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Abstract 

The thesis project has been carried out in collaboration with Saab training and simulation in 
Huskvarna, which manufactures military training products. The aim of the project was to 
investigate the possibility of using additive manufacturing as the method for future 
manufacturing for the small arms transmitter bracket (SAT-bracket, a bracket for gun) to 
reduce lead time, cost and weight. A physical product has been developed through the Selective 
Laser Melting technique (SLM), where the least possible amount of support structures has been 
achieved for the selected build orientation. To be able to optimize the design with the help of 
lattice structures, knowledge of the technology has been acquired through information searched 
on scientific texts and websites. Identification of strengths and weaknesses in the development 
process and the possibility of using a more favorable material for the application were 
documented to be evaluated against a traditionally manufactured component. 

The final designs have been modeled using two different design methods, both in which had 
reduced the weight between 28-44% where the stiffness is in the likes of the reference product. 
The conclusion drawn from the work is that additive manufacturing is a manufacturing method   
that for the SAT-bracket is a favorable alternative for smaller production volume.
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts i samarbete med Saab training & simulation i Huskvarna som 
tillverkar militära träningsprodukter. Målet med projektet var att undersöka möjligheten till att 
använda additiv tillverkning som tillverkningsmetod för Small Arms Transmitter bracket (SAT-
bracket, ett fäste för finkalibrigt eldhandvapen) för att minska ledtid, kostnad och vikt. En fysisk 
produkt har tagits fram genom Selective Laser Melting tekniken (SLM), där minimering av 
stödstrukturer uppnåtts för vald byggorientering. För att kunna optimera konstruktionen med 
hjälp av lattice-strukturer har kunskap om tekniken skaffats genom informationssökning på 
vetenskapliga texter och hemsidor. Identifikation av styrkor och svagheter i 
utvecklingsprocessen samt möjligheten att använda ett mer gynnsamt material för 
applikationen dokumenterades för att utvärderas mot en traditionellt tillverkad komponent.  

Konstruktionerna i arbetet har modellerats på två olika designmetoder som båda visade sig 
minska vikten mellan 28-44% där styvhet är likt referensprodukten. Slutsatsen som drogs för 
arbetet var att additiv tillverkning är en tillverkningsmetod som för SAT-bracketen är ett 
gynnsamt alternativ för en mindre produktvolym.
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1 Introduktion 

Saab Training and Simulation i Huskvarna tar fram träningssimulationer för militära 
organisationer genom produkter som soldaterna fäster på sin utrustning. Produkterna varierar 
från en laserenhet som sitter på ett vapen till en skjutbana där skotten på måltavlorna 
projekteras för skytten via en display. I denna rapport undersöks tillvägagångssättet kring 
omkonstruktion för additiv tillverkning och en jämförelse mellan en printad komponent och en 
konventionellt tillverkad del. 

1.1 Bakgrund 
Small arms transmitter bracket (SAT-bracket) är ett övergångsfäste, från ett finkalibrigt 
eldhandvapen, till en laserenhet som idag Saab använder. Laserenheten (SAT) är en komponent 
som för soldaterna närmare upplevelsen av att avfyra skarpa skott utan att använda riktiga 
patroner. När avtryckaren trycks ner detekterar laserenheten värmeböljan från pipan och en 
laser från enheten skjuts ut mot riktningen vapnet riktas. Fästet är gjort av aluminium som 
tillverkas genom fräsning, efter fräsningen skall detaljen ytbehandlas vilket leder till en längre 
ledtid. För att minska ledtiden och kostnaden vill Saab idag använda Additiv tillverkning (AM, 
3D-Printing). Men tillvägagångssättet för att omkonstruera produkterna med avseende på 
densitet, hållfasthet och styvhet för att utnyttja potentialen hos tillverkningsmetoden är 
obeprövat. 

1.2 Problembeskrivning 
Huvudsakligen fästs SAT-bracketen på en rail (ett typ av fäste på vapnet) eller på pipan. 
Vapentillverkare har börjat minska på antalet railar som finns tillgängliga på vapnet för att det 
är en extra vikt de vill undvika, vilket leder till att de resterande railarna redan är upptagna av 
t.ex. laserpekare, ficklampa etc. Pipmontering blir alltså det alternativet som är tillgängligt. 

När vapnet används blir pipan varm och om en hög värme leds fram till laserenheten påverkar 
detta lasereffekten vilket kan förstöra precisionen i simulationen som lasern genererar. SAT-
bracketen är som tidigare nämnt gjort av bearbetat aluminium. Aluminium har en relativt hög 
värmeledningsförmåga som gör att den leder värme bra vilket är ogynnsamt i denna 
applikation. För att kontra att värme inte når laserenheten använder Saab en silikonbit som 
värmebarriär vid infästningen av laserenheten som extra del av SAT-bracketen. 

Ledtiden och kostnaden är något som bedöms vara väldigt hög för denna komponent i 
förhållande till andra delar, speciellt i små serieantal samt vid prototypserier i dagens 
tillverkning. Något som skall lösas är att minska ledtiden och önskat till en mindre kostnad. En 
förutsättning från Saab är att använda AM-tekniken för att minska dessa för ett mindre antal 
komponenter. Förslagsvis med ett mer gynnsamt material för applikationen. 

Utöver denna specifika detalj som undersöks i examensarbetet vill Saab potentiellt kunna 
använda additiv tillverkning som standardmetod för framtida utveckling. För att ha en grund 
till hur tillvägagångssättet generellt ser ut för omkonstruktion till additiv tillverkning, kring vad 
som måste tas hänsyn till och vilka faktorer som påverkar både konstruktionens hållfasthet, 
styvhet och uppbyggnaden i printern för att minska antal supportstöd som behövs krävs en 
standardmall som konstruktörer kan ha till stöd vid utveckling. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Målet med arbetet är att undersöka möjligheten till att använda additiv tillverkning som metod 
för att tillverka en SAT-bracket för eldhandvapen. Komponenten skall jämföras med den 
konventionellt tillverkade SAT-bracketen i syfte om att utvärdera relevansen hos additiv 
tillverkning inom detta produktområde. Syftet med arbetet är att minska vikten, ledtiden och 
kostnaden för produkten. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

1. Kan additiv tillverkning skapa en detalj som uppfyller styvhet och hållfasthet liknande 
dagens frästa produkter? 
 

2. Kan ett mer lämpligt material användas för applikationen genom att använda additiv 
tillverkning? 
 

3. Finns det möjlighet till att minska efterbearbetningen och bara använda den printade 
delen direkt? 
 

4. Blir det ekonomiskt fördelaktigt att tillverka i additiv tillverkning över den 
konventionella metoden CNC-bearbetning? 

1.4 Avgränsningar 

Gällande begränsning kring AM-teknikens uppbyggnad kommer endast pulverbäddstekniken 
Selective Laser Melting (SLM) att undersökas. SLM har valts eftersom Saab har ett avtal med 
en leverantör för AM-metall som använder denna pulverbäddsmetod. Dagens yttre form på 
SAT-bracketen kommer att bibehållas där den inre strukturen kommer att omkonstrueras med 
hjälp av Lattice-strukturer. Topologioptimering kommer inte att användas under studien.  
Fokus kommer enbart att läggas på hur tillverkningsmetoden kan appliceras och inte på hur 
metoden kan utvecklas. En grundlig livscykelanalys för miljöpåverkan finns det inte möjlighet 
till att genomföra men identifikation av några viktiga faktorer kommer att undersökas. 

1.5 Disposition 

I denna rapport kommer det inledningsvis att presenteras vad som definierar additiv 
tillverkning och processen som används. Därefter redovisas teorin om hur omkonstruktion av 
produkter till additiv tillverkning går till väga. Följt efter det teoretiska ramverket kommer 
metoden presenteras. Från metoden följer genomförandet och resultatet från studien där en 
analys av resultatet besvarar frågeställningarna följt av en diskussion och framtagna slutsatser.
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2 Teoretiskt ramverk 

Kapitlet behandlar den teoretiska informationen som utgör grunden till uppgiftens resultat. 
Kapitlet inleds med en sammanställning som visar vilket teoriavsnitt som är kopplat till 
respektive frågeställning. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Samtliga frågeställningar kommer att behandlas i relation till teori. Frågeställning 1 kommer 
att behandlas under teoriavsnittet 2.2.2, 2.2.3 samt 2.3. Frågeställning 2 kommer att behandlas 
under teoriavsnitt 2.2.1. Frågeställning 3 kommer att behandlas under teoriavsnitt 2.2.2 och 
2.2.3. Slutligen kommer frågeställning 4 inte behandlas under teoriavsnittet då information om 
priserna kommer från intervju med leverantören. 

Nedan visualiseras ovanstående i en tabell: 

 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori 

2.2 Additiv tillverkning 
Additiv tillverkning (AM), också känt som 3D-printning, är en metod som lager för lager bygger 
upp en komponent till skillnad från en konventionellt subtraktivt tillverkad del där material blir 
avlägsnat från ett block för att nå slutformen [1][2]. AM gör det möjligt att skapa komplicerade 
former som inte är möjligt med andra tillverkningsmetoder som till exempel fräsning eller 
gjutning. Till skillnad från hemmabruk av additivt tillverkande 3D-printers som använder olika 
typer av plast material skiljer sig den industriella verksamheten där metall går att använda 
[3][4]. 

För att kunna printa en detalj behövs en CAD modell som är utskickad till maskinen. När parten 
sparas ner för att skicka till maskinerna kan filen konverteras till några olika format men det 
vanligaste formatet som maskinerna kan tolka är STL [5]. 

2.2.1 Selective Laser Melting (SLM) 
Selective Laser Melting, förkortat SLM, använder en pulverbädd där pulvret smälts samman 
med hjälp av en laser till den önskade komponenten. Figur 1 visar en principskiss av en SLM-
maskin (se sida 4). För att skydda smältan från att oxideras mot sin omgivning utförs processen 
i en sluten kammar, där syrehalten är under 0.1% och resterande atmosfär är av kväve eller 
argon [6]. 

 Teoriavsnitt 

Frågeställning 1 2.2.2   2.2.3   2.3 

Frågeställning 2 2.2.1 

Frågeställning 3 2.2.2   2.2.3 

Frågeställning 4  
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När ett lager av geometrin blivit 
färdig sänks plattformen ett steg och 
ett nytt pulverlager införs. Efter 
repeterande steg blir konstruktionen 
färdig och all oanvänt pulver samlas 
in för återanvändning. Lasertech i 
Karlskoga använder en byggyta på 
250*250*300mm [7], men denna 
byggplattform skiljer sig mellan 
leverantörer. När lasern smälter 
pulvret sker en ojämn uppvärmning, 
denna ojämnhet skapar en termisk 
spänning, den termiska expansionen 
och krympningen skiljer sig med 
avståndet till smältan [8]. För att få 
bort en del av den inre spänningen 
krävs en spänningsavlastning på 
detaljen [9].  

Stressavlastning är en värmebehandling som innebär att värma upp komponenten till en 
specifik temperatur (ca 200◦C för aluminium och ca 540◦C för titan), där den hålls i cirka 2 
timmar, och sedan kyls [10][11]. För att reducera restspänningar i materialet innan 
komponenten har blivit färdigbyggd kan kammaren värmas upp [6]. 

SLM använder en rad olika metaller så som rostfritt stål, aluminium legeringar, titan legeringar, 
brons legeringar, Cobalt-chrome legeringar [12]. Lasertech erbjuder materialen verktygsstål: 
MS1, inconel718, titan: Ti6Al4V, aluminium: AlSi10Mg och rostfritt: 316L [7]. 

2.2.2 Orientering i printern, beredning 
Något av det viktigaste som avgör slutproduktens kvalitet när en detalj additivt tillverkas är hur 
detaljen är orienterad i printern. Det är viktigt att i ett tidigt stadie av proceduren till designen 
bestämma riktningen av hur produkten kommer byggas, detta tillåter att ändringar på formen 
för att förbättra kvaliteten blir möjliga. De viktigaste delarna på komponenten som har krav 
ställda är oftast de ytorna som lägger grunden till hur detaljen orienteras. Det enklaste sättet 
att bedöma dessa är genom att vikta designelementen mot varandra utifrån deras betydelse för 
komponentens funktion (se figur 2). Vikten av att ta hänsyn till orienteringen för 
designelementen kan drastiskt minska efterbearbetningen vilket leder till att ledtiden går ner. 
Bygghöjdens betydelse på ledtiden ökar desto fler skikt som används under byggprocessen. En 
tumregel blir då att försöka lägga orienteringen av konstruktionen till att minsta möjliga höjd 
uppnås för att minska printtiden. Därför är det ytterst viktigt för konstruktören att överväga 
delar av komponenten till om en justering av orienteringen är möjlig eller om individuella delar 
kan designas om [13-15]. 

Figur 1. Schematisk bild av Selective 

Laser Melting (SLM) [22].  
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2.2.3 Konstruktion 

Att konstruera om en befintlig produkt till additiv tillverkning kan göras på olika sätt för att 
utnyttja potentialen hos tekniken. Topologioptimering och lattice-strukturer. Lattice-
strukturer fyller inre ytor för att hålla hållfastheten [14]. Vid topologioptimering kräver det att 
konstruktören har förståelse kring finita elementmetoden (FEM) för att känna till lastfallet som 
påverkar konstruktionen. (se figur 3 visar en typisk topologi optimering). 

Figur 2. Designomkonstruktionstillvägagång vid 
val av byggorientering [15]. 
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Då viktminskning är huvudfokus för att använda AM, är topologi optimering rekommenderat. 
När designen vill behållas och vikten ska reduceras rekommenderas lattice-strukturer vid 
användning av AM (figur 4 visar ett exempel på inre lattice-strukturer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undvika stödstrukturer vid uppbyggnad är den rekommenderade byggvinkeln minst 45◦ 
för att göra ett överhäng självsupportad [16]. Tester för uppbyggnad av titan materialet 
Ti6Al4V, vid konstruktion av lattice-strukturer var en minsta tjocklek på 0,5 mm framgångsrikt 
[17, 18]. 

Figur 3. Omkonstruktion vid användning av topologioptimering till additiv 
tillverkning [23]. 

Figur 4. Omkonstruktion vid användning av lattice-strukturer till 
additiv tillverkning [24]. 
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När hål byggs horisontellt mot byggplanet finns det stor risk till att toppen av hålet kommer att 
ge efter och eller brännas. En bränning sker då byggprocessen når toppen av det cirkulära 
tvärsnittet och arean minskar vilket leder till att värmeöverföringens hastighet minskar [19]. 
För att undvika dessa två fenomen och stödstrukturer kan hålen formas likt en vattendroppe 
(se figur 5). 

 

 

2.3 Bedömning av hållfasthet och kontakttryck 

Lastfallet som uppstår i konstruktionen tas fram genom en friläggning följande av Newtons 
statiska jämvikt enligt [20]. 

För att få reda på kontakttrycket mellan två geometrier finns en teori enligt Hertz som 
förutsätter, att materialet är homogent i båda kropparna och att formändringen är elastisk och 
att Hookes lag gäller [21, s.35]. Formeln som innehåller en konvex mot ett plan lyder enligt 
följande ekvation.  

 

𝜎𝐻 = 0.418 ∗ √
𝐹 ∗ 𝐸

𝐿
(
1

𝑟
) 

 

 

Då elasticiteten är olika i de två ingående materialen lyder följande formel för att bestämma 
den gemensamma modulen. 

𝐸 =
2 ∗ 𝐸1 ∗ 𝐸2

(𝐸1 ∗ 𝐸2)

 

 

Figur 5. Omkonstruktion av hål efter vald byggriktning [19]. 

σ = Största tryck, F = Kraft, E = Elasticitetsmodulen, L = kontaktlängd, r = radie 
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3 Metod  

Kapitlet behandlar studiens tillvägagångssätt och går igenom hur information inhämtats. 
Kapitlet inleds med en sammanställning som visar vilket metodavsnitt som är kopplat till 
respektive frågeställning. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

Samtliga frågeställningar kommer att behandlas i relation till metodavsnitt. Frågeställning 1 
kommer att behandlas under metodavsnitt 3.2 och 3.2.1. Frågeställning 2 kommer att 
behandlas under metodavsnitt 3.2. Frågeställning 3 kommer att behandlas under metodavsnitt 
3.2. Frågeställning 4 kommer att behandlas under metodavsnitt 3.3. 

Nedan visualiseras ovanstående i en tabell: 

 Metodavsnitt 

Frågeställning 1 3.2   3.2.1 

Frågeställning 2 3.2 

Frågeställning 3 3.2 

Frågeställning 4 3.3 

Tabell 2: Koppling mellan frågeställningar och metod. 

3.2 Arbetets tillvägagång 
En fallstudie har utförts för att jämföra två olika konstruktioner av samma produkt. Valet av 
fallstudie gjordes då det specificeras en mer djupgående skillnad mellan konstruktionerna där 
fördel och nackdel mellan de två olika tillverkningsmetoderna studeras. Följande 
tillvägagångsätt beskrivs enligt figur 6 nedan. 

 

Projektet startade med att identifiera informationssökningen. Informationssökningens fokus 
stod kring att föra fram allmän information om konstruktion vid additiv tillverkning och i 
synnerhet till SLM-metoden. På grund av att detaljen är överdimensionerad från start togs 
ingen hänsyn från Saab att göra en FEM-analys. Detta ledde till att när konstruktionen skulle 
vikt optimeras måste krafterna identifieras. Identifikationen kom genom att göra en friläggning 
av krafterna som påverkar genom Newtons teorier. Samt undersöktes kontakttrycket mellan 
vapenpipan och SAT-bracketen för att se utöver FEM-analysen om någon deformation uppstår. 

  

Figur 6. Arbetes tillvägagång. 
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3.3 Informationssökning 
För att hitta vetenskapliga texter gjordes elektroniska sökningar via huvudsakligen 
ScienceDirect och Scitation i högskolans biblioteksdatabaser. Sökorden som användes var 
”Additive Manufacturing”, ”Design for Additive Manufacturing”, ”Selective Laser Melting”, 
“AM State of the Art”. 

3.3.1 Design och FEM 
För att undersöka hur lattice-struktur optimering ska konstrueras vid tillämpning för AM 
genomfördes en fallstudie där en detalj genomgick en metod för Design for Additive 
Manufacturing (DFAM).  Metoden som användes under studien är skapad av Hällgren et al [14] 
där fokus ligger på att konstruera med lattice-strukturer. En topologioptimering kommer ej 
studeras då en urlastning av massa så långt det går kan uppfyllas med hjälp av lattice-struktur 
optimering. Fallet som följer blir att spara ur strukturen och införa lattice mönster som sedan 
struktur analyseras genom FEM (Se figur 7 nedan för att se hur processen till DFAM följs). 

 

 

 

Vid användning av DFAM för det inringade röda området enligt figur 7 inleds fallet med att 
bestämma hur lattice-strukturen skall designas, om det så vore att designa själv eller att 
använda ett program som skapar lattice-strukturen. Efter designvalet görs en boolesk operation 
på designvolymen för att tömma på densitet och införa lattice-strukturen. Nästa steg blir att 
införa konstruktionen till en FEM-analys för att se om resultatet är vad som önskas. 

Programmjukvarorna som använts i arbetet är Siemens NX, SolidWorks och ANSYS 
SpaceClaim. 

3.4 Intervju 
Totalt har två intervjuer genomförts i aktuell studie. En intervju med Lasertech för att få reda 
på priserna vid additiv tillverkning och en intervju med Bröderna Thorssons som tagit fram 
detaljerna som CNC-bearbetats. Vid båda intervjutillfällen har generella frågor ställts om vilken 
miljöpåverkan tillverkningsmetoderna har. Detta för att få en redogörelse för hur frågan 
behandlades mellan olika leverantörer. 

Figur 7. Tillvägagång för att konstruera med lattice-strukturer [14]. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Vetenskapliga texter har inhämtats och bearbetats utefter kriteriumen att resultaten från 
studien berör SLM-metoden, däribland har ett inkluderingskriterium varit att den 
vetenskapliga artikeln innehåller orden ”Design”, ”Additive Manufacturing” och ”Selective 
Laser Melting”. Detta för att erhålla information om konstruktionsprocessen. Det 
exkluderingskriterium som satts är att ingen annan additivt tillverkande metod för metall är 
det som undersöks i studien. Detta har gjorts för att kunna fastställa att konstruktionsprocessen 
inte innehåller faktorer som är speciellt tillämpade för en annan typ av AM-metod. Detta 
tillvägagångssätt har tillämpats för att öka studiens validitet. 

För att öka studiens trovärdighet, och därigenom reliabilitet, har vetenskapliga texter 
inhämtats där olika källor indikerar på liknande resultat. Dock bör poängteras att vetenskapliga 
artiklar som visat motstridiga resultat inte helt uteslutits från aktuell studie. Detta för att kunna 
fastställa att slutdesignen av SAT-bracketen speglar verkliga förhållanden. För ytterligare 
information om hur konstruktionen påverkas vid sammanställningen utöver FEM-analysen har 
en överslagsberäkning om kontakttrycket utförts.
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4 Genomförande och resultat 
Omkonstruktioner av SAT-bracketen gjordes genom att tillämpa två olika metoder. Den ena 
metoden innefattade att den inre strukturen är manuellt designad med hjälp av CAD 
programvaran Siemens NX. Konceptet som skapas i NX baseras på teoriavsnittet. Den andra 
metoden innefattade att använda programvaran ANSYS SpaceClaim där den inre lattice-
strukturen automatiskt genereras utifrån parametrar konstruktören lägger in. De koncepten 
som skapades i SpaceClaim valdes baserat på teoriavsnittet, alltså att de valen som använts är 
de som representeras mest i teoriavsnittet. Vid konceptet av den manuellt ändrade 
konstruktionen låg uppbyggnaden i focus för att stödstrukturer skull undvikas där möjligheten 
finns.  

4.1 Original detaljen 

Original versionen av SAT-bracketen ser ut enligt figur 8 och 9. Konstruktionen är byggd för 
fräsning av materialet aluminium. 

 

 

Figur 8. CAD-modell av originaldesignens översida. 
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Omkonstruktionen av SAT-bracketen inleddes med att studera originalet utifrån byggriktning, 
Byggriktningen som valdes för bracketen var då konstruktionen står upp (se figur 10 som visar 
byggriktningen som valdes). Eftersom titan materialet Ti6Al4V är möjligt att additivt tillverka 
konstruerades den inre strukturen efter antagandet att utskriften av slutprodukten är gjort av 
titan. Minimerandet av stödstrukturer är eftersökt eftersom titan är svårt att bearbeta bort 
vilket den valda byggriktningen minimerar på konstruktionens utsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Konstruktion av manuellt designade lattice-strukturen 

Uttömning av modellen med Shell kommandot till en väggtjocklek på 1 mm gjordes enligt figur 
11. Ett kryssliknande mönster med en 
lutning på 50◦ från byggvinkeln för 
egensupport och tjocklek på 1 mm 
(sektion 1) respektive 1,5 mm  (sektion 2) 
konstruerades sedan för att fylla skalet 
(se figur 12). de två fördjupade delarna, 
ena i sektion 2 och andra på sektions 1 
undersida (se figur 13), har förändrats 
till att på översidan från byggriktningen 
använda en avfasnings lutning på 45◦ 
istället för en avrundning vilket skulle 
orsaka en stödstruktur.  

 

 

 

 

Figur 10. Valda byggorienteringen för SAT-bracketen inför printningen. 

Figur 11. Uttömning av material i CAD-
modellen. 

Figur 9. CAD-modell av originaldesignens undersida. 
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För tömning av kvarvarande metallpulver efter konstruktionen byggts färdigt har inre kanaler 
skapats enligt bilderna nedan (se figur 14,15). För att undvika stödstrukturer när de inre 
kanalerna i sektion 1 byggs har formen av rören formats enligt figur 5 i avsnitt 2.2.3 (se sida 7). 

 

Figur 12. Sektionsuppdelning av koncept 1 på grund av tjockleksskillnad. 

Figur 13. Förändring av taket på ingående hålet på konstruktionens 
undersida efter byggriktningen. 
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Figur 14. Inre kanaler för tömning av metallpulver i sektion 1 (se figur 12). 

Figur 15. Inre kanaler för tömning av metallpulver i sektion 2 (se figur 12). 
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Figur 17. Koncept 3 använder en diamant lattice-struktur som är genererad i SpaceClaim. 

Figur 16. Koncept 2 är designat i SpaceClaim där inre lattice-strukturer automatiskt 
genereras. Lattice-strukturen som används är kub med centrumsupport. 

4.3 Konstruktion SpaceClaim lattice-struktur 

Vid användning av SpaceClaim för lattice-strukturerna skapades två stycken strukturer för att 
se skillnaden i hållfasthet.  Den ena konstruktionen har en kub lattice med centrum support (se 
figur 16), den andra konstruktionen använder en diamant lattice-struktur (se figur 17). Båda 
strukturerna använder en tjocklek på 1 mm och en väggtjocklek på 1 mm. För att tömma 
detaljen på kvarvarande metallpulver efter att den byggts färdigt har en borttagning av en yta 
på den undre ytan gjorts (se figur 18). 
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Figur 18. För uttömning av kvarvarande metallpulver efter printningen 
har det ingående hålets vägg tagits bort i både koncept 2 och 3. 
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Figur 19. Sammanställning av alla komponenter.  OBS utan 
vapenpipan och laserenheten. 

4.4 Lastfall 

Krafterna som komponenten utsätts för uppstår från monteringen på pipan och ett moment 
från vikten av laserenheten. Då montering av fästet sker med en skruv med hjälp av en 
insektsnyckel, används ett standard åtdragningsmoment på 0,5 Nm för att endast fästa 
bracketen utan att vilja uppnå någon specifikt förspänningskraft i skruven. Den totala 
sammanställningen av komponenterna minus laserenheten visas i figur 19. Laserenheten sitter 
utanpå den orangea detaljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraften som skruven avger från detta åtdragningsmoment är den slutgiltiga kraften som verkar 
på de två kontaktytorna som pipan fästs på. Dock kommer kraften att öka då överföringen av 
kraften trycker på en vinkel av 70◦. En ekvation för att få en kraft från ett åtdragningsmoment 
är följande [25]. 

𝐹 =
𝑇

𝐾𝑑
 

Då en M6 skruv fästs torrt blir friktionskonstanten 0,14 [21], Kraften blir då 595,2 N. Bilaga 1 
visar hela friläggningen och uträkningen för lasten som konstruktionen utsätts för. Från 
uträkningen kommer det fram med att en kraft på 1772 N trycker på var yta av SAT-bracketen 
från pipan. 

F = kraft, T = åtdragningsmoment, K = Friktionskonstant från material, d = skruv 

diameter. 
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Figur 21. Resultat av spänningsfördelning över originalkonstruktionen 
vid montering på pipan. 

Figur 20. Randvillkor för simulationen. 

4.5 Resultat Hållfasthet för originaldetaljen 

Randvillkor i simulationen består av tre fixerade ytor (de gröna pilarna) och två typer av krafter 
(de lila pilarna) (se figur 20). De fixerade ytorna består av en skruv i det övre hålet och i de 
nedre hålen av en typ av gångjärn. Simulationen visar resultat där materialet AlSi10Mg är 
applicerat. 

 

Resultatet på originaldetaljen visade största spänningskoncentrationen på 31 MPa runt 
skruvhålet (se figur 21). 

 

 

Fixerade randvillkoren 
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Figur 22. Egensvängningsfrekvensen för originalkonstruktionen. 

Figur 23. Resultat av spänningsfördelning över koncept 1 vid montering på pipan. 

Egensvängningen i originaldetaljen visar den minsta frekvensen på 1530 Hz vilket är en 
tillräckligt hög egenfrekvens för att inte gå i resonans med vapnet (se figur 22). 

 

 

4.6 Resultat hållfasthet för koncepten 
Samma tester utfördes på de tre olika koncepten i materialet AlSi10Mg. En generell spänning 
på 85 MPa i strukturen uppstår under belastningen (se figur 23). Den största spänningen som 
uppstår i koncept 1 är i den öppna lattice-strukturen på 172 MPa (se figur 24). Den största 
spänningen som uppstår är specifikt till ett smalt meshområde och uppstår inte på någon annat 
ställe i konstruktionen. Spänningen ligger under sträckgränsen för aluminiummaterialet som 
är 230 MPa men om tjockleken minskar mer på lattice-strukturen här kommer spänningen 
överstiga sträckgränsen. 
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Figur 25. Resultat av total deformation i alla riktningar vid 
montering på pipan. 

Figur 24. Koncentrerad spänning över ett element i meshen för koncept 1 vid 
montering på pipan. 

 

 

 

Den maximala deformationen som sker på detaljen är nästintill ingen då den uppmättes till 
0.019 mm (se figur 25). 
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Figur 27. Resultat av spänningsfördelning över koncept 2 vid montering på pipan. 

Figur 26. Egensvängningsfrekvensen för koncepten. 

Resultatet av egensvängningen på komponenten visar en frekvens på 1505 Hz (se figur 26), 
vilket ger nästintill samma resultat som originaldetaljens frekvens. Detta betyder att den 
additivt tillverkade komponenten inte skiljer sig från originalet i styvhet. 

 

Den maximala spänning som uppstår i koncepten 2,3 som utförts i SpaceClaim ligger vid 73,5 
MPa (se figur 27) respektive 89,7 MPa (se figur 28) vid materialet aluminium. 
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Figur 29. Resultat av värmeöverföring till kontaktytan vid 
användning av aluminium. 

 

 

4.7 Värmeöverföringsresultat 

Eftersom den aktuella komponenten som används idag är gjort av bearbetat aluminium, som 
har en bra värmeledningsförmåga vilket är ogynnsamt för applikationen (värmekonduktivitet 
på 173 W/m◦C), har en simulering av värmeledning kring titanlegeringen Ti6Al4V gjorts för att 
se skillnaden i värmen då titan är en dålig värmeledare (värmekonduktivitet på 14 W/m◦C). När 
vapnet avfyras kommer en värme från pipan till ytan på komponenten. Värmen når upp till 
400◦C i omgångar. Simulationen har dock utförts för att en konstant värme ligger på 
kontaktytan för att simulera den värsta situationen som kan nås. Vid användning av aluminium 
kommer temperaturen där mellandelen till laserenheten fästs att vara 47◦ (se figur 29). där 
sedan värmen överförs till laserenheten genom en annan aluminiumdetalj där en silikonbit som 
fästs runt laserenhetens fästning blockerar resterande värme (se figur 19).  

 

Figur 28. Resultat av spänningsfördelning över koncept 3 vid montering på pipan. 
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Figur 30. Resultat av värmeöverföring till kontaktytan vid 
användning av titan. 

Tabell 3. Vikt och spänningsjämförelse mellan koncepten och originaldetaljen. 

Samma simulation fast för titanlegeringen Ti6Al4V där på samma yta temperaturen nu ligger 
på 31◦C (se figur 30). Detta skulle medföra att silikonbiten kan från tas bort från 
sammanställningen. 

 

 

4.8 Jämförelse med Originaldetaljen 
Efter att komponenterna som designats för additiv tillverkning klarat testfallen utan att 
överstiga sträckgränsen har en tabell ställts upp för att sammanfatta resultatskillnaderna (se 
Tabell 3). För maxspänningen på design 1 som uppstår i ett element på meshen har värdet av 
detta specifika område skrivits inom parantes. Den generella maxspänningen som uppstår i 
lattice-strukturen på design 1 skrivs framför parentesen i tabell 3. 

 

 

 

  

 Vikt AlSi10Mg 
(g) 

Vikt Ti6Al4V 
(g) 

Maxspänning 
Al (MPa) 

Maxspänning 
titan (MPa) 

Originaldetaljen 64,5 105,8 31 31 

Design 1 46,6 76,5 85 (172) 70 (175) 

Design 2 38,8 64,7 73,5  

Design 3 36 60 89,7  
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Figur 31. Simulation av stödstrukturer som byggs vid printning av detaljen. 

4.9 Beredning för printern 

Vid beredningen av detaljen för tillverkning har en simulation utförts med SpaceClaim för att 
konstatera att stödmaterial som byggs är de som är tänkta vid designen. Vid bilderna nedan 
visar simulationen att stödstrukturer kommer att byggas på fyra platser (se figur 31 och 32). De 
lilafärgade materialen i bilderna är allt stödmaterial som bildas. Platserna som bildat 
stödmaterial är också de platser som tillåtits från designen, om stödmaterialen skull undvikas 
genom att bygga en egensupportande struktur vid dessa platser kommer de andra delarna i 
sammanställningen inte sitta stabilt fast. Alltså där stödmaterial byggs är nödvändigt för att 
applikationen skall fungera i sammanställningen. 
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Figur 32. Simulation av stödstrukturer som byggs vid printning av detaljen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10 Kontakttryck mellan pipan och SAT-bracket 

För att se om någon typ av deformation kommer ske i konstruktionen utöver de FEM 
simulationerna som gjorts har en uträkning gjorts med hjälp av Teorin enligt Hertz 
kontakttryck [15, s.35].  

När två olika material är i kontakt lyder elasticitetsmodulen enligt följande: Mellan stål och 
aluminium är E = 105 GPa och mellan stål och titan är E = 142 GPa. 

Kontaktlängden är 30 mm och radien på pipan är 9,4 mm vilket leder till resultaten att 
kontakttrycket mellan aluminium och stål är 339 MPa och mellan titan och stål är 395 MPa. 

Spänningen som verkar mellan aluminium och stål är på en yta av bracketen som har längden 
30 mm och bredden 0,175 mm. Denna lilla yta kommer att plastiskt deformeras då 
sträckgränsen för aluminiumet är 230 MPa tills att då formen på bracketen blivit mer konkav, 
förbandet relaxerar vid första åtdragning, sedan blir kontaktytan större.  

Om stålet på pipan är av bättre kvalitet vilket menas att styrkan inte är det lägsta ett stål kan ha 
så kommer pipan ej att deformeras. 

Spänningen mellan titan och stål kommer ej att deformera någon yta om stålet är av högre 
kvalitet. 
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Tabell 4. Kostnadsjämförelse mellan att additivt tillverka eller 
fräsa fram SAT-bracketen. 

Tabell 5. Tillverkningstiden för additiv tillverkning. 

4.11 Slutproduktsjämförelse  

Priserna för att tillverka komponenten är känslig information för Saab. Istället kommer 
prisskillnaderna presenteras där originaldetaljen utgår med basvärde 1 oavsett volym. 
information om printtiden för 3 och 15st detaljer gav Lasertech i intervjun. Under intervjun 
med Lasertech framkom att lång simulationstid krävs för att få fram pris och printtid för större 
volym. Tillverkningstiden för bearbetat aluminium läggs då in för samma volym i tabellen 
nedan (se tabell 4 och 5) 

 

 1 st. 5 st. 10 st. 15 st. 

Original 1 1 1 1 

AM Aluminium 0,84 0,75 0,67 0,64 

AM Titan 0,996 0,85 0,77 0,75 

 

 

 

 

 

För additiv tillverkning så ingår också en värmebehandlingstid på 2h för aluminium och titan. 
Dessutom ingår ytterligare processtid om detaljerna skall ytbehandlas men i studien har detta 
steg tagits bort då Saab endast ville se produkten för toleranser och ytfinhet (se figur 33 för 
slutprodukterna).  

 

Tillverkningstid 3 st. 15 st. 

Additiv tillverkning 16 h 36 h 
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Figur 33. Slutprodukt efter att SAT-bracketen additiv tillverkats.  

 

När detaljerna levererats till Saab upptäcktes det att utrymmet för klampen var för trångt på 
alla tre komponenter, alltså att konstruktionen krympt, troligtvis på grund av 
värmebehandlingen (se den gula pilen i figur 33). Då efterbearbetning för att skapa gängningen 
skulle utföras fick Saabs verkstad  också avverka en liten mängd material på 0,05-0,1 mm för 
att få passning. 

4.12  Miljöpåverkan från maskinerna  

För att ta reda på vilken miljöpåverkan tillverkningsmetoderna ger har en undersökning hos 
leverantörerna utförts. Svaren täcker endast en liten del av påverkan, om en genomgående 
undersökning kring miljöpåverkan ska korrekt genomföras ska en livscykel för 
tillverkningsmetoden analyseras. Området för en livscykel som innebär att åstadkomma en 
helhetsbild av miljöpåverkan. Från råvaruutvinning, via tillverkningsprocessen och 
användning till avfallshantering. Alla transporter och energiåtgång i mellanleden ingår också. 
Alla grenar av livscykeln skulle ta för lång tid att genomföra vilket examensarbetes tio veckor 
inte kunde täcka. 

Vid intervjun med Lasertech gavs information om vad deras SLM-maskin använder för energi, 
material och gas. Maskinen har en medelsförbrukning på 3 kWh samt argon som skyddsgas på 
15 L/min under byggprocessen, vid uppstart krävs det 50 L/min i cirka 15 minuter. Observera 
att processen endast använder det material (pulver) som går åt till detaljen, resten siktas och 
återanvänds. 

Maskindata för CNC-maskinen visar att fräsningsprocessen drar 21 kWh vid 40% styrka. 
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5 Analys 

Analyskapitlet sammanfattar resultatet för att besvara frågeställningarna som finns 
formulerade i avsnitt 1.3. 

5.1 Kan additiv tillverkning skapa en konstruktion med 
liknande hållfasthet och styvhet?  
Kan en additivt tillverkad konstruktion uppfylla styvhet och hållfasthet likt dagens konstruktion 
av bearbetat aluminium? För att lösa frågan genomfördes den finita elementmetoden på den 
virtuellt genererade konstruktionen. Efter att material lättats av från detaljerna och 
simuleringarna genomförts visade resultateten att konstruktionerna maxspänningen kommer 
att öka från 31 MPa till en maxspänning på 73 MPa för koncept 2, 90 MPa för koncept 3 och 173 
MPa för koncept 1 vid användning av aluminium. Resultaten visar att konstruktionerna 
kommer undvika att plastiskt deformeras på formen under lasten men att hållfastheten på 
dagens konstruktion tål mer. Styvheten på konstruktionerna tillverkade genom AM-metoden 
visade sig dock ha nästintill samma egensvängning som originalkonstruktionen med 1505 Hz 
respektive 1530 Hz. 

5.2 Kan ett mer lämpligt material för applikationen användas 
med hjälp av AM-metoden?  

Aluminium är ett material med en jämförelsevis bra värmeledningsförmåga 
(värmekonduktivitet på 173 W/m◦C). För applikationen där hög värme kan förstöra precisionen 
i simuleringen som laserenheten genererar är aluminium inte det mest gynnsamma materialet 
som kan användas. Leverantören Lasertech som använder selective laser melting erbjuder 
titanlegeringspulvret Ti6Al4V. Titan är ett material som i den konventionella 
tillverkningsmetoden fräsning inte är lättbearbetat. Titan som har en jämförelsevis sämre 
värmeledningsförmåga blev en kandidat för ett potentiellt materialskifte på konstruktionen 
(titan har en värmekonduktivitet på 14 W/m◦C). Simuleringen av värmeöverföringen från pipan 
av vapnet visade att vid samma punkt av konstruktionen hade titan en temperatur på 31◦ vilket 
är 16◦ lägre än för aluminium på 47◦. Titan har en högre elasticitetsmodul än aluminium men 
dock en betydligt högre sträckgräns. Simuleringen visar att titan erhåller lägre spänning (vilket 
är direkt proportionerligt mot E-modulen eftersom spänningen = E-modul × töjning) än 
aluminium vid samma konstruktion. För applikationen kommer en additivt tillverkad 
konstruktion gjort av titanmaterialet Ti6Al4V ge bättre resultat där vikten ytterligare kan 
sänkas över aluminium. 

5.3 Kan efterbearbetningen  reduceras till att använda den 
printade detaljen direkt? 
Vid byggorienteringen för SAT-Bracketen valdes riktningen där de viktigaste ytorna inte bygger 
stödstrukturer. Dock är den valda riktningen den högsta möjliga bygghöjden som kan uppnås 
vilket gör att ledtiden blir längre än vid någon annan byggorientering. Men fler komponenter 
kan få plats byggplattan vid den valda byggorienteringen. Den valda byggriktningen gör att det 
endast kommer att byggas fem stycken stödstrukturer som behövs efterbearbetas. Hade en 
horisontell orientering valts för att minska bygghöjden hade fler och större stödstrukturer 
byggts på ytorna som hade krävt en mer noggrann avverkning av stödstrukturerna från 
leverantören. 

Konstruktionen av detaljen kan inte undvika att bygga stödstrukturer. Dessa stöd är 
nödvändiga för att produkten ska uppfylla applikationen. De stödstrukturer som byggs i den 
printade detaljen skulle kunna omkonstrueras för att bli självsupportad men då skulle inte 
laserenheten sitta stabilt i sammanställningen. Den orangea detaljen som visas i figur 19 (se 
s.17) sitter mellan laserenheten och SAT-bracketen, skulle en omkonstruktion av väggen på 
bracketens undersida (se figur 13) byggas med en 45◦ lutning skulle mellandelen börja glida 
bakåt när vapnet skjuts.  Det visade sig också att värmebehandlingen krymper strukturen vilket 
medför efterbearbetning för passning. Ytorna på konstruktionen är relativt grova jämfört med 
den frästa produkten. För denna konstruktion är ytorna inte ett problem. Detta innebär alltså 
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att ingen efterbearbetning behövs på ytorna och den printade detaljens ytor är godkända för att 
användas direkt efter printningen. 

 

5.4 Är det ekonomiskt fördelaktigt att additivt tillverka SAT-
bracketen? 
Efter en prissättning från Lasertech och Bröderna Thorssons visade det sig att additiv 
tillverkning var mer fördelaktig att använda som tillverkningsmetod för SAT-bracketen. Vid 
användning av aluminium för 15 stycken detaljer är priset 36% lägre än den konventionellt 
frästa produkten. För titan är priset för samma volym 25% lägre än den konventionellt frästa 
produkten. 

Således innebär ovanstående att det är ekonomiskt fördelaktigt att additivt tillverka en SAT-
bracket. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras resultatet och slutsatserna. Kapitlet avslutas med en diskussion till 
framtida arbete. 

6.1 Hållbarhet 

SLM är en tillverkningsmetod som skapar produkter med minimal materialanvändning som 
uppfyller applikationskrav vid en design som är lämpat åt metoden. Även fast resterande 
metallpulver återanvänds vilket är väldigt bra så kan inte aktuell studie uttala sig om att 
tillverkningsmetoden är miljövänlig då studien inte behandlat dessa frågor i ett större avseende. 
Studien kan dock visa att kammaren som detaljen printas i kräver mycket gas varje gång 
maskinen används. Då tankarna kräver påfyllning av gaserna vilket medför transportsträckor 
som påverkar miljön visar detta att tillverkningsmetoden inte är miljövänlig. 

Aktuell studie har kommit fram till att SLM-metoden är en mer ekonomisk hållbar för att 
uppfylla de ökande kraven av individualisering på produkter till ett minskat materialsvinn 
jämfört med konventionellt tillverkade metoder.    

6.2 Implikationer 
Efter att de additivt tillverkade komponenterna ankommit till Saab i Huskvarna var tanken att 
delarna skulle testas fysiskt vid en skjutbana. Projektet blev försenat med någon vecka vilket 
ledde till att tillgången till skjutbana först kunde ordnas efter att examensarbetet avslutas. 
Under testet skulle komponenten undersökas för om någon vinkelavvikelse upptäcks och 
värmen på detaljen skulle också mätas för att se om resultatet från simuleringen stämmer. 
Därav kan inte aktuell studie uttala sig om det sistnämnda. 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån resultaten och diskussionen drogs följande slutsatser för att besvara syftet med arbetet. 

 En omkonstruktion av SAT-bracketens inre volym visade sig klara applikationen som 
produkten utsätts för. 

 En additivt tillverka SAT-bracket får lägre vikt och är ekonomiskt fördelaktig vid ett 
lägre serieantal än motsvarande frästa komponent. 

 Möjligheten till att använda annat material i konstruktionen som är mer gynnsamt för 
applikationen och ändå uppnå billigare pris är möjligt med additiv tillverkning. 

Genom additiv tillverkning kan SAT-bracketen tillverkas med titan, jämfört med fräsning där 
titan är ett material som inte är lättbearbetat. Även fast priset för titan är något högre än för 
aluminium vid AM-metoden anser studien att det är en stor fördel att printa SAT-bracketen i 
titan. Studien har kommit fram till att det går att ytterligare minska vikten då titan skulle 
användas istället för aluminium. Konstruktionen som tillverkats under studien är gjord för att 
tillverkas i aluminium för att se en direkt skillnad mellan de två tillverkningsmetoderna. Då 
titan skulle anses vara materialet som ska användas istället skulle vikten ytterligare kunna 
minskas då sträckgränsen är högre och att kostnaden minskar parallellt till 
densitetsminskningen. En mindre massa medför en kortare printtid. 

Tiden som krävdes för att konstruera de två olika typerna av lattice-strukturer som skapades i 
arbetet skildes drastiskt. Att designa komponenten manuellt genom Siemens NX ansågs vara 
ogynnsamt i jämförelse med att designa i ANSYS SpaceClaim. I det förstnämnda systemet tog 
det 30 timmar. I det andra systemet tog det 30 minuter för båda koncepten. För framtida arbete 
så ger en automatiserad lattice-struktur bättre resultat per timme spenderad. Dock förekommer 
det begränsningar i programmet  när det gäller vilka strukturer som finns tillgängliga. 
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6.4 Framtida forskning 
Vid prototyperna som tillverkats i studien har inte någon gängning för skruven skapats. En 
gängning skulle kunna konstrueras inför printern för framtida produktion men underlag till 
vilka konsekvenser en sådan konstruktion kan medföra måste då undersökas ytterligare. 
Anledningen till att det ska undersökas ytterligare är för att fenomenen med bränning eller att 
hålet ger efter som nämnt i teoriavsnittet kan uppstå då en direkt printad gänga inte använder 
stödmaterial. Fördelen till att använda en direkt printad gängning blir att 
efterbearbetningstiden minskar.  

Studien i denna rapport utgick från ett generellt åtdragningsmoment vid montering. För att 
ytterligare vara säker på vilka krafter som uppstår från åtdragningsmomentet för hur mycket 
produkten kan optimeras bör tester om exakt vilket moment som används undersökas.  

En metod för hur tömning av kvarvarande metallpulver på mest effektivaste sätt genomförs bör 
undersökas. Detta för att garantera att allt pulver töms från konstruktionen. Om inte 
kvarvarande metallpulver töms enkelt skapas ytterligare arbete i produktionen för att få bort 
pulvret som ökar både kostnad och tid .
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