diskussion och 

slutsats, förslag till åtgärder samt rekommendationer 

 

1.1 Bakgrund 

Företaget Arcam EBM AB har tagit forskning kring EBM-teknik och 

utvecklat EBM-maskiner för produktionstillverkning. Enligt Wohlers 

Report 2018 ökade tillverkningen av slutprodukter inom additiv 

tillverkning, AT, med 32,4 % under 2017. Särskilt har produktion inom 

metall AT ökat. Övergången till produktion ställer höga krav på 

företagen på kvalité, dokumentation och reproducerbarhet. [1] Mordfin 

m.fl. [2] identifierade 1985 tre huvudantaganden för material: (1) allt 

material innehåller defekter; (2) defekterna är förväntade samt betyder 

inte att detaljen är oanvändbar; (3) chansen att upptäcka defekter ökar 

med storleken på defekterna. För att företag som AIM Sweden som har 

produktion med EBM-maskiner ska kunna tillgodose industristandarden 

behövs en oförstörande mätmetod för att säkerställa att de höga kraven 

uppnås [3]. Galarraga m.fl. [4] samt Herzog m.fl. [5] visade att porositet 

är av största vikt för den tillverkade produktens mekaniska egenskaper. 

För mätmetoder av porositet samt densitet sammanfattar Spierings m.fl. 

[6] att de finns ingen gemensam standard, de är viktigt att de finns för att 

kunna jämföra material, maskiner samt processer. Slotwinski m.fl. [7] 

påpekar hur porositet är oönskat för hållfastheten på komponenter inom 

flyg och ibland önskad för ytor på medicinska implantat. De är främst vid 

dynamiska laster som porositet kan skapa problem med hållfastheten [8]. 

Herzog m.fl. [5] diskuterar även att de med AT i metall är möjligt att 

tillverka komponenter med densitet på över 99,5 %, Hirsch m.fl. [9] 

sammanfattar att de mest frekventa defekterna i AT i metall är i 

storleksordningen 10 till 100 µm. AT har goda möjligheter för direkt 

processövervakning samt kontrollsystem, in situ [1]. Teoretiskt finns 

även möjligheter för att pausa ett bygge, undersöka avvikelser direkt, 

eventuellt undvika material- och tidsspill samt automatiskt åtgärda 

defekta lager.  
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Arcam EBM AB erbjuder processövervakning, kontrollsystem med 

LayerQam samt Defect Detector för att upptäcka avvikelser i 

tillverkningen. Dock saknas validering att resultatet överensstämmer 

med den färdiga detaljen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera samt jämföra analysen med den relativa densiteten 

från Defect Detector, DD, med andra mätmetoder. För att avgöra om de 

identifierade avvikelserna i DD överensstämmer med de tillverkade 

proverna. 

 

1.3 Uppgift 

Uppgiften för detta arbete är att utforma prover med en designad defekt, 

ett invändigt hålrum. Proverna ska också ha en design som utmanar till-

verkningsprocessen, för att eventuellt tillverka riktiga stokastiska, slump-

mässiga, defekter. Proverna ska tillverkas i en Arcam EBM maskin med 

LayerQam, LQ, för att kunna studera data samt den relativa densiteten 

från DD analysen. Data från DD ska visualiseras samt studeras för att 

kunna jämföras med bildanalys i tvärsnitt av proverna samt i 3D med 

röntgen. Slutsatser kring analysen ska redovisas. 

 

1.4 Avgränsningar 

Det självständiga arbetet omfattar 15hp, 10 veckors heltidsstudier samt 

ska följa kursplanen för MT033G Maskinteknik Gr (C), examensarbete, se 

bilaga 1. Hela studien bygger på resultaten från endast ett bygge i en 

Arcam Q10plus. Analysen är avgränsad till att studera invändig 

porositet, yttre ytor på proven bortses från i denna studie.  
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2 Teori 
I detta kapitel förklaras teori som läsaren bör känna till för att förstå 

uppgiften samt resultatet av arbetet. Teorin berör tillverkningstekniken, 

mätmetoder, förklaringar av uttryck samt vilka mjukvaror som använts. 

 

2.1 Electron Beam Melting 

Electron Beam Melting, EBM, är en pulverbäddsbaserad additiv 

tillverkningsteknik för metall. Med AT så tillverkar man detaljer från 3D 

CAD-data genom att binda ihop material lager för lager [10]. I motsats till 

subtraktiva metoder som till exempel svarvning samt fräsning. Med 

EBM-teknik smälter man lager för lager av metallpulver med en kraftig 

elektronstråle. Framförallt används titanlegeringar ihop med EBM-teknik 

fast fler material forskas på. Figur 1 visar huvudkomponenterna i en 

Arcam-maskin. Processen kring huvudkomponenterna går till på 

följande sätt; elektroner emitteras från en katod, kallat filament. 

Filamentet är monterat i en kolonn som är centrerad rakt över 

byggplattan.  Elektronerna accelererar med en spänning på 60kV samt 

smälter ett lager av metallpulver, enligt skivningsdata. Elektronstrålen 

formas samt styrs av tre elektromagnetiska spolar, som kallas för linser. 

För att undvika oönskad deflektion av elektronstrålen samt tillverka 

spänningsfria detaljer sker tillverkningsprocessen i vacuum samt under 

hög temperatur. En liten mängd helium släpps in i vakuumkammaren för 

att stabilisera smältprocessen. Metallpulvret matas från två behållare 

samt sprids ut i nya lager av en kam som förs över byggplattan. Efter att 

ett nytt lager smälts, sänks byggplattan och ett nytt lager pulver sprids 

ut. I smält form är lagertjockleken 50 µm i en Arcam Q10plus. Runt 

detaljerna som tillverkas så sintras pulvret för att stabilisera detaljerna 

under bygget. Den sintrade pulvret kan sedan blästras isär samt 

återanvändas. Smältstrategin på solida detaljer som tillverkas följer ett 

standardtema med en yttre kontur, två inre konturer samt en 

hatchsmältning, se figur 3. Hatchsmältningen varierar riktning i varje 

lager för att minska riktningspåverkan.  Men även andra smältstrategier 

finns för att optimera processen mot detaljerna som ska tillverkas. [11] 

[12] 
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Figur 1: Schematisk EBM-installation (Arcam) 

 

2.2 Mätmetoder 

I detta underkapitel redovisas kort information om vad som ska mätas, 

vilka mätmetoder som använts, några för- och nackdelar samt tidigare 

tillämpningar.  
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2.2.1 Måttenheter 

Densitet är ett mått på massa per volym, i första hand kg/m3, enligt inter-

nationella måttenhetssystemet. Porositet är ett uttryck för andelen porer 

i ett material, oftast presenterat som ett tal mellan 0 % till 100 %. 100 % 

porositet betyder ett solitt material utan porer. 

2.2.2 Defekter  

Vanliga defekter inuti en detalj tillverkad i en EBM-maskin är porer. Tam-

mas-Williams m.fl. [12] sammanfattar att majoriteten av porer är sfäriska 

gasporer oftast förekommande i hatchområdet, figur 2 (a).  De mer ovan-

liga oregelbundna porerna, figur 2 (b), förklaras bero på otillräcklig 

smältning av pulvret samt förekommer oftast i konturområdet. Vid ut-

mattning uppstår brott oftare kring de oregelbundna porerna på grund 

av att de uppstår högre spänningskoncentration i skarpa hörn. Karlsson 

m.fl. [13] har funnit flertalet porer på en rak förskjutning från ytan samt 

antar att dessa beror på otillräcklig smältning i gränsskiktet mellan kon-

tur samt hatch. En rekommenderad metod för att stänga porer samt 

minska porositeten i en detalj är Hot Isostatic Pressing, HIP. Tammas-

Williams m.fl. [14] har visat att de lyckats stänga både gasporer samt po-

rer från otillräcklig smältning i Ti6Al4V detaljer tillverkade med EBM. 

 

 

Figur 2: Exempel på porer från detaljer tillverkade med EBM; (a) två sfäriska gasporer 

(b) oregelbunden por från otillräcklig smältning. (Tammas-Williams m.fl.) 
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2.2.3 LayerQam och Defect Detector 

LayerQam, LQ, är ett kamerasystem för att identifiera defekter i Arcam 

EBM-maskiner. Med LQ fotograferas varje lager i ett bygge. Efter ett 

bygge kör Arcam Defect Detector, DD, en bildanalys av LQ bilderna. La-

gerbilderna jämförs då med data från uppskivningen av CAD filen samt 

identifierar defekter i varje lagerbild. Analysen sker endast i hatch-områ-

det, se figur 3, samt endast när smälttema använts. Konturer samt nät-

strukturer analyseras inte. Även väggar tunnare än 1 mm kommer att ute-

slutas ur analysen. Varje pixel i de avgränsade området analyseras med 

avseende på variationer av gråskalan. En relativ densitet, uttryckt som 

porositet i procent, längs z-axeln samt ett medeltal för respektive detalj i 

ett bygge beräknas samt presenteras i en rapport. LQ samt DD är verktyg 

för att identifiera möjliga avvikelser i ett bygge. De är inte fastställt att de 

är den faktiska densiteten i en tillverkad detalj som redovisas i resultatet. 

 

 

 

 

Figur 3: Smältstrategi EBM (Arcam) 
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LQ-kameran sitter monterad längst in till vänster i byggkammaren, snett 

bakom elektron-kolonnen. Kameran med objektivet är parallellt monterat 

rakt ovanför byggplattan. Objektivet skyddas av en lucka som öppnas när 

lagret ska fotograferas, se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Optisk mikroskopi 

Med ett optiskt mikroskop belyses en yta genom förstoringslinser för att 

studera ett materials mikrostruktur. Det är i regel en förstörande 

mätmetod, då man ofta vill undersöka ett tvärsnitt inuti en detalj. Det 

krävs då att detaljerna kapas samt poleras till en spegellikyta inför 

mikroskopanalysen. [8] 

Figur 4: EBM byggkammare med inringad lucka för LayerQam. (Arcam) 
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Titan är ett duktilt material, vilket gör de lätt att mekaniskt deformera 

porerna vid till exempel kapning samt polering. Förberedelserna för 

mikroskopanalysen är en tid- samt resurskrävande process, eftersom 

tvärsnittet som ska undersökas ska representera en opåverkad yta inuti 

en detalj. En annan nackdel är att man med mikroskop analyserar en 

avgränsad area i ett tvärsnitt. Vilket inför flera felkällor vid en bedömning 

av porositet i ett helt tvärsnitt. Till exempel att samma yta kan riskera att 

analyseras flera gånger. Wang m.fl. [15] har dock utvecklat en ny 

svepningsmetod för att mäta porositet samt porstorlek i ett helt tvärsnitt, 

som är snabbare än traditionell manuell metod. Oftast är mikroskop 

kompletterat med fotograferingsutrustning, med hjälp av 

bildanalysmjukvaror, som imageJ, kan mikrostrukturer analyseras. [8] 

 

2.2.5 Mikrotomografi 

X-ray microtomography, XMT, är en oförstörande mätmetod som inte 

kräver några förberedelser av provet. XMT bygger på samma principer 

som vanlig computed tomography, CT, skiktröntgen. Med mätdata, 

bland annat vinkel samt dämpning av strålning, från röntgenstrålar kan 

tvärsnittsbilder skapas för att sen bygga upp en 3D-modell. Skillnaden är 

att XMT är anpassad för små komponenter med yttre mått från 0 - 150 

mm samt passar bäst för komponenter med maximala yttre mått kring 10 

mm. Upplösningen på lagerbilderna är kring 1 - 10 µm, enligt Forsberg 

[16]. Gong [17] visar i sin doktorsavhandling att XMT är en bra metod för 

att identifiera defekter i EBM-tillverkade komponenter men mätprecis-

ionen begränsas av möjligheterna att särskilja gråskalan på bilderna i 

bildanalysmjukvaran. Även Slotwinski m.fl. [7] anser att vanlig CT är en 

bra metod. Även om deras studier visar att CT ibland visade 0 % porositet 

på komponenter där andra mätmetoder uppvisade porositet på cirka 1 – 

2 %. Det kanske visar på den nedre gräns på porstorlek som CT kan visu-

alisera. 
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2.3 Mjukvaror 

I detta underkapitel redovisas vilka mjukvaror som använts i detta 

arbete, tillsammans med en kort förklaring av användningsområde.  

 

2.3.1 Solidworks 

SolidWorks, SW, är ett 3D CAD konstruktionsprogram. SW har använts 

för att rita upp proverna samt exportera till STL-filer. 

2.3.2 Materialise Magics med Arcam build processor 

Materialise Magics, MM, är ett byggberedningsprogram för additiv 

tillverkning, AT. Arcam build processor är ett tillägg för att skiva upp 

bygget. MM samt Arcam build processor har använts för att bereda samt 

skiva ett bygge. 

2.3.3 Rhinoceros och Grasshopper 

Rhinoceros, RC, är ett 3D CAD modelleringsprogram. Grasshopper, GH, 

är ett verktyg för visuell programmering i RC. RC samt GH har använts 

för att placera ut unika markeringar på proverna samt för att visualisera 

defekterna med hjälp av data från DD analysen. 

2.3.4 Infinity Analyze 

Infinity Analyze, IA, är en bildtagningsmjukvara för kameror till optiska 

mikroskop. IA har använts till att fotografera prover samt utföra 

geometriska mätningar på defekter. 

2.3.5 ImageJ 

ImageJ är en bildanalysmjukvara. ImageJ har använts för att analysera 

mikroskop- och LayerQam-bilder. 

2.3.6 Dragonfly Pro 

Bildanalysmjukvara som använts för mikrotomografianalysen. 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas metoderna för att utföra uppgifterna för detta 

arbete. Den insamlade informationen samt experimenten har sedan 

granskats, bearbetats och sammanställts till ett resultat. 

 

3.1 Utformning och tillverkning av prover 

Åtta stycken serier med prover utformades med 16 stycken prover i varje 

serie, totalt 128 stycken prover. Serie 1 till 4 har ett centrerat sfäriskt 

hålrum samt serie 5 till 8 har ett centrerat genomgående cylindriskt hål, 

enligt tabell 1. Alla prover är cylindrar med diameter 10 mm samt höjd 

10 mm. Proverna ritades upp i SW samt sparades i STL-format med fine 

inställning på upplösningen. Exempel på tvärsnitt av prov i serie 1 samt 

8 se figur 5. En teoretisk densitet på proven är uträknat för ett prov utan 

defekter exklusive den designade defekten.  

 

Tabell 1: Utformning av designade defekter i proverna 

Serie Typ av 

defekt 

Diameter 

µm 

Volym på 

defekten mm3 

Teoretisk densitet i 

% på proven 

1A-P Sfärisk 1000 0,52360 99,93333 

2A-P Sfärisk 500 0,06545 99,91667 

3A-P Sfärisk 300 0,01414 99,99820 

4A-P Sfärisk 100 0,00052 99,99993 

5A-P Cylindrisk 100 0,07854 99,990 

6A-P Cylindrisk 300 0,70686 99,910 

7A-P Cylindrisk 500 1,96350 99,750 

8A-P Cylindrisk 1000 7,85398 99,0 
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Figur 5: Prov i serie 1 samt serie 8 från Solidworks. 

Märkning av proverna enligt tabell 1, utformades samt editerade STL-

elementen i RC med ett GH script. STL-filen färdigställdes samt skivades 

upp till en byggfil i Materialise Magics, MM. Proverna placerades direkt 

på byggplattan enligt figur 6. På grund av värmeutvidgningen skalades 

proverna upp med faktor i XYZ-led med X: 1,008 Y: 1,009 samt Z: 1,006.  

Några andra detaljer tillverkades även i samma bygge. Av sekretesskäl 

redovisas de inte samt antas att inte haft någon inverkan på proverna i 

detta arbete. 

 

 
Figur 6: Uppställning av prover på byggplattan i Materialise Magics. 
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Tillverkningen utfördes i en Arcam Q10plus på AIM Sweden AB, på 

Frösön. Proverna tillverkades i materialet Ti6Al4V. För att studera 

verkliga förhållanden tillverkades proverna med standardparametrar, 

smälttema samt EBM control version 5.2.50.7587. För en geometrisk 

bedömning kontrolleras formen på proverna visuellt samt storleken med 

ett skjutmått.  

 

3.2 Visualisering av Defect Detector analysen 

För att låta DD analysera dom designade hålrummen som defekter så 

skapades en ny STL-fil med alla prover utan designade defekter, även 

märkningen togs bort. På grund av värmeutvidgningen som är 

närvarande när LQ tar bilder av lagren så skalades även den nya filen 

upp med samma faktor som innan i XYZ-led, X: 1,008 Y: 1,009 samt Z: 

1,006. Efter att bygget var klart analyserade DD den nya STL-filen, dom 

solida proverna, mot dom riktiga LQ-bilderna. Resultatet från DD 

analysen presenteras i en PDF-fil samt en XML-fil. XML-filen innehåller 

en stor mängd intressant data. Med ett GH-script söktes den data som var 

av intresse fram samt visualiserades i RC. Av huvudintresse i XML-filen 

är XY-koordinater, X-storlek och Y-storlek samt start och slut Z på 

defekterna. Se figur 7 för exempel på data på en defekt.  

  

 

 

 

Figur 7: Utdrag från XML-filen på analyserad designad defekt i prov 5J. 
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Med denna data i figur 7, förutom volymen, visualiserades alla beräknade 

defekterna som prismor i RC, se figur 8. Det gjordes för att få en visuell 

uppskattning av placering samt storlek, vilket inte fås från den stora XML 

filen. En filtrering användes i GH för att filtrera ut den designade 

defekten från alla stokastiska defekter, se filtreringsinställningar i bilaga 

2. Analysen har utförts på AIM Sweden AB på Frösön samt GH scriptet 

är utformat av Axel Bergström, anställd på AIM Sweden AB.  

 

Figur 8: Prism som används för att symbolisera defekter i Rhinoceros, med 

förklaringar. 

 

3.2.1 Vidareutveckling av visualiseringen 

Ett försök till en förbättrad DD-analys utfördes eftersom visualiseringen 

från första DD-analysen visade på stora brister. Undersökning av EBM-

maskinen samt LayerQam-kameran gav ledtrådar till bristernas upp-

komst. En förskjutning fanns i DD-analysen på de designade centrerade 

defekterna. Vektorn på förskjutningen användes för att flytta alla prover 

i CAD-filen efter varje provs individuella vektor. I serie 4 analyserade DD 

endast 1 av 16 designade defekter. Till dom 15 prover utan vektor använ-

des vektorerna från respektive prov i serie 3. Till exempel prov 4K fick 

vektorn från 3K. Se figur 9 för förflyttningsvektorerna, vektorerna är för-

storade 10 gånger. Med proverna förskjutna, efter förskjutningen som 

syntes i första DD-analysen, så fick DD analysera de riktiga LQ bilderna 

mot de förskjutna proverna. 
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Figur 9: Förflyttningsvektorer, gröna, för varje enskild prov. 

 

3.3 Bildanalysmetoder  

I detta underkapitel redovisas dom metoder som använts för att utföra 

olika typer av bildanalyser, för att jämföra mot DD samt LQ. 

 

3.3.1 Optisk mikroskopi 

Ett urval av proverna kapades för hand med en bågfil i XY-plan. Proverna 

gjöts sen in en form med epoxi, för att förenkla polering samt 

undersökning. Technovit EPOX Resin samt Hardener blandades med 

förhållande 2:1 samt härdades i 24h. Våtslipning utfördes för hand i fyra 

steg i en Metcon Forcipol 2V.  
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Steg 1: K120 slippapper, 300 varv per minut till plan yta.  

Steg 2: Metcon Magneto I Diamond grinding disc 54micron, 300 varv per 

minut i 3 minuter. 

Steg 3: Metcon Magneto II Diamond grinding disc 18micron, 300 varv per 

minut i 3 minuter. 

Steg 4: Metcon Magneto III Diamond grinding disc 6micron, 300varv per 

minut i 3 minuter. 

 

Förberedelserna på alla prover för mikroskopunderökning har utförts 

förhand, vilket försämrar repeterbarheten på denna analys. 

 

De polerade tvärsnitten av proverna fotograferades i ett Nikon Eclipse 

L200 optiskt mikroskop med mjukvaran Infinity Analyze, IA. Bilderna 

fotograferades i reflektivt läge med 5X objektiv, för att maximera 

analyserad area samt fokusera på de stora defekterna. Mjukvarorna IA 

samt ImageJ har använts för bildanalyserna. Analys har utförts på Sports 

Tech Research Centre på Mittuniversitetet i Östersund.    

 

3.3.2 Mikrotomografi 

Ett prov, 4E, med 100 µm sfärisk defekt skickades till Luleå Tekniska 

Universitet, LTU, för X-ray microtomography, XMT, röntgen. Röntgen 

utfördes i en Zeiss Xradia 510 Versa samt inga förberedande ingrepp 

utfördes på provet. En global röntgen över hela provet genomfördes med 

en upplösning på 10 µm. Bildanalys från XMT sammanställdes på LTU 

av Fredrik Forsberg. Kompletterande bildanalys har utförts med ImageJ. 

 

3.3.3 LayerQam bilder 

ImageJ har använts för att studera LQ-bilder från bygget. Funktionen 

”hitta kanter” användes samt sedan autofunktionen för att ställa in ett 

tröskelvärde på visualiseringen. På så vis kunde avvikelser i gråskalan i 

bilderna användas för att förstärka de designade defekter som syntes i 

LQ-bilderna. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från experimenten samt studierna i 

detta arbete.  

4.1 Geometrisk bedömning 

Proverna mäter i genomsnitt 9,4 mm i höjd samt 10,0 mm i diameter. 

Flertalet prover har fått så kallade elefantfötter, se figur 10. Det har 

uppstått på grund av att proverna placerades direkt på byggplattan, 

byggplattan krymper när temperaturen i den sjunker under 

byggprocessen. AIM har bedömt bygget som normalt. 

 

4.2 Defect Detector 

LQ-rapporten visar relativa densiteten från 92,51 % i prov 8E till 99,36 % 

i prov 1P, se bilaga 3. För jämförelse har CAD-modellerna i serie 8 en 

teoretisk densitet på 99,0 % samt i serie 1, 99,93 %, enligt tabell 1 i 

metodkapitlet. Anmärkningsvärt är att den relativa densiteten ökar i alla 

serier från A till P. Enligt uppställningen på byggplattan, figur 6, är dom 

placerade i bokstavsordning med A längst ut samt P längst in i 

byggkammaren. Exempel för serie 1 enligt figur 11. 

Figur 10: Tillverkade prover med pilar på elefantfötter. 
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Figur 11: Stor skillnad i relativ densitet vid jämförelse av prov 1A och 1P, från 

LayerQam-rapport. 

 

4.2.1 Distribution av defekter, förskjutning 

Med visualiseringen i RC upptäcktes att alla designade defekter var 

identifierade i DD med en förskjutning. Se exempel på förskjutningen på 

prov 4E i figur 12. Genomgående i alla prov fanns även ett moln av 

defekter snett upp till vänster, med liknande förskjutningsvektor som 

centrumdefekten, se figur 13 för prov 4E samt figur 14 för en 

översiktsbild. Förskjutningsvektorn på centrumdefekten är cirka 0,3 till 

0,4 mm samt vinkel på minus 60 till 70 grader från X-axeln, se figur 12. 

En förhöjd koncentration av stokastiska defekter syns i första lagren, i 

elefantfötterna, på proverna i visualiseringen. 
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Figur 12: Offset designad defekt prov 4E, XY-plan, i Rhinoceros. 

Figur 13: Moln av defekter (röda) i prov 4E, XY-plan, i Rhinoceros. 
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Figur 14: Översiktsbild på molnet av defekter som syns i alla prover från analysen 

med Defect Detector.  
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4.2.2 Storlek och volym på defekter 

Från ett urval av prover kunde följande resultat ses. Storleken på 

designade defekten i prov 4E är X: 326 µm Y: 225 µm Z: 50 µm samt en 

volym på 0,004 mm3, enligt utdrag från XML filen, se figur 15. Den 

analyserade volymen på defekten är alltså över 8 gånger större än den 

hur designades i CAD. Cirka 3gånger större i X-led, två gånger större i Y-

led samt halva storleken i Z-led. Från data i XML filen visualiseras 

defekten i 4E enligt figur 16, se bilaga 5. Totalt har DD analyserat 203 

stycken defekter i prov 4E. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16: Visualisering av designad defekt i prov 4E, i Rhinoceros. 

 

 

 

Figur 15: Data på designad defekt i prov 4E, från XML-filen. 
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På samma sätt visualiseras den designade defekten i prov 5J som en 

prism. Anmärkningsvärt här är de stokastiska defekter som analyserats 

längs en rak parallell axel, se figur 17. 

 

 
Figur 17: Designad defekt med stokastiska defekter i prov 5J, i Rhinoceros. 
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4.2.3 Bildanalys på LayerQam fotografier  

I serie 4 med centrerade sfäriska 100 µm-defekter analyserades DD endast 

en designad defekt i prov 4E. Alla andra defekter i serie 4 analyserades 

som solida, som sammansmälta i tillverkningen. En separat bildanalys 

med ImageJ av ett urklipp av LQ-bild från lager 5,0000 mm kan ses i figur 

18. Där syns konturen av den designade defekten i både prov 4E samt 4F. 

Medans prov 4A till 4D inte uppvisar någon designad defekt, i samma 

lager. I lager 5,0500, figur 19, syns den designade defekten fortfarande 

tydligt i prov 4E men finns inte kvar i prov 4F. Medans i prov 4B, 4C samt 

4D syns nu den designade defekten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figur 18: Urklipp av LayerQam bild lager 5,0000. Serie 1 till 4, 

prov A till F. (a) LQ bild; (b) Analyserad bild i ImageJ. 

Figur 19: Urklipp av analyserad bild från LayerQam lager 5,0500. 
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4.3 Visualisering, vidareutvecklingen 

Den relativa densiteten i LQ-rapporten har höjts samt närmats sig den 

teoretiska densiteten. Trenden från första analysen med ökande densitet 

från prov A till P, syns inte längre. Exemplet på prov 1A samt 1P har i 

den nya LQ-rapporten relativ densitet på 99,83 % respektive 99,80 %. Se 

bilaga 4 för fullständig rapport.  

I visualiseringen av den nya XML-filen, se utdrag i bilaga 6, syns att 

antalet analyserade stokastiska defekter i det förskjutna molnet har 

minskat, förskjutningen syns inte längre i serie 1 till 4. I en majoritet av 

proverna i serie 5 till 8 syns ett mindre moln av defekter, men med en 

större spridning i proverna än i visualiseringen av första DD-analysen. Se 

figur 20. 

Figur 20: Visualisering från andra DD analysen. 
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Se figur 21 för jämförelse av visualiseringen av prov 4E från första samt 

andra DD-analysen. Den relativa densiteten i prov 4E ökade från 96,51 % 

till 99,99 %, se figur 22 samt 23. XML-filen bekräftade att exakt samma 

position samt storlek på den designade defekten i prov 4E, i båda DD-

analyserna. Det är endast CAD-geometrin som är förflyttad i andra DD-

analysen. Totalt har 13 stycken defekter analyserats enligt XML-filen i 

prov 4E, se bilaga 6. 

 

 
Figur 21: Jämförelse av visualiseringen av prov 4E. Övre raden är från 

vidareutvecklingen av DD-analysen. Undre raden är från första DD-analysen. 
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Figur 22: Relativa densiteten i prov 4E från första LQ-rapporten. 

 

 
Figur 23: Relativa densiteten i prov 4E från andra LQ-rapporten. 
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4.4 Mikrotomografi 

XMT har utförts på prov 4E. Analys har 

utförts på en avgränsad volym på cirka 

520 mm3, se figur 24. Hela provets vo-

lym är cirka 785 mm3. 5009 stycken de-

fekter har analyserats, ingen förskjut-

ning eller moln av defekter likt första 

DD-analysen går att se, se figur 25. Po-

rositeten i den avgränsade analyserade 

volymen är 99,95 %.  

Analyserad volym på den designade 

centrum defekten är 0,00252 mm3. Vid 

antagande att defekten är en sfär mots-

varar volymen en diameter på 169 µm. Uppmätt diameter i X-led på den 

designade defekten är 238 µm samt i Y-led 199 µm, se figur 26, samt 93 

µm i Z-led. Ingen förskjutning likt första DD analysen går att mäta i tvär-

snitt XY-plan, se figur 27. 

Visuell jämförelse av analyserade defekter i XMT samt av DD analysen 

syns i figur 28 samt 29. 

 

Figur 25: Genomskärning av prov 4E och defekter visualiserade från mikrotomografi. 

 

Figur 24: Analyserad volym, gröna, i 

prov 4E från mikrotomografi 
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Figur 26: Uppmätt designad defekt i XY-plan. 

 

Figur 27: Designad defekt är centrerad i XY-plan. 
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Figur 28: 3D visualisering av defekter analyserat från XMT. 

 
Figur 29: 3D visualisering av defekter analyserat i andra DD analysen. 



Defektidentifiering vid EBM-tillverkning 

Jämförelser mellan Arcam Defect Detector, 

optisk mikroskopi och mikrotomografi. 

Mittuniversitetet 

2018-08-23 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

29 

4.5 Optisk mikroskopi 

I detta kapitel presenteras resultaten från analysen av ett tvärsnitt med 

optisk mikroskopi, OM, från några utvalda prover. 

4.5.1 Sfärisk designad defekt 

Nio stycken prover i serie 1 – 4, med sfärisk designad defekt, har under-

sökts i mikroskop i ett tvärsnitt XY-plan, vid cirka 5 mm höjd i z-led. 

Undersökning på prov 1H,1P,2H samt 2P kunde bekräfta att dom desig-

nade defekterna existerar. De designade defekterna i 3H samt 3P hittades 

inte i undersökningen. I prov 4A,4H samt 4P hittades inga designade de-

fekter vilket var samma resultat som DD analyserat. 

4.5.2 Cylindrisk genomgående designad defekt 

Fyra stycken prover i serie 5 – 8, med genomgående cylindrisk designad 

defekt, har undersökts i OM i ett tvärsnitt i XY-plan, vid cirka 5 mm höjd 

i z-led. Resultat av uppmätt storlek på designad defekt samt jämförelse 

mot DD presenteras i tabell 2. 

Tabell 2: Storlek på designad defekt 

Prov X-storlek OM 

tvärsnitt [mm] 

Y-storlek OM 

tvärsnitt [mm] 

X-storlek DD 

[mm] 

Y-storlek DD 

[mm] 

5J 0,32 0,29 0,68 0,76 

6P 0,50 0,47 0,90 0,96 

7H 0,67 0,68 1,02 1,30 

8A 1,22 1,20 1,57 1,73 
 

Figur 30 visar mikroskopbilder på den designade cylindriska defekten 

från ett tvärsnitt vid cirka 5mm. 
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Figur 30: Mikroskopbilder på designad defekt från ett tvärsnitt vid cirka 5 mm, på 

prov f.v. övre raden 5J,6P, f.v. nedre raden 7H,8A. 

 

4.5.3 Stokastiska defekter 

I prov 3H samt 1P vid cirka 5 mm höjd hittades ett antal sfäriska porer 

samt en oregelbunden defekt. Se figur 31. 

 

Figur 31: (a) sfäriska porer i prov 1P; (b) Sfäriska porer och inringad oregelbunden 

defekt i prov 3H. 
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5 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel redovisas diskussioner samt slutsatser kring arbetet.  

 

5.1 Defect Detector 

Den genomgående ökningen av relativ densitet analyserad av DD från A 

till P inom samma serie är anmärkningsvärd. För att bekräfta eller demen-

tera analysen från DD rekommenderas XMT på en mängd prover. Första 

spekulationerna tydde på brister i upplösning eller analysen av LQ bil-

derna. Om analysen skulle antas vara sann, tyder de på brister i tillverk-

ningen.  

Förskjutningen som upptäckts i visualiseringen av data från första DD-

analysen har inte upptäckts i varken XMT eller mikroskopiundersökning-

arna. Första spekulationerna kring orsaken var felaktig kalibrering av LQ 

eller elektronstrålen. Dock vid felaktig kalibrering av elektronstrålen kan 

det antas att proverna i bygget haft stora visuella defekter även på ytorna 

samt vid interfacezonen mellan kontur samt hatch. Även övriga detaljer 

i samma bygge hade haft deformationer. Angående felaktig kalibrering 

av LQ, så kalibreras den utefter ett mönster som elektronstrålen projice-

rar, så att kamerans pixlar överensstämmer med elektronstrålens posit-

ion. De finns inga kriterier där den kan godkänna eller underkänna ka-

libreringen utan använder bara bilderna för att bestämma pixelns posit-

ion på byggplattan. En effekt av förskjutningen är att DD analyserar den-

siteten med betydande fel samt första LQ-rapporten visar större porositet 

än verklig.  

Orsaken till den andra DD-analysen med förskjutning av proverna i 

CAD-filen uppkom efter att de syntes ett mönster att förskjutningsvekto-

rerna harmonierade med LQ-kamerans placering i EBM-maskinen, se fi-

gur 32. Prov 8A hade den längsta vektorn i cirka 45grader från LQ kame-

rans position. Medans mot 1A samt 8P började vektorns vinkel flackas ut 

samt vektorns längd minskade närmre kameran. De tyder på att LQ-

bilderna förvrängs i sidovinklar mot kameran samt att de inte kompense-

ras för förvrängningen.  
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Figur 32: Förskjutningsvektorerna, förstorade x20, och LQ-kamerans placering 

ovanför byggplattan. 

Den andra DD-analysen gav ett mer trovärdigt resultat med jämnare re-

lativ densitet inom samma serie, framförallt i serie 1 till 4 fanns inga moln 

av defekter. De kvarstår dock att proverna längst bort från LQ-kameran 

har analyserats med fler stokastiska defekter än dom närmare kameran.  

I detta arbete har DD varit användbart för att identifiera dom designade 

defekterna men har begränsningar i synfältet, pixelupplösning samt att 

varje fotografi förlänger byggtiden för ett bygge vilken för produktion är 

intressant att hålla låg. En av styrkorna med AT jämfört med subtraktiva 

tillverkningsmetoder är att bygga nätstrukturer. Där kan små defekter ha 

stor påverkan på hållfastheten. Men dessa detaljer klarar inte DD av att 

analysera.  
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Enligt Arcam analyserar DD endast hatchområdet, egna spekulationer 

har funnits att DD inte kan analysera konturområdet. I denna studie har 

dock DD lurats att tro att hela provet är tillverkat som solid samt analy-

serat de tre konturerna runt den designade defekten som hatch utan 

några anmärkningsvärda problem.  

 

DD-analysen på prov 5J visar på stokastiska defekter längs en rak paral-

lell axel som den designade defekten. Dessa defekter gick inte att se i tvär-

snittet vid cirka 5 mm när provet undersöktes i mikroskopi. Defekter på 

en rak axel likt i prov 5J beror troligtvis på en defekt pixel i LQ, som 

skapat en avvikelse i gråskalan, än på riktiga defekter. 

Vid egen bildanalys av LQ-bilderna med ImageJ var serie fyra av särskilt 

intresse. Endast prov 4E analyserades att ha en designad defekt i DD. Vid 

bildanalys i ImageJ går de att urskilja tydliga avvikelser i gråskalan vid 

defekten även på prov 4F i lager 5,0000. Dock i lager 5,0500 kan avvikel-

serna i 4F inte ses. De tyder på att DD kräver att avvikelsen syns i minst 

två efterföljande lager för att analyseras som en defekt. För att undersöka 

om resterande prover i serie 4 har designade defekter rekommenderas 

XMT-undersökning. 

 

5.2 Mikrotomografi 

Undersökningen av prov 4E i XMT visade på 5009 stycken defekter jäm-

fört mot dom 13 stycken som andra DD-analysen påvisade. Porositeten 

från röntgen beräknades till 99,95 % jämfört med 99,99 % i DD-analysen. 

Antalet defekter samt porositeten harmoniserar med upplösningen på 

mätmetoderna. Kring 75 % av alla defekter från XMT-analysen är små po-

rer med volym som vid representation av en sfär skulle ha en diameter 

på under 50 µm. För DD-analysen behöver defekten synas i minst två la-

gerbilder, vardera 50 µm, för att analyseras till en Z-längd på 50 µm jäm-

fört med en upplösning på 10 µm i XMT.  
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DD-analysen på den sfäriska 100 µm designade defekten på prov 4E kon-

staterar att volymen är cirka 8 gånger större än designad i CAD. I ana-

lysen från XMT analyserades den till cirka 5 gånger större än designad i 

CAD.  

 

XMT är en bra oförstörande ex situ mätmetod för porositet med hög upp-

lösning. Men är en tidskrävande samt kostsam metod och utveckling 

kvarstår tills XMT eller liknande metod är implementerad in situ. 

 

5.3 Optisk mikroskopi 

Storleksmätningen av de cylindriskt designade defekterna i mikroskopi, 

visade att alla defekter blivit större i tillverkningen än vad de designats. 

Upp emot sju gånger större på den minsta 100 µm-defekten. Jämförelsen 

mot DD visade att DD analyserat defekterna som betydligt större än verk-

ligt. Till exempel dubbelt så stor i XY i serie 7 samt tre gånger större än 

verkligheten i serie 6 i XY. Hänsyn måste dock tas till att DD troligen re-

dovisar maximala X samt Y värden på defekten. Information saknas om 

de är varma eller kalla tal, med hänsyn till utvidgningen samt krympning 

i materialet, som redovisas. Men det tyder trots det på antingen precis-

ionsbrister i tillverkningen och, eller, brister i upplösningen eller analysen 

i LQ-bilderna.  

Fyra stycken prover med sfärisk designad defekt i serie 1 samt 2 kunde 

genom kapning samt slipning bekräfta att defekten finns. De två pro-

verna i serie 3 där ingen defekt hittades, kan ha kapats eller slipats bort, 

då de utfördes för hand eftersom verktyg med högre precision saknades. 

De tre proverna i serie 1 där DD inte analyserat någon designad defekt 

och ingen kunde hittas med kapning samt slipning. Kan antas ha samma 

felkälla som serie 3 proverna eller så har defekterna på grund av tempe-

raturen samt smältpolens djup i tillverkningen smält samman och blivit 

solida. 
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De sfäriska porer som hittats i ett tvärsnitt har likheter med dom Tam-

mas-Williams m.fl. [12] förklarar vara gasfyllda porer, som stannat kvar i 

materialet under smältningen. Gasen förklaras främst vara Argon samt 

härstamma från pulvertillverkningen. De sfäriska porerna som hittades 

befann sig i hatchområdet, de kan bero på den lägre energin samt ofoku-

serade strålen som används i hatchsmältning. 

Den oregelbundna defekt som hittats i prov 3H, har likheter med dom 

Tammas-Williams m.fl. [12] förklarar uppstå på grund av bristande 

smältning av pulvret eller bristande utfördelning av nytt pulver. Oregel-

bundna defekter är mindre önskvärda än sfäriska. Eftersom de skapar 

högre stresskoncentrationer som ger sämre hållfasthet för utmattning. 

Mikroskopi är en bra metod för att studera storlek, form på defekter, 

kunna studera anledning till uppkomst samt typ av defekt. De är dock en 

tidskrävande metod som begränsas av analys i ett tvärsnitt.  
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6 Förslag till åtgärder och 
rekommendationer 
 

En förbättring av LQ behöver en inbyggd kompensation av förvräng-

ningen av synfältet i algoritmen. En modell är att i varje bygge ha med 

prover med designade defekter, som proverna i detta arbete. Prover där 

DD vet att den ska leta efter en designad defekt samt kompensera för för-

vrängningen, det som utförts manuellt i detta arbete. För att med inform-

ationen om förvrängningen sen utföra en förbättrad DD-analys. En andra 

modell är en direkt kompensation av förvrängningen av synfältet, ef-

tersom aktuellt lager alltid är på samma avstånd från LQ.  

En målbild är att öka precision samt analysera defekter närmre ytan av 

detaljerna. Idag analyseras bara hatchområdet, fast stort intresse finns för 

att veta mer om gränszonen mellan kontur samt hatch. 

Forskning sker idag på nya metoder att identifiera defekter genom att dra 

nytta av sekundära och bakstrålande elektroner för att generera digitala 

bilder för processövervakning [18] [19]. Vilket har lovande förutsätt-

ningar för högre precision än LQ samt DD. 

För att bekräfta resultatet från denna studie med enstaka prov rekom-

menderas fler jämförelser med XMT.  

Om AT samt EBM ska accepteras som tillverkningsmetod krävs pålitliga 

samt effektiva system för att identifiera defekter. Detta arbete har identi-

fierat både efterfrågan samt att intresset är stort för det området. 
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 1 (3) 

 

 

 

 
 
Kursplan för: 
 

Maskinteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp 
 

Mechanical Engineering BA (C), Final Project, 15 credits 
 
 

Allmänna data om kursen 
 

Kurskod MT033G 

Ämne/huvudområde Maskinteknik 

Nivå Grundnivå 

Progression (C)  

Inriktning (namn) Examensarbete 

Högskolepoäng 15.0  

Fördjupning vs. Examen G2E , Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 

 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt 

 innehåller examensarbete för kandidatexamen. 

Utbildningsområde Teknik 100% 

Ansvarig avdelning Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik 

Inrättad 2007-12-06 

Fastställd 2008-02-27 

Senast reviderad 2018-03-13 

Giltig fr.o.m 2018-01-01 
 

 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge studenten grundläggande kunskaper 

om forskningsprocessen samt dess tillämpningar inom det maskintekniska 

området. 
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Efter godkänt examensarbete kan du: 

- planera din tid, för att lösa en större uppgift  

- formulera uppgiften och dess begränsningar  

- med vetenskaplig metodik lösa uppgiften, eller delar av den  

- skriftligt och muntligt presentera lösningen.  

- granska och översiktligt utvärdera tekniska rapporter  

- aktivt följa och delta i utvärderingen av en rapport och dess presentat-

ion.  

 

Innehåll 
 
Tillämpning av maskintekniska kunskaper och färdigheter 

för att lösa en uppgift som utgör ett aktuellt och för 

utbildningen relevant problem. 

Problemformulering.Problemlösning. Vetenskaplig metod.  
Dokumentation av lösning enligt tillämpbar 

standard eller mall. Muntlig presentation.  
Muntlig opposition. 

 

Behörighet 
 
Totalt avklarade kurser ska omfatta 120 hp, varav Maskinteknik GR (C), 

7,5 hp. 
 

Urvalsregler 
 
Urval sker i enlighet med 

Högskoleförordningen och den lokala 

antagningsordningen. 

 

Undervisning 
 
Examensarbetet kan utföras antingen individuellt eller 

undantagsvis i mindre grupp om två studenter. 

Arbetsinsats per student är ca 400 timmar varav 

huvuddelen är utan handledning. 

 

Examination 
 
Skriftlig rapport, muntlig presentation och opposition. 

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier. 
 

Betygsskala 
 
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är 

Godkänt, Fx och F är underkänt.  
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Litteratur 
 
Obligatorisk litteratur 
 
 
 
 
 

Övrig information 
 
Den traditionella beskrivningen av ett examensarbetes 

lärandemål är: Ett examensarbete skall utgöra ett självständigt 

utredningsarbete, konstruktionsarbete eller ett arbete av 

experimentell karaktär. Vetenskaplig metodik skall användas 

vid genomförandet. Arbetet bör vidare ha ett visst nyhetsvärde 

och skall innehålla moment av egen analys och systematisk 

problemlösning. 

 

En examinator måste alltid kontaktas innan arbetet kan 

sättas igång för godkännande och registrering av 

examensarbetet och för att få en handledare utsedd. Det är 

inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller 

färdigt arbete och få detta godkänt.  
Examinator utser en handledare vid institutionen. 

Handledare svarar för den fortlöpande vägledningen av 

studenten under arbetets gång. Om arbetet utförs utanför 

institutionen utses även en handledare vid ifrågavarande 

företag eller organisation. 
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Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 

Offset mesh in mm 0,8 0,8 1,3 2,3 2,6 3 2,9 2,7 

Points inside sample 6 6 6 6 4 4 4 4 

Size X in mm 10 10 10 10 10 10 10 10 

Size Y in mm 10 10 10 10 10 10 10 10 

Size Z in mm 10 10 10 10 15 15 15 15 

Visible No layers 1 1 1 0 1 1 1 1 

Height-Width factor 10 10 10 10 20 20 20 20 
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01-10003 
 
 

LayerQam report 
 
Build Summary   
Serial Number 01-10003 

  

Machine Name R1216 
  

Powder Batch 1216-004 
  

EBMControl version 5.2.50.7587 
  

Build Name EBM10045 
  

Material Theme Ti6Al4V_Q10plus 
   

Build Start Layer 0.05 mm 
   

Build End Layer 90.5 mm 
   

Machine Type Q10  
   

Analyse Start Layer 0.05 mm 
   

Analyse End Layer 90.5 mm 
  

Relative Build Density 96,73 (standard deviation 1,85)  % 
   

Number of missing images 1590  
  

Defect Detector version 1.0.36 
  

Report Generated At 2018-04-16 13:28 

 
Summary   
1A 96,89 (standard deviation 0,94) % 

   

1B 96,84 (standard deviation 0,97) % 
   

1C 96,65 (standard deviation 0,91) % 
   

1D 96,35 (standard deviation 0,87) % 
   

1E 96,69 (standard deviation 0,79) % 
   

1F 97,07 (standard deviation 0,77) % 
   

1G 97,88 (standard deviation 0,70) % 
   

1H 98,46 (standard deviation 0,68) % 
   

1I 98,35 (standard deviation 0,65) % 
   

1J 98,63 (standard deviation 0,63) % 
   

1K 98,33 (standard deviation 0,67) % 
   

1L 98,12 (standard deviation 0,73) % 
   

1M 98,41 (standard deviation 0,69) % 
   

1N 98,94 (standard deviation 0,64) % 
   

1O 99,05 (standard deviation 0,60) % 
   

1P 99,36 (standard deviation 0,57) % 
   

2A 96,96 (standard deviation 0,78) % 
   

2B 96,91 (standard deviation 0,75) % 
   

2C 96,11 (standard deviation 0,78) % 
   

2D 96,50 (standard deviation 0,69) % 
   

2E 96,61 (standard deviation 0,61) % 
   

2F 96,98 (standard deviation 0,55) % 
   

01-10003 Page 1 of 47  
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2G 97,60 (standard deviation 0,54) % 

   

2H 98,52 (standard deviation 0,44) % 
   

2I 98,64 (standard deviation 0,47) % 
   

2J 98,60 (standard deviation 0,43) % 
   

2K 98,60 (standard deviation 0,43) % 
   

2L 98,34 (standard deviation 0,49) % 
   

2M 98,48 (standard deviation 0,46) % 
   

2N 98,78 (standard deviation 0,43) % 
   

2O 99,15 (standard deviation 0,33) % 
   

2P 99,28 (standard deviation 0,32) % 
   

3A 97,06 (standard deviation 0,74) % 
   

3B 96,76 (standard deviation 0,74) % 
   

3C 96,40 (standard deviation 0,75) % 
   

3D 96,35 (standard deviation 0,62) % 
   

3E 96,50 (standard deviation 0,62) % 
   

3F 97,04 (standard deviation 0,58) % 
   

3G 97,70 (standard deviation 0,53) % 
   

3H 98,19 (standard deviation 0,44) % 
   

3I 98,40 (standard deviation 0,58) % 
   

3J 98,51 (standard deviation 0,48) % 
   

3K 98,53 (standard deviation 0,45) % 
   

3L 98,56 (standard deviation 0,45) % 
   

3M 98,74 (standard deviation 0,39) % 
   

3N 98,80 (standard deviation 0,40) % 
   

3O 99,18 (standard deviation 0,31) % 
   

3P 99,16 (standard deviation 0,34) % 
   

4A 96,82 (standard deviation 0,84) % 
   

4B 96,77 (standard deviation 0,78) % 
   

4C 96,78 (standard deviation 0,71) % 
   

4D 96,26 (standard deviation 0,68) % 
   

4E 96,51 (standard deviation 0,66) % 
   

4F 97,06 (standard deviation 0,63) % 
   

4G 97,61 (standard deviation 0,60) % 
   

4H 98,19 (standard deviation 0,52) % 
   

4I 98,21 (standard deviation 0,51) % 
   

4J 98,52 (standard deviation 0,47) % 
   

4K 98,42 (standard deviation 0,47) % 
   

4L 98,40 (standard deviation 0,48) % 
   

4M 98,66 (standard deviation 0,44) % 
   

4N 98,88 (standard deviation 0,39) % 
   

4O 98,92 (standard deviation 0,36) % 
   

4P 99,30 (standard deviation 0,27) % 
   

5A 95,68 (standard deviation 1,12) % 
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5B 95,67 (standard deviation 0,85) % 
   

5C 95,77 (standard deviation 0,83) % 
   

5D 95,91 (standard deviation 0,67) % 
   

5E 96,16 (standard deviation 0,65) % 
   

5F 96,26 (standard deviation 0,70) % 
   

5G 96,82 (standard deviation 0,75) % 
   

5H 96,94 (standard deviation 0,78) % 
   

5I 97,22 (standard deviation 0,64) % 
   

5J 97,49 (standard deviation 0,84) % 
   

5K 97,56 (standard deviation 0,76) % 
   

5L 97,48 (standard deviation 0,76) % 
   

5M 97,62 (standard deviation 0,84) % 
   

5N 97,79 (standard deviation 0,70) % 
   

5O 98,00 (standard deviation 0,69) % 
   

5P 98,18 (standard deviation 0,67) % 
   

6A 95,06 (standard deviation 1,30) % 
   

6B 95,19 (standard deviation 1,03) % 
   

6C 95,03 (standard deviation 0,76) % 
   

6D 94,95 (standard deviation 0,77) % 
   

6E 95,15 (standard deviation 0,69) % 
   

6F 95,50 (standard deviation 0,57) % 
   

6G 95,65 (standard deviation 0,68) % 
   

6H 96,12 (standard deviation 0,69) % 
   

6I 96,72 (standard deviation 0,82) % 
   

6J 96,54 (standard deviation 0,92) % 
   

6K 96,92 (standard deviation 0,88) % 
   

6L 96,95 (standard deviation 0,89) % 
   

6M 96,80 (standard deviation 0,87) % 
   

6N 97,01 (standard deviation 0,85) % 
   

6O 97,07 (standard deviation 0,81) % 
   

6P 97,64 (standard deviation 0,83) % 
   

7A 94,49 (standard deviation 1,16) % 
   

7B 94,17 (standard deviation 0,89) % 
   

7C 94,28 (standard deviation 0,80) % 
   

7D 94,39 (standard deviation 0,76) % 
   

7E 94,10 (standard deviation 0,78) % 
   

7F 94,10 (standard deviation 0,69) % 
   

7G 94,86 (standard deviation 0,99) % 
   

7H 95,06 (standard deviation 1,06) % 
   

7I 95,90 (standard deviation 1,01) % 
   

7J 95,84 (standard deviation 1,17) % 
   

7K 95,92 (standard deviation 1,21) % 
   

7L 96,44 (standard deviation 1,01) % 
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7M 96,32 (standard deviation 1,02) % 

   

7N 96,45 (standard deviation 1,01) % 
   

7O 96,81 (standard deviation 0,90) % 
   

7P 96,42 (standard deviation 0,89) % 
   

8A 93,62 (standard deviation 1,47) % 
   

8B 93,63 (standard deviation 1,18) % 
   

8C 93,19 (standard deviation 1,02) % 
   

8D 93,12 (standard deviation 0,85) % 
   

8E 92,51 (standard deviation 0,94) % 
   

8F 92,81 (standard deviation 1,02) % 
   

8G 92,82 (standard deviation 1,12) % 
   

8H 93,18 (standard deviation 1,13) % 
   

8I 93,74 (standard deviation 1,16) % 
   

8J 94,40 (standard deviation 1,34) % 
   

8K 94,53 (standard deviation 1,26) % 
   

8L 94,16 (standard deviation 1,37) % 
   

8M 95,15 (standard deviation 1,08) % 
   

8N 95,40 (standard deviation 1,04) % 
   

8O 95,52 (standard deviation 0,97) % 
   

8P 95,54 (standard deviation 1,16) % 
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01-10003 
 
 

LayerQam report 

 
Build Summary 
 
Serial Number 01-10003 

  

Machine Name R1216 
  

Powder Batch 1216-004 
  

EBMControl version 5.2.50.7587 
  

Build Name EBM10045 
  

Material Theme Ti6Al4V_Q10plus 
   

Build Start Layer 0.05 mm 
   

Build End Layer 90.5 mm 
   

Machine Type Q10  
   

Analyse Start Layer 0.05 mm 
   

Analyse End Layer 90.5 mm 
  

Relative Build Density 99,44 (standard deviation 0,92) % 
   

Number of missing images 1590  
  

Defect Detector version 1.0.36 
  

Report Generated At 2018-05-22 15:32 
Summary 
 
1A 99,83 (standard deviation 0,46) % 

   

1B 99,85 (standard deviation 0,48) % 
   

1C 99,85 (standard deviation 0,47) % 
   

1D 99,85 (standard deviation 0,48) % 
   

1E 99,85 (standard deviation 0,47) % 
   

1F 99,85 (standard deviation 0,48) % 
   

1G 99,86 (standard deviation 0,46) % 
   

1H 99,85 (standard deviation 0,49) % 
   

1I 99,85 (standard deviation 0,48) % 
   

1J 99,84 (standard deviation 0,49) % 
   

1K 99,85 (standard deviation 0,48) % 
   

1L 99,84 (standard deviation 0,49) % 
   

1M 99,84 (standard deviation 0,50) % 
   

1N 99,84 (standard deviation 0,49) % 
   

1O 99,84 (standard deviation 0,47) % 
   

1P 99,80 (standard deviation 0,50) % 
   

2A 99,93 (standard deviation 0,15) % 
   

2B 99,95 (standard deviation 0,15) % 
   

2C 99,97 (standard deviation 0,13) % 
   

2D 99,97 (standard deviation 0,12) % 
   

2E 99,97 (standard deviation 0,14) % 
   

2F 99,97 (standard deviation 0,13) % 
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2G 99,97 (standard deviation 0,12) % 

   

2H 99,97 (standard deviation 0,14) % 
   

2I 99,97 (standard deviation 0,13) % 
   

2J 99,96 (standard deviation 0,14) % 
   

2K 99,97 (standard deviation 0,13) % 
   

2L 99,97 (standard deviation 0,14) % 
   

2M 99,96 (standard deviation 0,13) % 
   

2N 99,98 (standard deviation 0,12) % 
   

2O 99,98 (standard deviation 0,11) % 
   

2P 99,97 (standard deviation 0,13) % 
   

3A 99,98 (standard deviation 0,06) % 
   

3B 99,97 (standard deviation 0,08) % 
   

3C 99,99 (standard deviation 0,06) % 
   

3D 99,98 (standard deviation 0,08) % 
   

3E 99,99 (standard deviation 0,05) % 
   

3F 99,99 (standard deviation 0,07) % 
   

3G 99,99 (standard deviation 0,06) % 
   

3H 99,99 (standard deviation 0,05) % 
   

3I 99,99 (standard deviation 0,06) % 
   

3J 99,99 (standard deviation 0,06) % 
   

3K 99,99 (standard deviation 0,05) % 
   

3L 99,99 (standard deviation 0,04) % 
   

3M 99,99 (standard deviation 0,05) % 
   

3N 99,98 (standard deviation 0,05) % 
   

3O 99,98 (standard deviation 0,05) % 
   

3P 99,93 (standard deviation 0,07) % 
   

4A 99,99 (standard deviation 0,04) % 
   

4B 99,93 (standard deviation 0,14) % 
   

4C 100,00 (standard deviation 0,01) % 
   

4D 100,00 (standard deviation 0,00) % 
   

4E 99,99 (standard deviation 0,07) % 
   

4F 100,00 (standard deviation 0,00) % 
   

4G 100,00 (standard deviation 0,00) % 
   

4H 100,00 (standard deviation 0,00) % 
   

4I 100,00 (standard deviation 0,01) % 
   

4J 100,00 (standard deviation 0,01) % 
   

4K 100,00 (standard deviation 0,01) % 
   

4L 100,00 (standard deviation 0,00) % 
   

4M 99,99 (standard deviation 0,01) % 
   

4N 99,98 (standard deviation 0,02) % 
   

4O 99,98 (standard deviation 0,02) % 
   

4P 99,92 (standard deviation 0,05) % 
   

5A 99,82 (standard deviation 0,16) % 
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5B 99,77 (standard deviation 0,23) % 
   

5C 99,85 (standard deviation 0,23) % 
   

5D 99,86 (standard deviation 0,23) % 
   

5E 99,83 (standard deviation 0,19) % 
   

5F 99,77 (standard deviation 0,17) % 
   

5G 99,86 (standard deviation 0,10) % 
   

5H 99,80 (standard deviation 0,14) % 
   

5I 99,85 (standard deviation 0,10) % 
   

5J 99,75 (standard deviation 0,14) % 
   

5K 99,82 (standard deviation 0,12) % 
   

5L 99,83 (standard deviation 0,08) % 
   

5M 99,85 (standard deviation 0,07) % 
   

5N 99,87 (standard deviation 0,08) % 
   

5O 99,86 (standard deviation 0,08) % 
   

5P 99,90 (standard deviation 0,06) % 
   

6A 99,68 (standard deviation 0,15) % 
   

6B 99,58 (standard deviation 0,22) % 
   

6C 99,58 (standard deviation 0,27) % 
   

6D 99,40 (standard deviation 0,50) % 
   

6E 99,39 (standard deviation 0,46) % 
   

6F 99,31 (standard deviation 0,43) % 
   

6G 99,47 (standard deviation 0,24) % 
   

6H 99,42 (standard deviation 0,26) % 
   

6I 99,29 (standard deviation 0,36) % 
   

6J 99,12 (standard deviation 0,48) % 
   

6K 99,49 (standard deviation 0,29) % 
   

6L 99,51 (standard deviation 0,23) % 
   

6M 99,40 (standard deviation 0,33) % 
   

6N 99,50 (standard deviation 0,16) % 
   

6O 99,61 (standard deviation 0,13) % 
   

6P 99,55 (standard deviation 0,13) % 
   

7A 99,25 (standard deviation 0,26) % 
   

7B 99,06 (standard deviation 0,58) % 
   

7C 99,00 (standard deviation 0,71) % 
   

7D 98,89 (standard deviation 0,56) % 
   

7E 98,74 (standard deviation 0,65) % 
   

7F 98,51 (standard deviation 0,70) % 
   

7G 98,77 (standard deviation 0,55) % 
   

7H 98,47 (standard deviation 0,67) % 
   

7I 98,63 (standard deviation 0,61) % 
   

7J 98,42 (standard deviation 0,70) % 
   

7K 98,58 (standard deviation 0,65) % 
   

7L 98,97 (standard deviation 0,42) % 
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7M 99,12 (standard deviation 0,38) % 

   

7N 99,17 (standard deviation 0,20) % 
   

7O 99,26 (standard deviation 0,21) % 
   

7P 99,23 (standard deviation 0,17) % 
   

8A 98,43 (standard deviation 0,52) % 
   

8B 98,27 (standard deviation 0,48) % 
   

8C 97,99 (standard deviation 0,65) % 
   

8D 97,64 (standard deviation 0,81) % 
   

8E 97,02 (standard deviation 0,94) % 
   

8F 96,87 (standard deviation 0,84) % 
   

8G 96,89 (standard deviation 0,82) % 
   

8H 96,77 (standard deviation 0,82) % 
   

8I 96,86 (standard deviation 0,82) % 
   

8J 97,07 (standard deviation 0,87) % 
   

8K 97,40 (standard deviation 0,68) % 
   

8L 97,19 (standard deviation 0,79) % 
   

8M 97,89 (standard deviation 0,54) % 
   

8N 98,07 (standard deviation 0,34) % 
   

8O 98,11 (standard deviation 0,38) % 
   

8P 98,06 (standard deviation 0,30) % 
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<Defects> 
        <MetricDefect> 
          <X>-91.70469</X> 
          <Y>-86.24728</Y> 
          <XSize>0.5491638</XSize> 
          <YSize>0.09875488</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.1</EndZ> 
          <Volume>0.00325395656</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-92.14012</X> 
          <Y>-86.36689</Y> 
          <XSize>0.3303604</XSize> 
          <YSize>0.103378296</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.15</EndZ> 
          <Volume>0.00341520971</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-92.8983459</X> 
          <Y>-86.76932</Y> 
          <XSize>1.21639252</XSize> 
          <YSize>0.6365051</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.15</EndZ> 
          <Volume>0.02756764</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-93.4946442</X> 
          <Y>-87.0579147</Y> 
          <XSize>1.109169</XSize> 
          <YSize>0.749130249</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.15</EndZ> 
          <Volume>0.0249273628</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-94.14135</X> 
          <Y>-87.56832</Y> 
          <XSize>0.223129272</XSize> 
          <YSize>0.216018677</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.15</EndZ> 
          <Volume>0.00301250559</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-90.3222961</X> 
          <Y>-92.50943</Y> 
          <XSize>0.221031189</XSize> 
          <YSize>0.105728149</YSize> 
          <StartZ>0.15</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
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          <Volume>0.00116846093</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-95.35736</X> 
          <Y>-89.74628</Y> 
          <XSize>0.111579895</XSize> 
          <YSize>0.10799408</YSize> 
          <StartZ>0.15</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.00120499684</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-88.85382</X> 
          <Y>-86.5181961</Y> 
          <XSize>0.111572266</XSize> 
          <YSize>0.108047485</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.00241102069</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-95.2051544</X> 
          <Y>-89.13607</Y> 
          <XSize>0.223144531</XSize> 
          <YSize>0.215988159</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.003012286</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-88.63284</X> 
          <Y>-86.62393</Y> 
          <XSize>0.111579895</XSize> 
          <YSize>0.108047485</YSize> 
          <StartZ>0.1</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.00180838909</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-89.18419</X> 
          <Y>-86.41478</Y> 
          <XSize>0.111572266</XSize> 
          <YSize>0.108039856</YSize> 
          <StartZ>0.15</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.00120542513</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-94.5692444</X> 
          <Y>-88.07408</Y> 
          <XSize>0.220977783</XSize> 
          <YSize>0.10569</YSize> 
          <StartZ>0.15</StartZ> 
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          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.00116775709</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-87.52359</X> 
          <Y>-87.37334</Y> 
          <XSize>0.111587524</XSize> 
          <YSize>0.108039856</YSize> 
          <StartZ>0.15</StartZ> 
          <EndZ>0.25</EndZ> 
          <Volume>0.001808385</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-89.51347</X> 
          <Y>-86.36653</Y> 
          <XSize>0.332542419</XSize> 
          <YSize>0.213768</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.006516302</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-87.73692</X> 
          <Y>-87.65381</Y> 
          <XSize>0.33694458</XSize> 
          <YSize>0.4344864</YSize> 
          <StartZ>0.2</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.008539874</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-94.35475</X> 
          <Y>-87.8487854</Y> 
          <XSize>0.220970154</XSize> 
          <YSize>0.10569</YSize> 
          <StartZ>0.2</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.00175157527</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-87.68987</X> 
          <Y>-87.26643</Y> 
          <XSize>0.220977783</XSize> 
          <YSize>0.105751038</YSize> 
          <StartZ>0.05</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.00350529444</Volume> 
        </MetricDefect> 
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<Name>4E</Name> 
      <SizeCategoryHistogram> 
        <Bins> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.1^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0</Min> 
            <Max>0.001</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.2^3</Name> 
            <Count>12</Count> 
            <Min>0.001</Min> 
            <Max>0.008</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.3^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.008</Min> 
            <Max>0.026999999999999996</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.4^3</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>0.026999999999999996</Min> 
            <Max>0.064</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.5^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.064</Min> 
            <Max>0.125</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.6^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.125</Min> 
            <Max>0.21599999999999997</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.7^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.21599999999999997</Min> 
            <Max>0.34299999999999992</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.8^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.34299999999999992</Min> 
            <Max>0.512</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>0.9^3</Name> 
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            <Count>0</Count> 
            <Min>0.512</Min> 
            <Max>0.729</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>1.0^3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.729</Min> 
            <Max>1</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>Larger</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>1</Min> 
            <Max>1000</Max> 
          </HistogramBin> 
        </Bins> 
      </SizeCategoryHistogram> 
      <SizeHistogram> 
        <Bins> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 0</Name> 
            <Count>12</Count> 
            <Min>0.0011671887477859855</Min> 
            <Max>0.0044364032385471675</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 1</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.0044364032385471675</Min> 
            <Max>0.0077056177293083495</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 2</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.0077056177293083495</Min> 
            <Max>0.010974832220069532</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.010974832220069532</Min> 
            <Max>0.014244046710830714</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 4</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.014244046710830714</Min> 
            <Max>0.017513261201591895</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 5</Name> 
            <Count>0</Count> 
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            <Min>0.017513261201591895</Min> 
            <Max>0.020782475692353079</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 6</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.020782475692353079</Min> 
            <Max>0.02405169018311426</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 7</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.02405169018311426</Min> 
            <Max>0.027320904673875442</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 8</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.027320904673875442</Min> 
            <Max>0.030590119164636623</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 9</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.030590119164636623</Min> 
            <Max>0.033859333655397804</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 10</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.033859333655397804</Min> 
            <Max>0.037128548146158985</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 11</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.037128548146158985</Min> 
            <Max>0.040397762636920173</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 12</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.040397762636920173</Min> 
            <Max>0.043666977127681354</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 13</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>0.043666977127681354</Min> 
            <Max>0.046936191618442535</Max> 
          </HistogramBin> 
        </Bins> 
      </SizeHistogram> 
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      <LayerHistogram> 
        <Bins> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 0</Name> 
            <Count>6</Count> 
            <Min>0.125</Min> 
            <Max>0.58552631578947367</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 1</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>0.58552631578947367</Min> 
            <Max>1.0460526315789474</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 2</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>1.0460526315789474</Min> 
            <Max>1.506578947368421</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 3</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>1.506578947368421</Min> 
            <Max>1.9671052631578947</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 4</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>1.9671052631578947</Min> 
            <Max>2.4276315789473681</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 5</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>2.4276315789473681</Min> 
            <Max>2.888157894736842</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 6</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>2.888157894736842</Min> 
            <Max>3.3486842105263159</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 7</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>3.3486842105263159</Min> 
            <Max>3.8092105263157894</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 8</Name> 
            <Count>1</Count> 



 Bilaga 6 – XML-fil 2, utdrag textrad 69025 – 70229 av 283939 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

            <Min>3.8092105263157894</Min> 
            <Max>4.2697368421052628</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 9</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>4.2697368421052628</Min> 
            <Max>4.7302631578947363</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 10</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>4.7302631578947363</Min> 
            <Max>5.1907894736842106</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 11</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>5.1907894736842106</Min> 
            <Max>5.6513157894736841</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 12</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>5.6513157894736841</Min> 
            <Max>6.1118421052631575</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 13</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>6.1118421052631575</Min> 
            <Max>6.5723684210526319</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 14</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>6.5723684210526319</Min> 
            <Max>7.0328947368421053</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 15</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>7.0328947368421053</Min> 
            <Max>7.4934210526315788</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 16</Name> 
            <Count>0</Count> 
            <Min>7.4934210526315788</Min> 
            <Max>7.9539473684210522</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 17</Name> 
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            <Count>0</Count> 
            <Min>7.9539473684210522</Min> 
            <Max>8.4144736842105257</Max> 
          </HistogramBin> 
          <HistogramBin> 
            <Name>bin 18</Name> 
            <Count>1</Count> 
            <Min>8.4144736842105257</Min> 
            <Max>8.875</Max> 
          </HistogramBin> 
        </Bins> 
      </LayerHistogram> 
      <Defects> 
        <MetricDefect> 
          <X>-52.8156052</X> 
          <Y>-38.40899</Y> 
          <XSize>0.2205391</XSize> 
          <YSize>0.1059227</YSize> 
          <StartZ>0.1</StartZ> 
          <EndZ>0.15</EndZ> 
          <Volume>0.00116800482</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-58.67862</X> 
          <Y>-42.66322</Y> 
          <XSize>0.586257935</XSize> 
          <YSize>1.97409821</YSize> 
          <StartZ>0.15</StartZ> 
          <EndZ>0.2</EndZ> 
          <Volume>0.04693619</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-55.03677</X> 
          <Y>-47.16947</Y> 
          <XSize>0.22064209</XSize> 
          <YSize>0.105957031</YSize> 
          <StartZ>0.25</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.001168929</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-52.6462021</X> 
          <Y>-38.681366</Y> 
          <XSize>0.336528778</XSize> 
          <YSize>0.434509277</YSize> 
          <StartZ>0.25</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.004264892</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-53.96598</X> 
          <Y>-38.2112961</Y> 
          <XSize>0.11139679</XSize> 



 Bilaga 6 – XML-fil 2, utdrag textrad 69025 – 70229 av 283939 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

          <YSize>0.108066559</YSize> 
          <StartZ>0.25</StartZ> 
          <EndZ>0.3</EndZ> 
          <Volume>0.00120382675</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-55.2743378</X> 
          <Y>-38.29258</Y> 
          <XSize>0.113658905</XSize> 
          <YSize>0.21831131</YSize> 
          <StartZ>0.3</StartZ> 
          <EndZ>0.35</EndZ> 
          <Volume>0.00124065124</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-57.0079041</X> 
          <Y>-38.93397</Y> 
          <XSize>0.111385345</XSize> 
          <YSize>0.108055115</YSize> 
          <StartZ>2.75</StartZ> 
          <EndZ>2.85</EndZ> 
          <Volume>0.00180536346</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-58.85923</X> 
          <Y>-41.83938</Y> 
          <XSize>0.225036621</XSize> 
          <YSize>0.326416016</YSize> 
          <StartZ>3.05</StartZ> 
          <EndZ>3.1</EndZ> 
          <Volume>0.00306064822</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-58.02661</X> 
          <Y>-39.8369026</Y> 
          <XSize>0.22052002</XSize> 
          <YSize>0.105857849</YSize> 
          <StartZ>4.1</StartZ> 
          <EndZ>4.15</EndZ> 
          <Volume>0.00116718875</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-54.2545776</X> 
          <Y>-42.73986</Y> 
          <XSize>0.225143433</XSize> 
          <YSize>0.326503754</YSize> 
          <StartZ>5</StartZ> 
          <EndZ>5.05</EndZ> 
          <Volume>0.00428809365</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-58.91718</X> 
          <Y>-41.6750679</Y> 
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          <XSize>0.113639832</XSize> 
          <YSize>0.218345642</YSize> 
          <StartZ>5.65</StartZ> 
          <EndZ>5.75</EndZ> 
          <Volume>0.00186095713</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-53.4226379</X> 
          <Y>-38.0901871</Y> 
          <XSize>0.111404419</XSize> 
          <YSize>0.108081818</YSize> 
          <StartZ>7.25</StartZ> 
          <EndZ>7.3</EndZ> 
          <Volume>0.00120407925</Volume> 
        </MetricDefect> 
        <MetricDefect> 
          <X>-58.9160538</X> 
          <Y>-41.7302055</Y> 
          <XSize>0.11138916</XSize> 
          <YSize>0.108070374</YSize> 
          <StartZ>8.85</StartZ> 
          <EndZ>8.9</EndZ> 
          <Volume>0.00120378681</Volume> 
        </MetricDefect> 
      </Defects> 
      <Density> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.1</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.15</Layer> 
          <Density>99.52665</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.2</Layer> 
          <Density>99.17602</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.25</Layer> 
          <Density>99.89481</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.3</Layer> 
          <Density>99.89481</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.35</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
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        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>0.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
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        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
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          <Layer>1.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>1.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.35</Layer> 
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          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.75</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.8</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.85</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>2.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
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        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.05</Layer> 
          <Density>99.92987</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.1</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 



 Bilaga 6 – XML-fil 2, utdrag textrad 69025 – 70229 av 283939 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>3.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.1</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.15</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
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          <Layer>4.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>4.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5</Layer> 
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          <Density>99.9123459</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.05</Layer> 
          <Density>99.9649353</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.65</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
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        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.7</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.75</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>5.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
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        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>6.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
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          <Layer>7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.25</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.3</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.65</Layer> 
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          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>7.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
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        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.85</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.9</Layer> 
          <Density>99.98247</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>8.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
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        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.1</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.15</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.2</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.25</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.3</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.35</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.4</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.45</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.5</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.55</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.6</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
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          <Layer>9.65</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.7</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.75</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.8</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.85</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.9</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>9.95</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>10</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
        <DensityPerLayer> 
          <Layer>10.05</Layer> 
          <Density>100</Density> 
        </DensityPerLayer> 
      </Density> 
      <DensityAverage>99.9902344</DensityAverage> 
      <DensitySd>0.06798576</DensitySd> 
    </PartAnalysis> 


