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Sammanfattning 
Arbetet behandlar utvecklingsprocessen för en insats till en ARCAM S12 

Electron Beam Melting-maskin.  
 

Behovet består i att dagens maskin kräver en full tank med tillverk-

ningsmaterial för att kunna användas. Den överdrivna materialtillför-

seln leder till att maskinen ej kan ses som lämplig för materialforskning, 

då nya material måste tillverkas i stora satser varav en stor del går som 

svinn. Målet med arbetet blev därför att utveckla en insats till maskinen, 

som skulle göra den gångbar att använda vid materialforskning, utan att 

permanent påverka ursprungsfunktionen. 
 

Den utvecklade insatsen har som funktion att sänka materialanvänd-

ningen i maskinen, och därigenom göra maskinen applicerbar för 

materialforskning. Detta genom att minska byggytan och skapa en mer 

sofistikerad materialmatning än originalutförandets. Materialmatningen 

är också modulär, på så sätt att mängden materialpulver som matas ut 

per cykel kan varieras med olika insatser. 
 

Under arbetets gång behandlas alla processens steg, från målspecifikat-

ionen till det slutgiltiga konstruktionsunderlaget. Projektet startade med 

en funktionsanalys och uppställande av en målspecifikation. Därefter 

startade konceptgenereringsprocessen med både kreativa och mer strin-

genta utvecklingsmetoder. Efter detta genomfördes konceptval med 

flera strukturerade konceptvalsmetoder. Det valda konceptet modellera-

des sedan i sin slutgiltiga form i SolidWorks. Via SolidWorks interna rit-

ningssystem ritades även konstruktionsunderlag till insattsmodulen. 
  

Projektets resultat är ett färdigt konstruktionsunderlag för en modul 

som passar i en ARCAM S12 EBM-maskin. Denna modul minskar 

byggvolymen till 110x110xbygghöjden i millimeter, och likriktar 

mängden material applicerat mellan lagerna. 

 

Nyckelord: Modulär, Pulvermatning, Byggvolym, Additiv Tillverkning, 

EBM. 
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Abstract 
This thesis work is focused on the product development of an insert mod-

ule for an ARCAM S12 Electron Beam Melting machine 

The need for an insert module comes from the fact that the machine re-

quires a full tank of building material to operate as intended. With con-

cern to the large building volume the original machine cannot be seen as 

a viable alternative for materials research, because such research often 

uses expensive experimental materials. The goal for the module is there-

fore to lower the use of building material, and trough that make the ma-

chine viable for materials research without permanently affecting the 

original function. Another important function of the new module is the 

possibility to control and synchronize the amount of material dispensed 

between layers of the build.    
 

During the length of the thesis, the entire development process of the 

module is discussed. From the target specification, to the finished blue-

prints. 
 

The process started with the establishment of a target specification, fol-

lowed by a phase of concept development containing both creative and 

stringent methods. After these concepts had been evaluated and culled 

through structured methods a final concept was selected. This concept 

was then modeled in Solid Works and technical drawings of the model 

was made for the blueprint. 
 

The result of the thesis work is a finished blueprint for an insert module 

that fits an ARCAM S12 EBM machine. This module has lowered the 

build volume to 110x110xthe build height in millimeters, and has the 

possibility to synchronize the amount of material dispensed between 

layers. 

 

Keywords: Modular, Powder Feeding, Build Volume, Additive 

Manufacturing, EBM. 
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Terminologi 
 

ARCAM - Ett företag som tillverkar maskiner för AM 

 

AM - Additive manufacturing, additiv tillverkning. 

 

Assembly – Sammansättning av flera CAD modeller. 

 

CAD - Computer aided design, datorstödd modellering. 

 

EBM - Electron beam melting, elektronstrålesmältning. 

 

Flowability - Ett mått på hur bra ett materialgranulat flödar. 

 

MIUN - Mittuniversitetet. 

 

Raka - Rake, den del som åker fram och tillbaka över byggbordet för att 

sprida ut material. 

 

SLS - Selective Laser Sintering, selektiv sintring med laser. En AM me-

tod. 

 

SolidWorks - CAD programvara. 

 

STRATASYS - Ett företag som tillverkar maskiner för AM 

 

STRC - Sports Tech Research Centre. 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 

Additiv tillverkning (AM) är ett samlingsnamn för tillverkningsproces-

ser som bygger på att tunna lager av materialgranulat sammanfogas för 

att bilda en tredimensionell del. Den tredimensionella formen som 

skapas vid AM baseras på en 3D-modell skapad i en CAD-programvara 

som sedan delas upp i tunna skikt. AM maskinen sammanfogar 

material efter den skiktade ritningen och formen byggs upp lager för la-

ger [1]. AM började som ett sätt att snabbt ta fram prototyper för visuali-

sering eller simplare former av demonstration, men tekniken har gått 

framåt och idag är det möjligt att tillverka fullt funktionella delar i 

mindre serier [2, pp. 587-588]. Den AM maskin som Sports Tech Rese-

arch Centre (STRC) använder för utskrifter i metall är en Arcam S12 

(Arcam AB, Sverige, Mölndal) som är modifierad för större kapacitet. 

Metaller som STRC använder i utskrifter är bland annat titan och rost-

fritt 316-stål [3], men det pågår konstant forskning att ta fram processpa-

rametrar för nya material.  

 

Ett av STRCs huvudsakliga forskningsområden är “Additiv tillverkning 

och materialteknik”. I skrivande stund bedrivs en rad olika projekt inom 

området, däribland INNOKOP, AMPeRe, och TROJAM3DC [4]. Pro-

jekten fokuserar på att bedriva materialforskning samt utveckla region-

ens kompetens och konkurrenskraft inom additiv tillverkning. För att 

underlätta materialforskningen har forskarlaget på Mittuniversitetet i 

Östersund under en längre tid önskat en lösning som möjliggör utskrif-

ter med en mindre materialåtgång och byggvolym än vad maskinen till-

låter i dagsläget. Detta för att EBM-maskiner kräver att hela byggytan 

fylls upp med material, lager för lager, oavsett hur stor del av denna vo-

lym som faktiskt används för tillverkning. 

1.2 Syfte 

För att tillgodose denna önskan avsåg arbetet att konstruera en lösning 

som förminskar byggarean samt minimerar mängden material som krävs 

för att utföra en utskrift, men som fortfarande är tjänlig till forskningen 

som bedrivs vid STRC. 

1.3 Mål 

Projektets mål var att framställa ett konstruktionsunderlag för tillverk-

ning av den modul som efterfrågats av forskargruppen på STRC.  
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1.4 Avgränsningar 

På grund av att den verkstad som MIUN brukar använda vid tillverk-

ning har långa ledtider, på upp emot 8-10 veckor för att producera pro-

dukter, togs beslutet att begränsa arbetet till endast konstruktionsun-

derlag. Överlämnandet av detta underlag till forskningslaget och pro-

jektansvariga på Mittuniversitetet markerar avslutet för examensarbetet. 
 

En avgränsning sattes även för att arbeta fram en lösning som möjliggör 

ett till två olika pulvermaterial i en utskrift, samt att dessa material ska 

kunna alterneras mellan lager. Lösningen tillåter alltså inte en gradvis 

övergång från ett material till ett annat. 

1.5 Resurser 

 Mantimmar från två heltidsstudenter under ca 10 veckor, 800 

timmar. 

 Litteraturstudie utförd av Jack Jonasson under tidigare kurs. 

 CAD-modell av byggkammaren skapad av Per Skoglund. 

 Sports Tech Research Centres modifierade Arcam S12 EBM-

skrivare. 

 Solidworks (Dassault Systèmes SE, Vélizy-Villacoublay, Frank-

rike), för modellering av koncept. 

 uPrint (Stratasys, Reẖovot, Israel) 3D-skrivare för plastutskrifter 

av prototyper. 

 Projektbudget att ta del av för inköp av material. 

 

1.6 Författarnas bidrag 

Alla figurer och tabeller som saknar källhänvisning i bildtexten är bi-

drag från författarna. Detta innefattar både CAD-modeller och fotogra-

fier. 
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2 Teori 
2.1 Electron Beam Melting 

Electron beam melting (EBM) är en form av AM som använder sig av en 

elektronstråle som energikälla för att smälta ett tunt lager metallpulver 

[1] [2, pp. 587-591]. EBM-maskinen skickar ut elektroner med en mycket 

hög hastighet, fokuserade till en tunn stråle med hjälp av magnetfält, 

mot en pulverbädd. När elektronerna kolliderar med pulvret omvandlas 

den kinetiska energin i elektronerna till värmeenergi som är hög nog för 

att smälta ihop pulverpartiklarna i ett litet område [5]. För att motverka 

oxidering i reaktiva material såsom titan och för att säkerställa att 

elektronerna inte kolliderar med gasmolekyler på vägen till pulverbäd-

den, sker processen i vacuum [6]. 

 

För att laddningen från elektronstrålen inte ska få pulvret att flyga runt i 

kammaren förvärms materialet för att sintra ihop pulvret. Det görs med 

en ofokuserad stråle som sveper över materialet i ett rastermönster efter 

att ett nytt lager pulver deponerats på byggbordet. 

 

Mellan varje gång elektronstrålen smälter samman kornen sveper en 

raka förbi och sprider ut ett nytt lager pulver. För varje nytt lager sänks 

byggytan ner med en höjd, som motsvarar bygglagrens höjd. Detta upp-

repas gång på gång tills en solid del har skapats, omsluten av metallpul-

ver. Denna lyfts sen ut och blästras ren, klar för användning eller vidare 

efterbearbetning. 

 

2.2 Arcam S12 

Den EBM-maskin som finns på STRC är i grunden en Arcam S20 som 

har undergått ombyggnationer. Då det endast finns ett fåtal exemplar av 

den modellen i världen är svårt att hitta dokumentation och information 

om maskinen. Under arbetet har därför manualer från modellerna S12 

och A2, som är vidareutvecklingar av STRCs maskin och mycket lik-

nande i konstruktion, används som informationsunderlag. 

 

Då arbetet ämnar att modifiera konstruktion och funktion hos bygg-

bord, raka och pulvermatning, kommer endast de delarna av EBM-
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maskinen presenteras mer ingående. I figur 1 är de olika delarna av ma-

skinen som arbetet berör uppmärkta med pilar för att underlätta för lä-

saren. 

 
Figur 1 - 1 Pulverbehållare, 2 Värmesköld, 3 Raka, 4 Pulverbord, 5 Byggbord, 6 

Byggbordskolv.  

I originalutförande åker en raka (rake, se figur 2) fram och tillbaka över 

pulverbordet för att deponera material när byggbordet sänks ner. Detta 

byggbord sänks ner med en kolv som styrs av EBM-maskinens mjuk-

vara. Tjockleken på lagren som byggs i maskinen är i dagsläget ca 40-

200μm. På grund av begränsningar i vad som går att ändra i maskinens 

mjukvara har arbetet ämnat att behålla så många originalfunktioner som 

möjligt, till exempel hur byggbordet justeras i höjd och hur rakan rör sig 

horisontellt. 

 

För att hämta material att sopa framför sig åker rakan in i en hög med 

metallpulver som ständigt matas av pulverbehållarna, se figur 2. En viss 

mängd pulver rinner då över rakans nock och ner på framsidan, detta 

pulver sprids sedan på pulverbädden. Pulvret matas ut på pulverbordet 

genom pulvrets eget flöde och gravitation. Problematiken som finns 

med denna metod är det spill som går åt då pulver pressas ut på sidan 
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av högen, samt pulver som blir liggande i högen. En flödessensor anslu-

ten till ett hål i bordet mäter mängden pulver som rakan har hämtat upp 

när den åker över hålet. Om mängden anses vara för liten eller för stor 

justeras avståndet rakan åker in i pulverhögen för nästa cykel. 

 
Figur 2 – Illustration av pulvermatning och pulverfördelning i en Arcam A1/A2 [7]. 

Maskinen är som nämnts tidigare modifierad på olika sätt. Bland annat 

möjlighet att använda tre olika byggbord i olika storlekar och former, ett 

stort och ett litet rektangulärt samt ett litet cirkulärt byggbord. För att 

byta byggbord byts delarna under pulverbordet ut, och ett pulverbord 

med rätt öppning behöver också installeras. Delarna i övre hälften av 

maskinen, ovanför pulverbordet det vill säga, byts inte ut då storleken 

av byggbord förändras. 
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3 Metod 
För att säkerställa att examensarbetet utförs under strukturerade former 

och färdigställs inom utsatt tid ställdes ett Gantt-schema upp med en 

grov tidsplanering för de nödvändiga processer som Identifierats. Sche-

mat var ett levande dokument som uppdaterades för att återspegla för-

ändrade förutsättningar och processer som identifierades under arbetets 

gång. Se bilaga A för Gantt-schemat. 

3.1 Förstudie 

3.1.1 Litteraturstudie 

Under kursen Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande (MT071G) ut-

förde Jack Jonasson en litteraturstudie över lösningar som andra företag 

har skapat för att möjliggöra utskrifter av mindre objekt. Studien berörde 

även forskningsartiklar och patent som berör utskrifter via pulverbädd, 

detta för att skapa en stabil informationsgrund för uppstarten av arbetet. 

En kort sammanfattning av litteraturstudien presenteras i resultatdelen. 

3.1.2 Tidigare lösning 

Forskningsgruppen på STRC har sedan tidigare konstruerat en prototyp 

av ett förminskat byggbord med en tillhörande raka. För att få insikt i 

positiva och negativa aspekter med deras lösning, samt hämta inspiration 

och få en djupare förståelse av EBM-maskinen undersöktes delarna och 

en diskussion fördes med utvalda personer ur forskargruppen. 

3.1.3 Intressentanalys 

Intressenter är enligt Johannesson et al. [2] alla som har synpunkter på en 

produkt och dess beteenden under livscykeln. För att identifiera krav och 

önskemål från de som använder EBM-maskinen i forskningssyften på 

universitetet skickades en enkät ut till de berörda personerna och inform-

ationen sammanställdes för att användas som underlag till målspecifikat-

ionen som användes vid konceptutvärderingen. 

3.1.4 Enkätundersökning 

Med avsikt att insamla information och åsikter från faktiska användare 

av EBM-maskinen har valt att skicka ut en enkät till, av slutresultatet be-

rörda, forskare på mittuniversitetet. 
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Enkäten utformades med hjälp av Google Formulär och berörde frågor 

som önskemål av storlek och form på byggbordet. Enkäten i sin helhet 

går att läsa som bilaga B. 

 

3.2 Miljö/Hälsa 

På grund av att kornstorleken i metallpulver vanligtvis ligger mellan 25-

150 mikrometer finns det en överhängande risk att hantering av pulvret 

leder till att partiklar blir luftburna och att människor andas in det. Då 

kroppen saknar sätt att bryta ner många av metallerna som används vid 

AM finns det en allvarlig risk för metalltoxicitet, även då små doser letar 

sig in i kroppen [8]. Partiklar som färdas in i lungorna kan skapa stor 

skada, trots att materialkornen i sig inte är reaktiva. Då kroppen inte 

kan lösa upp pulvret skapas istället ärrbildning runt de främmande par-

tiklarna vilket hämmar lungornas normala funktion [9]. 

3.3 Funktionsanalys 

I syfte att identifiera vilka funktioner byggmodulen måste uppfylla sam-

manställdes en funktionsanalys av processen att printa i EBM-maskinen. 

För att hålla en så öppen lösningsrymd som möjligt under konceptut-

vecklingsfasen belyses endast de kritiska funktionerna för processen. 

Funktionsanalysen fungerade även som en föregångare till målspecifikat-

ionen som senare jobbades fram med hjälp av insikter från tidigare samt 

efterföljande metoder i produktutvecklingsprocessen. 

3.4 Konceptgenerering 

Johannesson et al. [2] beskriver konceptgenereringsfasen som ett tillfälle 

att bryta ner komplexa produkters funktioner till mer lätthanterliga del-

problem med hjälp av en funktionsanalys. Delproblemen listades upp 

och dellösningar genererades med hjälp av systematiska och rationella 

metoder. Slutligen kunde dessa dellösningar kombineras i olika konstel-

lationer för att hitta den bästa möjliga totallösningen. Nedan följer de 

metoder som användes för att identifiera delproblem, dellösningar och 

lösningsförslag.  

3.4.1 IDEO:s Method Cards 

IDEO är en amerikansk design- och konsultbyrå som arbetar med bland 

annat produktutveckling. Företaget har tagit fram idékort, Method 

Cards, för produktutveckling som stimulerar nya tankesätt [10]. 
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IDEO:s Method Cards är en samling kort med kreativa och systematiska 

idégenereringsmetoder för produktutveckling. Några av dessa valdes 

för att användas vid utvecklandet av produkten, se nedan. 

 

 Experience Prototype 

IDEO:s tanke bakom kortet är att snabba prototyper, i exempelvis kar-

tong eller frigolit, ska ge en snabb och handfast uppfattning om produk-

ten under utvecklingsskedet. 

 

Detta användes exempelvis för att snabbt ge oss en uppfattning om stor-

leken på olika byggytor, samt att 3D-printa prototyper till matningsan-

ordningarna.  

 

 Fly on the Wall 

Principen bakom kortet är att betrakta användare av den produkt som 

skall vidareutvecklas, för att se flaskhalsar och användningsområden i 

verkligheten. 

 

Författarna har varit på plats under uppstart av maskinen för att iaktta 

de steg som genomförs samt vilka förbättringsmöjligheter som kan 

skönjas. 

 

 Error Analysis 

Kortet bygger på att lista tänkbara fel som kan uppstå för att identifiera 

bakomliggande orsaker och därför undvika dessa under produktut-

vecklingen. 

 

Felkällor skrevs ned på post-it lappar och sammanfattas i Tabell 5 som 

återfinns i avsnitt 4.4.1. 

 

3.4.2 Brainstorm – Pulvermatning 

En fokuserad brainstormsession inriktad på ett problem, inspirerad av 

Osmond [11, pp. 265-274], nyttjades för att komma fram till olika lös-

ningsförslag. Post-it lappar och utskrifter av bilder på lösningar för pul-

vermatning hämtade från vitt spridda arbeten och applikationer sattes 

upp på en whiteboard. Några av lösningsförslagen ritades därefter 

snabbt upp i Solidworks för att lättare förmedla de bakomliggande mek-

anismerna. 
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3.5 Målspecifikation 

Utifrån de önskemål som framkommit av forskargruppen, tillsammans 

med resultaten från konceptgenereringen togs en målspecifikation fram. 

Målspecifikationen staplade upp de önskemål respektive krav som fanns 

på slutprodukten och användes för att styra det fortsatta utvecklingsar-

betet. 

3.6 Konceptutvärdering 

Lösningsförslagen som genererades i föregående fas utvärderades och 

analyserades utifrån de krav och önskemål som finns i målspecifikat-

ionen för att fastställa deras värden. Utvärderingarna utfördes både ana-

lytiskt, men även praktiskt för vissa av lösningsförslagen då teorin inte 

fanns tillgänglig för en helhetsbild. Lösningar som inte uppfyllde alla 

krav i målspecifikationen förkastades, och resterande utvärderades och 

förbättrades i en iterativ process genom bland annat Pughs relativa be-

slutsmatris, se avsnitt 3.8.  

3.6.1 Test - Pulverflöde 

För att verifiera lösningsförslagens olika pulvermatningsmetoder bygg-

des prototyper och testades med metallpulver i forskningslabbet.  

 

Lösningsförslag 1, “Mjölsikten” 

För att säkerställa att idén med matning av material ovanifrån var en 

möjlig lösning utfördes tester med mjölsiktar modifierade med finare 

nät, tillsammans med metallpulver som används i EBM-maskinen för att 

se om det finns en nätstorlek som hindrar pulvret från att konstant rinna 

igenom men tillåter passage när pulvret agiteras, samt att undersöka om 

det går att på ett kontrollerat sätt släppa ut en uniform mängd metall-

pulver. I figur 3 återfinns en bild på en av de mjölsiktar som modifiera-

des för att utföra testerna. 
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Figur 3 - Lösningsalternativet "mjölsilen". 

Lösningsförslag 2, “Mataraxeln” 

Försök för att undersöka om pulvret kunde matas ut på ett sätt baserad 

på en klassisk flingdispensator utfördes också. I bilaga C återfinns pa-

tentet som författarna utgått ifrån. 

 

Då pulvret önskas spridas ut jämnt över en längd istället för centrerat på 

ett ställe förändrades konstruktionen till en cylinder med två spår. 

Denna idé testades genom konstruktion av en prototyp bestående av en 

pulverbehållare, matningscylinder, samt ett handtag av 3D-printade 

plastdetaljer i uPrint skrivare, se figur 4 för en rendering av konstrukt-

ionen som testades. 

 

 
Figur 4 - Lösningsalternativet "mataraxeln". 
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För att kunna gå vidare med lösningsmodell 2 behövde beräkningar gö-

ras för att avgöra vilket djup matarskåran skulle ha. Tanken var även att 

göra axlarna utbytbara, för att kunna välja mängd matat pulver. 

 

Tanken med denna lösning är att en motor monteras in i byggkamma-

ren. Denna motor skall sedan driva axeln med hjälp av en rem eller 

kedja och starta och stoppa med hjälp av signaler från sensorer inne i 

kammaren. Specifikationerna på denna motor faller dock utanför detta 

arbetes avgränsningar. 

3.7 Elimineringsmatris för pulvermatning 

Då ett antal lösningsförslag för matningen av pulver till byggbordet 

plockats fram genom tidigare metodansatser sågs ett behov av att utvär-

dera dessa för att säkerställa att de uppfyller kraven som satts upp i 

målspecifikationen, så inte onödig tid och energi läggs på lösningsför-

slag som redan från början var dömd att misslyckas. En elimineringsma-

tris baserad på Pahl och Beitz systematiska urvalsmatris [12, p. 108] 

sammanställdes och lösningsförslagen utvärderades mot kriterier som 

realiserbarhet och måluppfyllning. 

 

3.8 Pughs relativa beslutsmatris 

Efter att lösningsalternativen gallrats ner till de två som upplevdes som 

mest fördelaktiga gjordes ytterligare matris. Denna enligt modellen för 

relativ beslutsmatris enligt Pugh [2, p. 184]. En relativ beslutsmatris jäm-

för olika lösningsalternativ mot varandra och mot en referenslösning en-

ligt urvalskriterier som baseras på målspecifikationen. Referenslös-

ningen som användes vid utvärderingen var den prototyp av mindre 

byggbord med pulvermatning integrerat i rakan som forskningslaget ti-

digare tagit fram.  

 

Lösningsalternativen jämfördes mot referenslösningen för varje ur-

valskriterium och betygsattes med ett (+) om de överträffade referensen, 

ett (-) om de var en sämre lösning, och med (0) om de var en jämförbar 

lösning. Eventuell viktning av urvalskriterierna räknades in i resultaten 

och ett totalvärde räknades ihop för varje lösningsalternativ. Baserat på 

detta totalvärde rangordnades lösningarna utefter hur väl de har upp-

fyllt krav och önskemål. Värderingarna användes sedan som grund för 

utvärdering och vidareutveckling av lösningsalternativen. 
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3.9 Vidareutveckling av koncept med mataraxel 

För att kunna utveckla konceptet vidare färdigställdes CAD-modellen 

av printerns byggkammare, samt den byggbordsmodul som utvecklats 

för användning med den nya pulvermataren. Detta sammanställdes se-

dan till en assembly där måtten som kunde användas för matare och 

motor tydligt kunde ses.       

 

Då inga tester utförda på mängden pulver som går åt som spill mellan 

lager kunde återfinnas i vetenskapliga texter, har säkerhetsfaktorn 2 an-

vänds på alla matarens delar. Detta innebär att mataren är dimension-

erad dubbelt så stort som teoretiskt nödvändigt. 

Om denna säkerhetsfaktor är tillräcklig eller inte måste testas vidare i 

verkliga scenarion. För att ge möjlighet att kompensera med mer eller 

mindre extrapulver designades utbytbara axlar i mataren. 

 

Med detta i åtanke och ovan nämnd assembly som mall, konstruerades 

sedan två pulverbehållare, som var för sig rymmer pulver nog för att 

fylla byggvolymen två gånger om. Detta för att kompensera eventuellt 

spill och volymminskningen mellan granulatets solida respektive pul-

verform. Men även för att var och en av pulverbehållarna skall kunna 

köras oberoende av den andra och fortfarande fylla byggbordet. Till 

varje pulvermatare konstruerades också en mataraxel, som dimension-

erats för att släppa två gånger så mycket pulver som behövs för att fylla 

byggbordet per lager. Även denna dimensionering gjordes för att kom-

pensera spill. 

  

För att räkna ut den volym som behöver matas ut vid varje nytt lager 

användes följande formler; 

 
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑏𝑜𝑟𝑑 =  𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑏𝑜𝑟𝑑 × 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑏𝑜𝑟𝑑  

 
𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 =  𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑏𝑜𝑟𝑑 × 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 (×

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙)  
 
Mataraxeln är en cylinder med spår i form av halvcirklar, se figur 5. Då 
diametern på cylindern är så mycket större än diametern på spåren gjordes 
förenklingen att spårets area är en halvcirkel, trots att den i verkligheten är 
något mindre än detta. Då det beslutats att säkerhetsfaktorn 2 ska användas 
när det kommer till pulvervolymer bör förenklingen inte ha någon påverkan av 
utskrifter. 
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Figur 5 - Mataraxeln med visualiserade spår. 

Följande formler användes för att beräkna storleken på spåren i matar-

axeln; 
 

𝐻𝑎𝑙𝑣𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 × 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒2

2
 

𝑃𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 = 𝐻𝑎𝑙𝑣𝑐𝑖𝑟𝑘𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎 × 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑟𝑟𝑢𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

 

För en enkel konvertering mellan den ursprungliga hårdvaran och mo-

dulen, har de nya pulverbehållarna konstruerats för att passa i samma 

infästningar som de ursprungliga. På så sätt kan originalbehållarna 

snabbt plockas ut och de nya sättas in, utan krav på modifiering av den 

övre kammaren. 

 

För att minimera spill konstruerades modulens pulverbehållare så att 

materialet släpps från lägsta möjliga höjd från pulverbordet. Detta för 

att förhindra att pulver sprids på oönskade ställen inne i kammaren.  

 

3.10 Utveckling av pulverbehållare 

3.10.1 Behållargeometri och upphängning 

Med grund i intressentundersökning, samtal med de som använder 

EBM-maskinen, samt målspecifikationen har riktlinjer för design av pul-

verbehållarna etablerats. Detta är inte en komplett systematisk lista, 

utan innehåller de punkter författarna anser viktigast, för att undvika en 

allt för detaljstyrd utgångspunkt. Genom att tillåta en mer öppen miljö 

kan fler koncept genereras och möjligheterna för förbättring och optime-

ring via iterativa urvalsmetoder förbättras. Detta för att slutligen landa i 

en så bra lösning som möjligt. 
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Tabell 1 - Riktlinjer för pulverbehållare 

Riktlinjer för pulverbehållare 

Volym ≧ 1,2 x 10^6 mm3 

Maximera utrymme i kammaren för sensorer och drivande motor 

Följa värmesköldens lutning 

Så få delar som möjligt 

Minimera antalet fogar som kan störa pulverflödet 

Robust konstruktion 

Bred öppning i toppen för att underlätta påfyllnad av pulver 

Undvika vassa kanter där man kan skada sig när man hanterar den 

Använda originalfästen i byggkammaren för att underlätta installation 

Lutning om minst 33 grader ner från horisontalplan på innerväggarna. 

Detta för att säkra gott flöde. 

 

 

Med de riktlinjer som presenterats i tabell 1 i åtanke användes brainstor-

ming och fri modellering för att identifiera möjliga dellösningar för pul-

verbehållarens konstruktion. En morfologisk matris ställdes därefter 

upp med de tänkbara delalternativen, se tabell 2 [2, pp. 174-179]. Delal-

ternativen kombinerades till fyra olika totalkoncept som sedan utvärde-

rades efter riktlinjerna. 

 
Tabell 2 - Morfologisk matris 

 
 

Efter det mest lovande konceptet valts ut förfinades konceptet ytterli-

gare genom iterativa processer och utvärderingsbeslut. Det modellera-

des sedan upp i helhet enligt måtten för volym, de mått som krävs för 

upphängningen samt för att få en relativt låg distans för att minimera 

den mängd pulver som spills på sidorna. 
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3.10.2 Flödestester med alternativa bottengeometrier 

Det första pulvermatningstestet visade att det fanns utrymme för för-

bättring av den första prototypen av mataraxel, till vänster i figur 6. In-

släppet mellan behållaren och mataraxeln designades om och jämfördes 

med den första prototypen genom ett test. Samtidigt som detta test ut-

fördes undersöktes även pulverflödet för olika geometrier av behållar-

design med hänseende till utformningen av botten av pulverbehållaren. 

För pulverflödestesterna plockades mataraxeln ut och pulver fick flöda 

fritt genom öppningen ner till axeln. 

 

Den nya designen av mataraxellösningen ökade behållarens omslut-

ningsarea på axeln. Lösningen gör det svårare för oönskat pulver att 

tränga igenom, vilket var problemet med den första designen. Med den 

nya designen omsluts nästan dubbelt så stor del av axeln jämfört med 

den gamla designen, se figur 6 för jämförelser av designerna. ”För att 

göra en mer verklighetstrogen jämförelse skrevs konstruktionerna ut 

skrevs konstruktioner ut som plastprototyper i skala 1:2 i en 3D-printer 

av modell STRATASYS uPrint SE plus.  Detta för att genomföra flödes-

tester i praktiken. 

 
Figur 6 - Olika versioner av mataraxel. Från vänster i bild; första designen, 

förbättrad design. 

Den nya designen kan ha en negativ påverkan på pulverflödet ner till 

mataraxeln då pulverflöde ur en behållare påverkas av bland annat stor-

lek på öppningen, lutning, släthet av väggarna samt kohesion av pulver-

partiklarna, enligt Prescott & Barnum [14]. I artikeln beskrivs två mo-

deller för pulverflöde baserat på omständigheterna kring behållarens ut-

formning; tunnelflöde och massflöde, se figur 7. Vid tunnelflöde bildas 

en kanal i mitten av behållaren med fritt flödande pulver, men materi-

alet i utkanterna blir stillastående. Massflöde ger ett mer homogent 

flöde i behållaren och förhindrar att områden av stillastående material 

bildas. 

 



Utveckling av insatsmodul till en Arcam 

S12 EBM-maskin  

För möjliggörande av småskaliga tester 

med mindre pulveråtgång 

Mittuniversitetet 

2019-06-07 

 

16 

För ett homogent pulver, som vanligtvis används för AM vid Mittuni-

versitetet bör inte tunnelflöde vara ett problem. För att säkerställa att de 

stagnerande områdena inte förbli stillastående, även när pulvret som 

flödar tagit slut, togs beslutet att undersöka de tilltänkta formerna av 

dispenser för att säkerställa att allt pulver som lastas in i behållaren går 

att nyttja till utskriften. 

 

 
Figur 7 - Illustration av tunnelflöde och massflöde [14]. 

För att kontrollera och säkerställa hur bra pulverflödet fungerar med 

den smala öppningen ner till mataraxeln på den nya designen från figur 

6 genomfördes nya tester. Denna gång undersöktes även hur pulvret på-

verkas av olika former på botten av dispensern. En V-profil valdes då 

den vid tidigare tester har bevisats tillåta ett ohämmat flöde och därför 

är lämplig som referens för andra designförändringar, och en U-profil 

valdes för att få en bättre förståelse för rundade former i botten påver-

kar pulverflödet. Tvärsnitt på formerna av behållarna återfinns i figur 8. 
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Figur 8 - Tvärsnitt på de två geometrier vars pulverflöde undersöktes. 

3.10.3 Positionering i byggkammaren 

Då det fanns önskemål på att insatsmodulen ska klara av mer än ett sorts 

material under en utskrift, arbetades det fram två förslag på hur pulver-

behållarna skulle placeras i byggkammaren för att möjliggöra detta. Ett 

koncept med båda pulverbehållarna på ena sidan av värmeskölden och 

ett koncept med de båda på var sin sida. Dessa koncepts respektive för-

delar samt nackdelar listades sedan och vägdes mot varandra i en tabell 

för att på ett mer systematiskt sätt utvärdera lösningsförslagen. Då kon-

cepten har motstående fördelar och nackdelar i många frågor och inget 

lösningsförslag var klart bättre än det andra, ansågs det omöjligt att kon-

cepten skulle utvärderas med samma kriterier. Utvärderingen skedde 

därför med en informell viktning baserad på vad författarna ansåg vara 

viktigast. 

3.11 Utveckling av nedre del av modul 

Utifrån de mått som tidigare valts, samt den färdiga modell av byggbor-

det som STRC hade utvecklades ett nytt byggbord samt matningsanord-

ning för byggytan. 

   

Måtten på byggytan valdes som tidigare nämnt för att följa forskargrup-

pens önskemål av att kunna tillverka provstavar enligt standarden ISO 

3928:2016 [13].  

 

Ett annat viktigt önskemål från forskargruppen var att modellens rörliga 

byggbord skulle designas med rundade hörn, detta för att förenkla tät-

ning mot ytterväggarna. Beslut fattades att gå vidare med ett fyrkantigt 
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byggbord, likt det ursprungliga, men med en viss rundning på kan-

terna. 

3.12 Förändring av pulverbordet 

När storleken på byggbordet hade beslutats och modellerats upp i Solid-

Works, designades ett nytt pulverbord utformat med rätt storlek på öpp-

ningen ner till byggbordet. Då målet med arbetet är att minimera pulver-

åtgång lades extra tid på att utforma en lösning som tillåter minimal 

mängd pulverspill vid användning. 

3.13 Motorfri lösning 

Efter vidare dialog med medlemmar i forskargruppen började ett nytt 

lösningskoncept utvecklas. Ett önskemål uppkom om att försöka ändra 

konstruktionen så att det, om möjligt, går att driva mataraxeln med ra-

kans motor. 

  

Byggkammarens vakuum, i kombination med pulver och värme, skulle 

skapa en ogynnsam miljö för en elmotor. Då det i teorin skulle gå att im-

plementera en specialmotor i kammaren skulle detta mest troligt bli 

kostsamt och med stor sannolikhet även bli en felkälla som kräver 

mycket arbete. Att låta mataraxeln drivas av samma motor som rakan 

skulle därför vara att föredra. Inspiration för ett sätt att möjliggöra de-

ponering av material när rakan rör sig åt ett håll, men tillåta att rakan 

passerar utan att material matas fram åt det andra hållet togs bland an-

nat från klockors urverk. 

 

Utveckling av ett lösningsalternativ där rakan på något sätt roterar ma-

taraxeln började därför skissas upp och konstruerades sedan i CAD. 

Detta alternativ testades också vidare genom simuleringar i SolidWorks. 

Simuleringarna använde sig av gravitation, friktion i form av dry metal 

parts och ett pålagt vridmoment på mataraxeln för att simulera tröghet i 

rotationsrörelsen på grund av metallpulvret som kommer finnas där när 

den konstrueras. 

  

Konceptet genomgick flertalet mindre förändringar under utvecklingen 

för att möta små problem som uppkom vid simulering av mekanismen, 

medan funktionen förblev densamma. 
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Efter att det valda konceptet genomgått en rörelsestudie i SolidWorks 

beslutades att en rundad profil på rakan behövdes. Detta för att säker-

ställa att inte rakan av misstag träffar länkarmen i en stum vinkel och 

därigenom trycker sönder konstruktionen. Denna rundade profil skissa-

des upp och testades i simuleringen och skrevs därefter ut i plast för att 

säkerställa passformen mot rakan. 

 

3.14 Konstruktionsunderlag 

Efter att de slutgiltiga geometrierna på alla insatsmodulens delar slagits 

fast påbörjades arbetet med konstruktionsunderlaget. 

 

Alla delar monterades först samman i en fullständig assembly för att sä-

kerställa funktionen. Efter detta delades huvudassemblyn in i en övre, 

respektive undre del, där allt upp till pulverbordet ingår i den nedre 

assemblyn och resterande i den övre. Svets och monteringsritningar till-

verkades sedan för modulens två delassemblys.  Konstruktions och 

svetsritningar skapades efter detta för alla modulens delar i SolidWorks. 
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4 Resultat 
4.1 Förstudie 

4.1.1 Litteraturstudie 

En del företag som specialiserat sig på utskrifter av miniatyrer, odontolo-

giska delar, kretskort, smycken, och klockor använde sig av skrivare med 

små byggvolymer [15-24]. Lösningsalternativ för att applicera och sprida 

ut material på byggbordet varierade från att släppa material ovanifrån 

[25], till att skjuta material från en behållare till byggbordet [17]. Inform-

ationen som insamlades under litteraturstudien nyttjades genom arbetet 

som en grund att utgå ifrån. 

4.1.2 Tidigare lösning 

Den tidigare lösning som forskarlaget på STRC tagit fram har delats upp 

i två delar för vidare analys, rakan och byggbordet. 

 

Rakan, avbildad i figur 9, består av en konstruktion i rostfritt stål med 

plats för fyra längsgående och två tvärgående stålborstar för att sprida 

ut metallpulvret över byggbordet. Pulvermatningen för prototypen för-

kastar den ursprungliga lösningen med behållare på sidorna för att istäl-

let förvara pulvret i en aluminiumklädd försänkning i rakans överdel. 

Pulvret deponeras på byggbordet genom små hål i aluminiumfolien 

som ger ett långsamt, men konstant flöde av material. När ett nytt lager 

pulver ska appliceras på byggbordet åker rakan över och sprider ut de 

material som sipprat ut under föregående lagers smältning. 

 

Då smältcykeln för varje lager kan vara olika lång och ett lager som krä-

ver att en stor del av byggytan smälts tar längre tid än ett lager med en 

liten del smälta, behöver den tidigare lösningen vara kalibrerad så att 

pulverflödet är stort nog för att täcka byggbordet med ett lager pulver 

för de snabbaste lagren. Det betyder att lager som tar längre tid att 

smälta innebär att en större mängd pulver hinner rinna ut. För att skapa 

en mer kontrollerbara process söktes en mer precis pulvermatning. 
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Figur 9 - Den raka STRC tagit fram tidigare. 

Byggbordet, som tidigare i rapporten endast har refererat till den faktiska 

yta som utskrifter sker på, består av fler delar som tillsammans jobbar för 

att hissa en platta upp och ner samt att inrymma allt metallpulver som 

används under en utskrift. Mekanismen som höjer och sänker arbetsytan 

är inte något som kommer beröras av arbetet, då det inte har framkommit 

några brister eller klagomål under förstudien. Dessutom styrs mekan-

ismen av mjukvara som är svår att utföra förändringar i. 

Arbetsytan och delarna som omsluter denna kommer däremot granskas 

och förändras. Figur 10 visar en överblick på hur byggbordet för en 

Arcam S12 är konstruerat och installerat från fabrik. Då STRCs byggbord 

utgått från denna konstruktion var det intressant att se vilka förändringar 

de gjort för att skapa ett fungerande byggbord med en mindre volym, för 

att möjligen dra lärdomar av vad de har gjort. 
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Figur 10 - Byggbord i en Arcam S12 [26]. 

Figur 11 visar det cirkulära byggbord som STRC byggt för utskrifter med 

mindre volym. 

 
Figur 11 - Sports Tech Research Centres byggbord för en liten cirkulär byggyta. 

Som figur 11 visar, behåller STRCs lösning de yttre väggarna som an-

vänds som infästningspunkter i EBM-maskinen, men förändrar de in-

terna delarna för att minska byggvolymen men fortfarande nyttja mek-

anismen för att höja och sänka bordet. Detta ansågs vara en fördelaktig 

lösning då det kräver minimalt med förändringar av maskinen för att 
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byta mellan de olika storlekarna på byggborden och användes därför 

som en utgångspunkt i arbetet för det nya byggbordet. 

4.1.3 Intressentanalys 

En översiktlig analys över projektets intressenter ritades upp med hjälp 

av en tankekarta, se figur 12. Denna analys delades in i delen “examens-

arbetet” samt “Bygge av modul…” för att kunna dela upp intressen-

terna i dem som har en del i examensarbetesprocessen, samt de med in-

tresse av slutprodukten.  

 

 

Figur 12 - Intressentanalysen i form av en tankekarta. 

Intressentanalysen användes som grund för att fastställa vilka parter som 

var viktig att inkludera i fortsatta frågeställningar och undersökningar. 

4.1.4 Enkätundersökning 

Genom enkäten fick författarna svar på en del spörsmål angående an-

vändandet av EBM-maskinen, både i utgångsläget och preliminärt då 

den nya modulen tillverkats. 
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Svaren visade på att maskinen i genomsnitt används två till tre gånger i 

månaden per person i forskargruppen, samt att detta tros öka med upp 

mot det dubbla med hjälp av en insatsmodul. Forskargruppen tror sig 

ha användning av modulen främst vid materialforskning och utveckl-

ing. 

 

Angående volym och utseende på modulens byggbord, vilket motsvarar 

två av enkätens frågor, fanns en viss meningsskiljaktighet mellan fors-

karna. De önskningar som lyfts fram har dock legat som grund vid val 

av vilken ISO-standard författarna valt att dimensionera bordet efter. 

För fullständiga svar på enkäten se bilaga D. 

4.2 Miljö/hälsa 

För att motverka de hälsovådliga riskerna vid arbete med fint metallpul-

ver har andningsmask samt gummihandskar använts vid arbete i och 

runt EBM-maskinen. Försök med olika prototyper där pulver har an-

vänts har skett under kontrollerade former i ett blästringsbås som fun-

gerat som dragskåp, för att minimera risken att personal som vistas i 

labbet ska exponeras för metallpulvret. 

 

Då användandet av EBM-maskinen är begränsat till forskargruppen och 

en begränsad skara studenter som är medvetna om riskerna att arbeta 

med metallpulver har arbetsmiljöaspekterna av pulverhantering för den 

tilltänkta lösningen inte arbetats med ytterligare. En större vikt lades 

istället på att undvika vassa hörn och utstickande delar för att förhindra 

kroppsskador. 

4.3 Funktionsanalys 

Byggmodulen ska utföra en rad uppgifter och funktioner för att anses 

vara användbar. I tabell 3 och 4 listas funktioner som ska uppfyllas, ba-

serad på enkätundersökningen samt författarnas egna erfarenheter av 

additiv tillverkning. 
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Tabell 3 - Funktionsanalys byggbordet. 

Byggbordet 

Ska vara justerbart i höjdled 

Ska inte riskera att fastna under rörelse i höjdled 

Ska hålla metallpulver utan att läcka 

Ska vara horisontellt 

Ska tåla höga temperaturer 

Ska tåla vakuum 

Bör vara lättmonterad i maskinen 

 
Tabell 4 - Funktionsanalys pulvermatningen. 

Pulvermatningen 

Ska sprida ut pulver jämnt 

Ska sprida ut en exakt mängd pulver 

Ska fungera för olika metallpulver, med dess respektive egenskaper 

Ska minimera onödig materialåtgång 

Önskas möjliggöra utskrifter i minst två olika material 

 

4.4 Konceptgenerering 

4.4.1 IDEO:s Method Cards 

Experience Prototype, Byggarea 

Då enkätundersökningen resulterade i blandade önskemål för storlek 

och form på byggbord togs beslutet att bygga en modell av ett byggbord 

med måtten 110 x 110 x 50 mm. Detta för att kunna användas för att 

bygga provstavar enligt ISO 3928, se bilaga E för ett utdrag från ISO 

standarden. Måtten gav en ungefärlig maximal byggvolym på 500 cm3, 

alltså 5 deciliter. Målet med konstruktionen blir att maskinen skall 

kunna köras även med mindre material. En deciliter ger då en bygghöjd 

på ca 1cm och så vidare. 

 

För att skapa en uppfattning om de verkliga måtten, byggdes en enklare 

kartongmodell, se figur 13. Detta efter inspiration från IDEO kortet Ex-

perience Prototype. 
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Figur 13 - Pappmodell av byggvolymen. 

Fly on the Wall 

Metodiken gav en insikt i uppstartsskedet för en utskrift. Hur maskinen 

i dagsläget laddas och prepareras. Detta sammanfattades till ett flödes-

schema över stegen för maskinhandhavandet som sammanfattas i figur 

14. 
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Figur 14 - Flödesschema över EBM maskinens användning. 

Förutom flödesschemat så fångades även synpunkter upp om saker som 

kunde förbättras angående förberedelser för utskrift och serviceuppgif-

ter på EBM-maskinen. 

 

Ett önskemål rörde bladen på rakan i maskinen. Rakan som kom med 

maskinen hade två blad installerade bredvid varandra för att få en så 

jämn spridning av pulvret som möjligt. Den lösning som forskarlaget 

testat med pulvermatning inbyggt i rakan hade de två bladen placerad 

på varsin sida om pulversläppet en kort distans ifrån varandra, vilket 

resulterade i att det var svårt att installera bladen helt parallellt med 

bordet och varandra. Proceduren för att installera nya blad var onödigt 

komplicerad och tidskrävande, på grund av den manuella justeringen 

och testkörning på pulverbädden. Om ett blad var lite snett eller på en 
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annan höjd påverkades pulverlagret och den resulterande utskriften av-

vek från CAD-modellen. 

 

För att förenkla, snabba upp processen och minimera risken för handha-

vandefel, undersöktes lösningar med två blad bredvid varandra vid de-

sign av den framtida lösningen. Beroende på lösningsalternativ för pul-

vermatning och utseende på byggbordet kan andra lösningar krävas, 

men om rakan som följde med maskinen fungerar med den färdiga mo-

dulen ses ingen anledning att ändra den. 

 

Ett annat önskemål var att ha rundade hörn på det höj- och sänkbara 

byggbordet för att underlätta installation och tätningsförmåga av den 

reptätning som på den tidigare lösningen omger byggbordet och för-

hindrar att pulver åker mellan bordet och kammaren. Den tidigare lös-

ningen för ett förminskat byggbord, figur 15, har en skarp kant om 90° 

som kräver att reptätningen böjs kraftigare än vad som är optimalt, vil-

ket resulterar i att tätningen är svårinstallerad och slits onödigt mycket 

vid användning. 

 

 
Figur 15 - Tidigare byggbord med reptätning. 
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Error analysis 

Tabell 5 - Error analysis 

Eventuella tilläggsdelar blir för tunga - Överhettar rakans motor 

Mjukvaran orsakar problem 

För varmt/kallt på grund av liten byggvolym 

Vassa kanter - personskador 

Pulverläckage - spiller pulver vid påfyllning  

                          - packning nöts eller kläms 

Rakan håller inte kalibreringen - ojämn fördelning av pulver 

Mängden materialpulver som tillförs är för stor/liten 

Delar som fastnar på grund av pulver där det inte bör vara 

Delar som går sönder om rakan kolliderar med ny utrustning 

Nästan symmetriska delar - går att installera fel 

 

4.4.2 Brainstorm - Pulvermatning 

Resultatet av den brainstorming som genomfördes bestod i en samling 

bilder och post-it lappar, visas nedan i figur 16, med olika varianter på 

produkter som disponerar medium i pulver- eller vätskeform. Detta var 

exempelvis en vattenspridare eller en tuggummiautomat. Målet var att 

hitta inspiration för lösningsalternativ för disponeringen av pulver i in-

sattsmodulen.  
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Figur 16 - Brainstorm med post-it lappar och bilder. 

4.5 Målspecifikation 

Krav och önskemål sammanställdes i ett Excel-ark som utgör målspecifi-

kationen, den återfinns som bilaga F i rapporten. 

4.6 Konceptutvärdering 

4.6.1 Test – Pulverflöde 

Pulvertest lösningsalternativ 1. Siktarlösningen 

En testomgång genomfördes med en filterduk med finheten 150 μm, i 

både ett och två lager. Filterduken monterades i botten av mjölsikten 

och användes som vanligt, men med det finmaskigare filtret. För testet 

med två lager duk placerades ytterligare ett filterark under sikten, se fi-

gur 17. Duken släppte igenom pulver utan behov av agitation, men be-

visade att principen fungerar då mer pulver släpptes igenom när agitat-

ion applicerades. Dessvärre orsakade minsta rörelse att pulver började 

rinna igenom, så ytterligare tester med finare filterduk krävdes, eller så 

behövdes idén om att sätta pulverdispensern på rakan tänkas om. Då 

endast filterduk med finheten 150 μm fanns tillgängligt på universitetet 

genomfördes endast test med den finheten och andra lösningsalternativ 

undersöktes därefter. 
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Figur 17 – Pulverflödestest av ”siktarlösningen” med två lager filterduk. 

Problematiken med lösningsalternativet är att den okontrollerat kom-

mer läcka pulver så länge den är påfylld. Om metallpulvret som an-

vänds är graderat mellan 40-70 µm innebär det att de största pulverkor-

nen i blandningen kan passera igenom ett siktfilter om 70 µm. Detta in-

nebär att det inte går att använda ett nät mindre än detta i munstycket, 

då det potentiellt skapar stopp i spridaren. 

 

Den stora massan av partiklar kommer dock bestå av korn med storle-

ken < 70 µm. Detta leder till att en stor del av partiklarna kommer löpa 

fritt genom nätet. Pulver för AM utvecklas för att ha en hög flowability, 

ett mått på hur bra ett materialgranulat flödar, då detta är ett krav för en 

effektiv process i maskinen. Då det inte är önskvärt med pulver som 

agglomereras är det inte ändamålsenligt att fortsätta utveckla en metod 

som kräver detta. [27] 

 

Pulvertest lösningsförslag 2. ”Mataraxeln” 

Testet visade att lösningsförslaget med “portionsmatning” har god pot-

ential, men även att det finns utrymme för förbättring. Då 3D-printrarna 

skapar en relativt grov yta med tydliga spår mellan lagren av plast, på 
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grund av att plastdetaljerna skrevs ut med 2 mm tjocka väggar, möjlig-

gjordes en hel del spel i konstruktionen. Dessa två faktorer resulterade i 

att mer pulver än det som fanns i spåren på cylindern trängde sig ige-

nom när cylindern roteras. En förfining av hur pulverbehållaren och cy-

lindern interagerar, samt slätare kontaktytor och därigenom bättre pass-

form bör resultera i att en mindre mängd oönskat pulver tränger ige-

nom när cylindern roterar. Figur 18 visar konstruktionen av prototypen 

samt ett funktionstest. 

 

 
Figur 18 - Flödestest av mataraxelprototyp. 
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4.7 Elimineringsmatris för pulvermatarlösningar 

I tabell 6 återfinns resultatet från elimineringsmatrisen. 

 
Tabell 6 - Elimineringsmatris 

 
 

De lösningar som ansågs vara bäst och som bör vidareutvecklas var 

mjölsikten och mataraxeln. De var de enda som uppfyller en minskad 

pulveråtgång och tillåter justerbarhet i byggvolym och lagertjocklek. För 

att vidare utvärdera dessa lösningar utfördes praktiska tester. 

4.8 Pughs relativa beslutsmatris 

För att bestämma ett lösningsalternativ att gå vidare med nyttjades 

Pughs relativa beslutsmatris för konceptval. Denna baserades på erfa-

renheterna från praktiska tester samt författarnas egna uppskattningar. 

Matrisen återfinns i tabell 7. 
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Tabell 7 – Pughs relativa beslutsmatris. 

Pughs-matris Krav/Önskemål Mjölsikt Mataraxel 

Ska vara justerbart i Z-led  K 0 0 

Ska tåla vakuum  K 0 0 

Ska kunna klara av utskrifter enligt 
ISO 3928 

K 0 0 

Ska vara horisontellt K 0 0 

Ska tåla höga temperaturer K 0 0 

Ska inte riskera att fastna under 
rörelse i Z-led (typ nypa fast i sidan 
eller råka hamna snett) 

K Inte  
applicerbar 

 

Ska sprida ut pulver jämnt över 
byggbord, uniform lagertjocklek 

K + + 

Ska hålla metallpulver utan att läcka Ö - + 

Bör vara lättmonterad i maskinen Ö - + 

Ska dosera ut en exakt mängd 
pulver 

Ö + + 

Ska fungera för olika metallpulver  
(kornstorlek, flödesskillnader) 

Ö + + 

Max motsvarande 50 % av 
byggvolymen ska gå åt till spill. 

Ö Kan inte svara 
på detta 

Mer uträkningar 
krävs 

Önskas möjliggöra utskrifter i olika 
material (minst två) 

Ö 0 + 

Lätt att rengöra från pulver mellan 
körningarna (rundade hörn och 
polerade fogar) 

Ö 0 0 

Servicebar med utbytbara delar Ö + + 

Robust konstruktion Ö - + 

Samma material som resterande 
printerkonstruktion 

Ö 0 0 

Total poäng 1 8 

 

Poäng räknades ut genom att antalet + och – summerades, och lösnings-

alternativet med en mataraxel var en klar vinnare. Tack vare att det var 
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ett så pass mycket bättre alternativ valdes den lösningen för fortsatt ut-

vecklingsarbete. 

 

4.9 Utveckling av pulverbehållare  

4.9.1 Behållargeometri och upphängning 

Utifrån de uppsatta riktlinjerna för design av pulverbehållare modelle-

rades olika varianter och geometrier upp som idéspruta för att identifi-

era möjliga dellösningar för pulverbehållarens utformning. Ett urplock 

av de idéer som modellerades upp går att se i figur 19. 

 

 
Figur 19 - Kollage av pulverbehållarkoncept. 
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Ur den morfologiska matrisen i tabell 2 arbetades fyra koncept fram och 

utvärderades. Resulterande koncept går att se i Tabell 8. 

  
Tabell 8 - Resultat av morfologisk matris 

 
 

Totallösningen Koncept 2, med bockad och svetsad plåt med polerade fo-

gar, ansågs vara den lösning som hade de mest fördelaktiga förutsätt-

ningar att uppfylla krav och önskemål men samtidigt vara möjlig att pro-

ducera.  

Resultatet av matriserna och utvecklingen var en fastslagen geometri på 

behållaren, samt ett system av balkar för dess upphängning i byggkam-

maren. Rendering återfinns i figur 20. 

Figur 20 - Pulverbehållare med upphängning. 
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4.9.2 Flödestester med alternativa bottengeometrier  

Först utfördes testet av den nya designen på mataraxellösningen med en 

mer omsluten axel och en smalare öppning från behållaren ner till mata-

raxeln. Testet visade en tydlig förbättring från den första prototypen 

med vad författarna upplevde som ett jämnare och mer kontrollerat 

flöde av pulver när axeln vreds, men framförallt att inget pulver alls tog 

sig igenom när axeln var stillastående. Se figur 21 för ett exempel på den 

jämna pulverspridningen över axelns längd. 

 
Figur 21 – Pulverspridning för mataraxel med smalare insläpp från 

pulverbehållaren. 

Det bör dock nämnas att det var märkbart trögare att rotera axeln i den 

nya prototypen jämfört med den första designen. Detta kan bero på den 

ökade kontaktytan mellan axeln och det omslutande materialet, oriente-

ringen av delarna i 3D-skrivaren vilket i sin tur kan påverka ytfinheten, 

eller att utskriften av prototypen var i skala 1:2, vilket resulterade i att 

frigång mellan delarna förminskades. Den kärva rotationen av axeln be-

ror mest troligt på att delarna var utskrivna i plast, och en konstruktion i 

metall med släta ytor skulle avsevärt underlätta rörelsen. 

 

Med de förbättrade egenskaperna, trots den trögare operationen av ax-

eln, ansågs den nya designen vara ett bättre val och användes i fortsätt-

ningen av arbetet. 

 

Det andra testet som utfördes var av bottengeometriernas förmåga att 

flöda pulver. Att en liten mängd pulver fastnar var förväntat och beror 

till stor del på plastens grova yta från 3D-skrivaren. 
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V-profilen som användes vid testerna av olika pulvermatningsmetoder 

var redan bevisad att tillåta samtligt material att flöda ner till matarax-

eln. Även testet med smalare öppning nertill axeln, bekräftade att det 

var minimalt med pulver som fastnade i behållaren. 

 
Figur 22 - Pulvertest av V-profil. 

I testet bortsågs pulver som fastnade vid kortsidorna, se till höger i figur 

22, då detta var ett designfel och inte är något som kommer återspeglas i 

den tilltänkta produkten. Det pulver som samlats på långsidorna beror 

på en ojämn ytkvalité på platsprototypen, även detta bortsågs ifrån.  

 

Under flödestestet för U-profilen ansamlades material kring öppningen 

som inte rörde sig ner mot axeln, se till höger i figur 23. Då mängden 

stillastående pulver var relativt stor bedömdes detta inte kunna bero 

endast på ojämnheten i plastutskriften, utan snarare på en olämplig 

konstruktion. 
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Figur 23 - Pulvertest av U-profil. 

Med dessa resultat beslutades att konstruktionen med rundad botten 

inte var ett lämplig för fortsatt utveckling och att mer fokus skulle läg-

gas på en design med en jämn lutning på väggarna. 

 

4.9.3 Positionering i byggkammaren 

Ett koncept med båda pulverbehållarna på samma sida skissades snabbt 

upp för att illustrera funktioner och identifiera fördelar och nackdelar 

med den konfigureringen, se figur 24 Slutsatser som kunde dras var att 

det användbara utrymmet mellan värmeskölden och rakans startposit-

ion inte var stort nog för två behållare och elmotorer. Ett sätt att kringgå 

detta problem skulle kunna vara genom att flytta upp behållarna och 

transportera pulvret via någon sorts kanal till rätt position på byggbor-

det. Ytterligare en nackdel som kunde identifieras var att allt överblivet 

pulver samlas i en och samma behållare och därför blir väldigt svårt att 

återanvända. 
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Figur 24 - Koncept med mataraxel, båda pulverbehållare på samma sida. 

 

Det ritades även upp ett koncept med behållarna på varsin sida om vär-

meskölden, se figur 25. Med hjälp av visualiseringen identifierades 

eventuella styrkor och svagheter med konceptet. Däribland mer ut-

rymme att jobba med för att installera elmotorer för styrning av matar-

axeln, men också en mer komplicerad installation då det krävs att kablar 

korsar arbetsytan om antalet hål i kammaren ska hållas så lågt som möj-

ligt. Möjligheten att arbeta från båda hållen om byggbordet bör resultera 

i snabbare utskrifter då rakan bara behöver åka över arbetsbordet en 

gång. Att två uppsamlingskärl används kan betyda att de olika materi-

alen som används vid utskrift separeras och spillet går att återanvända 

till nya utskrifter. Detta är dock inget som testats praktiskt under arbetet 

och vidare utredning krävs för att se om det är möjligt i praktiken. 
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Figur 25 - Koncept med mataraxel, pulverbehållare på olika sidor. 

 

För att få en bättre översikt på lösningsförslagens positiva och negativa 

aspekter sattes en tabell upp, se tabell 9.  
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Tabell 9 - Utvärdering av pulverbehållarplacering. 

Fördelar respektive lösningsvariant 

Pulverhållare på 

samma sida 

Pulverhållare på var sin sida 

En enda del Enklare att implementera sensorer, rörelse på 
ena sidan startar motor 1 och vice versa. 

Färre felkällor, sensorer 
och delar 

Mer plats för olika varianter av drivmotorer. 

  Kortare utskriftstider, då pulver matas åt båda 
hållen 

Nackdelar respektive lösningsvariant 

Mindre plats i kammaren 
över till motor 

Fler steg vid modulbyte 

 Spill-pulver samlas i 
samma behållare 

Kräver två behållare för uppsamling av spill 

 

Ingen officiell viktning sattes för de särskiljande egenskaperna mellan 

koncepten på grund av att önskemålen från enkätundersökningen inte 

visade några tydliga gemensamma preferenser. Då det ansågs så pass 

viktigt att lämna plats för olika typer av drivande motorer till pulverma-

taraxlarna valdes alternativ två, konfigurationen med två behållare på 

varsin sida om värmeskölden. Denna lösning med matare på respektive 

sida medför också att delarna kan spegelvändas och därigenom inte kan 

installeras fel i kammaren. 

4.9.4 Slutgiltig pulverbehållardesign 

Den slutgiltiga designen på pulverbehållaren, med upphängning och 

infästning för mataraxeln, återfinns nedan i figur 26. 
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Figur 26 - Rendering av pulverbehållare med upphängning. 

 

 

4.10 Utveckling av nedre del av modul 

Med måtten som tagits fram genom arbetet, samt fyra delar av den ur-

sprungliga konstruktionen som tillhandahölls av STRC, modellerades 

bottendelen av modulen. En renderad vy av denna konstruktion ses ne-

dan i figur 27. 
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Figur 27 - Rendering av den nedre modulen. 

4.11 Förändring av pulverbordet 

Då rakan har möjlighet att skjuta material åt båda riktningarna besluta-

des det att behålla den funktionen. Pulverbordet förändrades så det pas-

sade den nya storleken på byggbordet och samtidigt förbättrades pul-

veruppsamlingen av överflödigt material på sidorna. Nya pulverupp-

samlare, se figur 28, tillsammans med en upphängningsanordning på 

undersidan av pulverbordet, i syfte att på ett smidigt sätt tillåta rengö-

ring efter utskrift. 

 
Figur 28 - Rendering av pulveruppsamlare. 

 

För att minimera spillet av pulver ut mot sidorna av byggkammaren, 

monterades två vinklade skenor längs med pulverbordet, se figur 29. 

Tanken med dessa är att hindra pulvret från att kunna spridas ut mot si-

dorna. 
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Figur 29 - Pulverbord med skenor samt hål för pulversamlare. 

För att det nya pulverbordet skall fungera med rakan krävs en mindre 

modifikation av de metallborstar som finns under rakan. Då remsan 

med metallborstar är en förbrukningsdel, ses inte att detta som ett pro-

blem. Se figur 30 för ett förslag på hur metallborstarna kan klippas för 

att fortfarande passa i rakan, men också fungera med det nya pulverbor-

det. 

 

 
Figur 30 - Förslag på modifiering av "tänder" på rakan. 

4.12 Motorfri lösning 

Konceptgenereringen för motorfria koncept resulterade i ett enda ge-

nomförbart lösningsalternativ, visat nedan i figur 31. I konstruktionen 

trycker rakan på en länkarm som roterar mataraxeln via ett kugghjul. 

Några andra koncept lyftes inte fram, men vidarebearbetning av kon-

ceptet resulterade i en lösning där rakan aldrig passerar länkarmen, 

utan stannar när länkarmen fortfarande är lutad mot rakan. Detta för att 

undvika att axeln fastnar på rakan. Länkarmens geometri vidareutveck-

lades också genom simuleringar för att tillåta en jämn rörelse och se till 

så länkarmen inte krockar med kugghjulet under rörelsemönstret.  
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Figur 31 - Koncept av motorfri lösning. 

Vid simulering av mekanismens rörelse i SolidWorks, framkom behovet 

att fjäderbelasta delarna för att dra tillbaka dem till ursprungsläge efter 

en rörelse. Detta gör att axeln kan vridas önskat avstånd, för att sedan 

automatiskt röra sig tillbaka till ursprungsposition inför nästa cykel med 

rakan. Fjädrarnas position under simuleringen redovisas i figur 32. 
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Figur 32 - Simulering av mekanismen med pålagda fjädrar. 

För att motverka felaktiga vinklar utvecklades en rundad profil som 

monteras på rakan, se till vänster i figur 33. Med denna minimeras ris-

ken för att en dålig kontaktvinkel mellan länkarm och raka förstör kon-

struktionen. 

 

Ytterligare simulationer av rakans rörelse visade på en risk för felaktig 

kontaktvinkel mellan profil och länkarm. 

 

Efter ytterligare simulationer i SolidWorks sågs behovet av en platt sida 

på profilen för risken fanns fortfarande att länkarmen träffade rakan i en 

dålig vinkel. Med en avrundad botten på länkarmen och en platt sida på 

rakan måste vinkeln vara så extrem att det inte bör uppkomma i verklig-

heten. Den vidareutvecklade profilen kan ses till höger i figur 33. 
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Figur 33 - Rundad profil till rakan. 

4.13 Slutprodukt – Konstruktionsunderlag 

En färdig rendering av byggkammaren, med de nya pulvermatarna 

samt den nya botten, kan ses i figur 34. 

 

 
Figur 34 - Alla delar sammansatt i en assembly. 
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Med denna konstruktion anses projektets syfte uppfyllt. 

Materialåtgången borde i teorin minska avsevärt gentemot den 

ursprungliga konstruktionen och utskrifter med två olika material är 

möjligt. 

 

Konstruktionsunderlaget för denna konstruktion återfinns i bilaga G. 
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5 Diskussion och slutsats 
5.1 Metod 

Under arbetet har författarna valt att arbeta med så många vedertagna 

systematiska utvecklingsmetoder som möjligt, utan att begränsa deras 

rörelsefrihet i den kreativa rymden.  

 

Detta innebar bland annat användande av kreativa hjälpmedel, som 

brainstorming och IDEO:s metodkort. Men även mer stringenta meto-

der, som elimineringsmatriser. Vid användning av metoder som dessa 

krävs en individuell bedömning för hur pass troget man skall följa me-

toderna och vilka metoder som skall användas till att börja med. Den 

samling av stödmetoder som har använts är de som passat projektet, 

men är inte på något sätt vad som nödvändigtvis är rätt för andra li-

kande arbeten. 

5.1.1 Tidigare modul 

En önskan av att kunna använda oss av delar från den ursprungliga in-

satsmodulen, konstruerad av STRC, styrde oss under arbetet. Detta var i 

sig inget krav, men det avgjordes att det skulle förenkla arbetet.  

5.1.2 Pulvermatare 

Vid utveckling av pulvermatningen har en avvägning mellan två voly-

mer styrt konstruktionen. Dels volymen inne i pulverbehållaren samt 

volymen som finns kvar i kammaren efter att pulverbehållaren monte-

rats. Enkla beräkningar av behållarens volym gav oss mått att jobba uti-

från. Med dessa har sedan vinkar och mått anpassats för att lämna till-

räckligt med utrymme i kammaren för en motor, samt för att passa in 

pulverbehållaren i de spår som den ursprungliga behållaren skjuts in i. 

5.2 Resultat 

Det resultat som utgörs av konstruktionsunderlaget har testats i form av 

modeller och enklare prototyper. Något fullständigt test av konstrukt-

ionen har enligt arbetets avgränsningar inte genomförts. Detta medför 

självfallet en viss osäkerhet i huruvida modulen faktiskt fungerar i prak-

tiken. Vi har dock med de metoder vi ansett bäst försökt säkra en funkt-

ionsduglig konstruktion som är redo för vidare tester i praktiken.  
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5.2.1 Tidigare modul 

I slutändan blev alla, utom fyra, delar av den ursprungliga modulen ut-

bytta eller modifierade. De fyra delar som förblev oförändrade är dock 

de som kommer i direkt kontakt med EBM-maskinens innanmäte. Ge-

nom att behålla dessa delar kunde vi ändra mått och geometrier runt om 

dem, utan att påverka den redan beprövade modulens funktion. 

5.2.2 Målspecifikation 

Under arbetets gång har målspecifikationen flitigt använts som underlag 

för beslut vid framtagning av idéer och prototyper för att säkerställa att 

krav uppfylls. Författarna anser att samtliga krav kan anses uppfyllda, 

med undantag för önskemålet att maximalt 25 % av byggvolymen blir 

spill. Då tester endast utförts med delar utskrivna i plast, då det var svårt 

att hitta information om hur mycket pulver som går åt vid varje lager, kan 

ingenting med säkerhet sägas om huruvida önskemålet kan anses vara 

uppfyllt. Praktiska tester krävs för att säkerställa önskemålet, vilket det 

inte gavs utrymme för under arbetet. 

5.2.3 Pulvermatare 

Då arbetets avgränsning bortser från både eventuell drivmotor eller sen-

sorer, har gott om plats lämnats i kammaren för infästning av dessa.  

I slutändan beslutades det dock att det skulle konstrueras en motorfri 

lösning, som inte använder varken motor eller sensorer. Mer om detta i 

avsnitt 5.2.5. 

5.2.4 Flödestester 

Flödestesterna utfördes med plastmodeller inuti ett blästringsbås. Det är 

viktigt att understryka att detta inte motsvarar de verkliga förhållan-

dena inne i byggkammaren. Under verklig drift kommer pulvret röra 

sig igenom en metallkonstruktion under högt vakuum.  Vissa faktorer 

kommer därför skilja sig markant mellan testerna och den verkliga ap-

plikationen. Ytkvalitén kommer exempelvis vara betydligt finare på 

slutprodukten än testprototyperna. Men framför allt kommer pulver-

egenskaperna påverkas av det vakuum som pumpas inne i byggkam-

maren. Exempelvis kommer pulvrets flowability påverkas markant. 

 

Då det inte funnits möjlighet att genomföra tester i de miljöer som slut-

produkten är tänkt att verka i, och inte heller att tillverka prototyper i 

metall, har en bedömning av resultaten behövt göras av författarna. In-

nan vidare tester kan göras med den slutgiltiga produkten bedöms de 



Utveckling av insatsmodul till en Arcam 

S12 EBM-maskin  

För möjliggörande av småskaliga tester 

med mindre pulveråtgång 

Mittuniversitetet 

2019-06-07 

 

52 

resultat som uppkommit med plasttesterna vara tillräckliga för att ba-

sera ett konstruktionsunderlag på. Vidare test och optimering av modu-

len lämnas därför till framtida arbete. 

5.2.5 Motorfri lösning 

I ett tidigare skede beslutades det att arbeta vidare med en matarkonfi-

guration där pulverbehållarna placerats på separata sidor om vär-

meskölden. Detta beslutades för att lämna gott om plats på sidorna om 

behållarna för att kammaren skulle kunna rymma elmotorerna. Denna 

konfiguration lämnar också mer plats för olika motorfria lösningsalter-

nativ än en konfiguration med behållarna på samma sida. Därför gjor-

des ingen förändring av pulverbehållarnas position under utvecklingen 

av den motorfria lösningsvarianten. 

 

Författarna hittade inga specifikationer på motorn som driver rakan. En-

ligt forskare som frågan lyfts med torde dock kraften i motorn räcka mer 

än väl för att rotera axeln. Det som uppkom är att rakan är kraftig nog 

att “knäcka fingrar och armar” om denna startas av misstag under juste-

ringar inne i kammaren, så att låta denna raka rotera axeln via en kugg 

torde därför inte vara något problem. Det är dock viktigt att påpeka att 

detta inte har kunnat testas med den kompletta modulen, precis som 

med resterande delar i konstruktionen är detta en uppskattning baserat 

på uträkningar och plastprototyper. Vidare tester krävs därför för att sä-

kerställa funktionen. 

 

De fjädrar som sattes in i modellen under simulering i SolidWorks 

kanske egentligen inte behövs för att få till en fungerande mekanism, då 

simuleringen är en grov förenkling av verkligheten och inte tar hänsyn 

till alla faktorer som påverkar delarna i den motorfria lösningen. Om 

fjädrarna skulle visas vara nödvändiga så är Länkarmen del 1 förberedd 

med ett hål för att ta emot en fjäder. Infästningspunkt på pulverbehålla-

ren lämnas till framtida arbete, då det beror på hur lång och stark fjäder 

som används. Detsamma gäller för båda infästningspunkter för en even-

tuell fjäder på den vertikala delen av länkarmen. Beaktning bör också 

tas vid val av tryckande fjäder då pulver riskerar att fastna mellan var-

ven och ytterligare styva upp fjädern under pågående utskrift. 

 

Ytterligare en faktor att ha i åtanke vid tester är att den övre modulen 

kan behöva fixeras i upphängningen i byggkammaren, då kraften som 

behövs för att rotera länkarmen och mataraxeln kan visa sig vara så stor 
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så pulverbehållaren rör på sig eller till och med lyfts upp. Detta beror till 

stor del på hur mycket friktion som uppkommer mellan mataraxeln och 

pulverbehållaren, samt modulens vikt. 
 

5.2.6 Slutprodukt och konstruktionsunderlag 

Författarna har valt att framställa konstruktionsunderlaget på engelska 

trots att rapporten är skriven på svenska. Detta för att göra det möjligt 

att skicka in en beställning av delarna till vilken verkstad som läsaren än 

behagar.
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Målspecifikation 

 
Ska vara justerbart i Z-led  

 
Krav 

Ska inte riskera att fastna under rörelse i Z-led  
(typ nypa fast i sidan eller råka hamna snett) 

Krav 

Ska hålla metallpulver utan att läcka Önskemål 

Ska vara horisontellt Krav 

Ska tåla höga temperaturer Krav 

Ska tåla vakuum Krav 

Bör vara lättmonterad i maskinen Önskemål 

Ska dosera ut en exakt mängd pulver Önskemål 

Ska sprida ut pulver jämnt över byggbord, uniform lagertjocklek Krav 

Ska fungera för olika metallpulver  
(kornstorlek, flödesskillnader) 

Önskemål 

Max motsvarande 25% av byggvolymen ska gå åt till spill. Önskemål 

Önskas möjliggöra utskrifter i olika material (minst två) 
 

Önskemål 

Ska kunna klara av utskrifter enligt ISO 3928 Krav 

Lätt att rengöra från pulver mellan körningarna  
(rundade hörn och polerade fogar) 

Önskemål 

Servicebar med utbytbara delar Önskemål 

Robust konstruktion Önskemål 

Samma material som resterande printerkonstruktion Önskemål 
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