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Tänk sparsamt

VI SÄNKER DINA PROTOTYPKOSTNADER

På GT Prototyper har vi Sveriges modernaste utrustning för 

friformsframställning av prototyper och korta serier färdigprodukter. 

I kombination med en effektiv produktion och vår långa erfarenhet, 

betyder det att vi kan ge dig marknadens förmodligen bästa priser.

Att vi dessutom håller ner respons- och leveranstider till ett minimum, 

gör att du alltid får lite mer för pengarna hos GTP!
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När man arbetar med prototyper har 

man ofta förmånen att få vara med 

tidigt i utvecklingen och se produkter 

som inte når marknaden på flera år. 

Det är spännande och samtidigt ett 

stort förtroende, ett förtroende som vi 

förvaltar med största allvar – ingenting 

om våra kunders produkthemligheter 

slipper utanför GTP:s väggar! Om vi inte 

har speciellt tillstånd att berätta om det 

förstås, som vi fått av några kunder och 

samarbetspartners i denna tidning.

Så, välkommen till det nya numret 

av FRiFORM! Vi försöker skapa ett så 

blandat innehåll som möjligt, natur-

ligtvis med tyngdpunkt på friforms-

framställning och projekt som vi varit 

delaktiga i. Ämnena pendlar mellan 

produktutveckling, kultur och utbildning 

och vi tror att det finns något för varje 

intresseområde!

Lågt pris och lågpris
På GTP har vi alltid arbetat för att ligga i topp när det gäller teknik och kunnande. 

Och vi tror inte att någon slår oss på fingrarna när det gäller friformsframställning! 

Parallellt med vårt kvalitetsarbete, har vi jobbat målmedvetet för att kunna sänka 

priserna. Att vi idag kan säga att vi har lyckats även i denna strävan, beror till största 

delen på vårt gedigna kunnande inom FFF. Genom att dra nytta av vårt know-how 

och genom ett mycket effektivt utnyttjande av maskinparken, har vi förmodligen 

marknadens bästa priser på friformsframställning. Och det har vi utan att tulla på 

kvaliteten – för det är skillnad på lågt pris och lågpris!

ANDERS TUFVESSON & LARS GISTORP

LYcKAD EKVATION

– höG KVALITET Och LÅGA PRISER!

Från vänster: Lars Gistorp, Anders Tufvesson, Mattias 
Nilsson, Ingela la Fleur och Niclas Nilsson.
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När du öppnar

dörren in till

Vasamuseets stora 

hall, möts du av en 

enastående syn:

i dunklet, precis 

framför dig, seglar ett 

mäktigt, örlogsskepp 

rakt mot dig.

Du kan nästan höra 

havets dån och 

befälen som skriker 

order till gastar i rigg 

och vid kanoner. 

Allt indränkt i rök 

och stridslarm. 

Få museer kan 

matcha en sådan 

entréupplevelse!
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 Dunklet är inte bara en scenisk 

effekt, i första hand handlar det 

om att inte utsätta det 380 år 

gamla skeppet för ljus som kan bidra till 

skador på skrovet. På samma sätt hålls 

luftfuktigheten i den stora museihallen 

under sträng kontroll. Det är ett unikt 

arv museet har fått att förvalta; ingen-

stans i världen finns ett så välbevarat 

skepp från 1600-talet.

INGEN SKEPPSMASK 
Vi har speciellt en orsak att tacka för att 

skeppet är i ett sådant fantastiskt skick; 

det faktum att skeppsmasken – en mussla  

som äter trä – inte finns i Östersjön. Men 

också en sådan sak som att skeppet sjönk 

alldeles nytt och utan stridsskador har 

bidragit till dagens tillstånd.

LIVET PÅ VASA 

Vasamuseet visar inte bara ett 69 meter 

långt skeppsskrov. Man bjuder också in 

besökaren att ta del av livet ombord på 

ett 1600-tals örlogsskepp. Arkeologernas 

fynd ger en nära och spännande bild av 

livet ombord och i land, en bild som frys-

tes en sensommardag i augusti 1628.

Vårt besök på museet har ett särskilt 

syfte. Vi ska titta närmare på delutställ-

ningen Ansikte mot ansikte och vår cice-

ron är Agneta Wolfbrandt, formgivare 

på Vasamuseet. I museihallens lägsta 

del, i höjd med kölen och strax under 

Vasas imposanta akterspegel, visas 10 av 

de ca 15 skelettfynd som gjorts ombord. 

Osäkerheten i antalet beror på att alla 

skelett inte varit kompletta eller samlade.

– Vi har lagt stor vikt vid att göra 

utställningen värdig, med respekt för de 

omkomna, berättar Agneta. Skeletten 

begravdes 1962, strax efter Vasas bärg-

ning, men togs upp igen efter ett antal 

år för osteologisk1) undersökning. Några 

av skeletten visas i utställningen Ansikte 

mot ansikte, som öppnade 2004.

STARK NÄRVARO 

Men, det är inte montrarna med skeletten 

som först griper oss. Vår uppmärksamhet 

fångas av de intensiva blickarna från två 

ansikten. Hade de inte suttit i glasmontrar 

och varit byster, hade man kunnat svära 

på att det handlade om levande männi-

skor. Sex ansikten, fem män och en 

kvinna möter oss – ansikte mot ansikte 

– och plötsligt känns Vasa och hennes 

besättnings närvaro mycket påtaglig.

VETENSKAPER I SAMARbETE 

– Här har vetenskaperna samarbetat, 

fortsätter Agneta. Arkeologer och osteo-

loger har tillsammans försökt skapa en 

bild av vilka personerna ”bakom skelet-

ten” var. Osteologerna har undersökt 

benen och kunnat dra slutsatser om 

ålder, kön, sjukdomshistoria och göra 

gissningar om orsaker till skelettskador.

– Arkeologerna har, utifrån uppgifter 

om var  fynden gjorts och om vad som 

hittats på och vid skeletten, kunnat bidra 

ytterligare till att levandegöra fynden.

FANTASIEGGANDE SPEKULATIONER 

Skeletten har namngetts i den ord-

ning de upptäcktes på Vasa. Adam, 

Beata, Caesar o s v, helt enkelt i 

bokstavsordning.

– Utifrån fyndplatsen, Vasas styrhytt, 

kan man till exempel om Filip anta 

att han var rorsman, berättar Agneta 

vidare. Kanske dog han på sin post, stod 

kvar enligt order tills det var för sent att 

undslippa – han hade bara några meter 

på en stege till räddning – eller försökte 

han in i det sista att rätta upp Vasas 

fatala krängning och slagsida. Vi kan 

bara gissa, konstaterar Agneta.

OScAR NILSSON – ANSIKTSMÄSTAREN 

Vårt intresse går åter till de mycket 

levande bysterna.

– Att de känns så levande har vi 

naturligtvis den skicklige skulptören och 

modellmakaren Oscar Nilsson att tacka 

för, berättar Agneta. Han besitter ett kun-

nande han delar med ytterst få i världen.

– Han kan, med utgångspunkt från 

ett kranium, bygga upp ett ansikte som 

till ungefär 60 procents sannolikhet 

överensstämmer med verkligheten!

GTP Och VASAbESÄTTNINGEN 

– Nu har Oscar Nilsson naturligtvis 

inte arbetat med de riktiga kranierna, 

säger Agneta. Här har vi fått kvalifi-

cerad hjälp av GT Prototyper i Ystad, 

som arbetat tillsammans med Oscar 

Nilsson i ett flertal projekt, bland andra 

Bockstensmannen.

– Vi lät göra CT-scanningar av kra-

nierna, fortsätter Agneta, och skickade 

alla data till GTP. Här ”återuppstod” 

kranierna med SLS-teknik, in i minsta 

detalj trogna originalen. Och det var 

med dessa kranier Oscar Nilsson kunde 

skapa sina ansikten, avslutar Agneta.

Noggrannhet, fantasi och ingående kunskaper i anatomi är en del av hemligheten 

bakom Oscar Nilssons enastående modeller. Cirka sex veckor tar det från kranium 

till färdigt ansikte.
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– Vasa var mycket speciellt, ett av mina 

första historiska projekt, minns Oscar 

Nilsson. Vasa är som ett slutet rum, en 

tidsmaskin, där klockan stannat den 10 

augusti 1628.

bEKANTA 

– Jag hann ju onekligen bli väldigt nära 

bekant med figurerna under arbetet. 

Och även om det nu är 4–5 år sedan, 

kommer jag fortfarande ihåg varje per-

son mycket väl.

– Till exempel har Adam brutet näs-

ben och andra ansiktsskador. Kanske en 

slagskämpe, vem vet?

– Och Filip, den olycklige rorsman-

nen, sätter fart på fantasin. Varför blev 

han kvar på sin post?

TOLKNINGAR 

– Generellt om Vasa-figurerna och 

historiska rekonstruktioner i allmänhet, 

fortsätter Oscar, kan man säga att det 

hela tiden finns ett stort tolkningsut-

rymme, saker vi bara kan gissa oss till. 

Hurdant hår hade de? Hur långt var det? 

Hårfärg? Bleka eller mörka i hyn? Hade 

männen skägg? Hurdant skägg?

– Våra gissningar är naturligtvis så väl 

underbyggda som de kan bli, utifrån vad 

vi vet om mode, material och stil i början 

av 1600-talet, konstaterar Oscar.

1. Kraniet förses med pinnar, som markerar tjock-

leken på ansiktets mjukdelar. Hudnivån över benet 

bygger på mätningar som gjorts under ca 100 år.

2. Ansiktet byggs upp med lera, muskel för 

muskel, sena för sena.

3. Utifrån kraniets form finns det också regler för 

hur t ex näsan och munnen bör ha sett ut.

4. Slutligen kläs musklerna med ett mycket tunt 

lager lera och rynkor och andra drag skulpteras fram.
5. En gipsavgjutning görs, som bildar form för en 

gjutning i hudfärgad silikon.

6. Målning, hår och skägg fullbordar resultatet.

Ivar mönstrar på, än en gång!
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■  Med data från en CT-scanning av Adams kranium, 

producerade GTP en, in i minsta detalj, identisk 

replika. ”Utskriften” utfördes i en SLS-maskin, där 

ett polyamidpulver smälts av lasrar i skikt om ca 0,1 

mm. Skallen krävde ca 2500 skikt. Principen för 

processen – skikt för skikt - syns tydligt på bilden, 

där arbetet avbrutits ovanför ögonhålorna

››› LÄS MER…

…om Vasa och Ansikte mot ansikte
på www.vasamuseet.se eller – ännu 
hellre – besök Vasamuseet!

Modellmakaren minns

FRiFORM 6



1) Osteologi, läran om ben, studiet av alla ryggradsdjurs skelett.
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Modellerna är närmast osannolikt 

levande. Resultatet av samarbetet 

mellan ett antal vetenskaper och fack: 

arkeologi, osteologi, anatomi, röntgen-

teknik – och friformsframställning!
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DET bLINKAR grönt på ippi’n. Aktivera den och slå på 

TV:n. På TV-skärmen dyker en bild av din dotter och

hennes familj upp. bilden är tagen vid Kinesiska muren 

och din dotters röst lämnar en halvminut lång hälsning.

Så beskriver Mats Segerström på In View Ab en av 

funktionerna med ippi, uppfinningen som gett företaget 

utmärkelsen Swedish Embedded Award 2007.

Läs mer om In View och ippi på www.inview.se

ippi
 gör TV:n till kommunikationsnav
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MED TV:N I cENTRUM 
– TV:n är bostadens och familjens natur-

liga samlingspunkt, förklarar Mats. 

Och med ippi förbinder vi TV:n med 

mobilnätet.

– Med ippi tar en TV emot och kan 

svara på MMS, SMS och epost. Den 

har ett eget mobiltelefonabonnemang 

eller kontantkort. När den tagit emot ett 

meddelande blinkar en ljusindikator. 

Slå på TV:n och ippi’n och meddelandet 

visas direkt. 

SVAR DIREKT 

– Om du vill svara talar du in ett med-

delande i ippi’s mikrofon, fortsätter 

Mats, och trycker på ”Skicka”. Det går 

också bra att svara med SMS eller skicka 

med en bild, som du har sparat i ippi’n. 

Textmeddelanden skriver man med 

hjälp av fjärrkontrollen och ett ”mjukt 

tangentbord” på TV-skärmen.

– Dina bildmeddelanden sparas i 

ippi’s fotoalbum och dit kan du också 

ladda upp bilder från externa enheter 

med ett USB-minne direkt till ippi’s 

USB-port.

ADRESSbOK 

– ippi har också en inbyggd adressbok, 

där man kan spara mobilnummer från 

inkomna meddelanden, förklarar Mats. 

Kontaktuppgifter, med foton, kan även 

skickas över från mobiltelefoner, V-card 

via SMS eller MMS helt enkelt.

ETT NATURLIGT NAV 

– Vi ser både professionella och familje-

orienterade användningsområden, säger 

Mats. ippi är ett enkelt sätt att hålla 

kontakt med familj och 

vänner. Alla kan på 

ett enkelt sätt – 

och samtidigt om 

man vill – ta del 

av hälsningar och 

meddelanden.

– ippi kan också fungera som 

familjens anslagstavla eller ”meddelan-

deblock”, där såväl text- och ljud- som 

bildmeddelanden kan visas.

FOTOALbUM 

– Familjens digitala fotoalbum finner 

sin naturliga plats i ippi, fortsätter Mats. 

Till skillnad från datorn, står alltid TV:n 

så att många kan titta samtidigt. Och 

dessutom sitta bekvämt!

VÅRDSEKTORN 

– På den professionella sidan finns en 

mängd olika användningsområden och 

vi har ännu så länge bara nuddat vid 

marknaden.

– Ett av de 

områden vi 

börjar med är 

vårdsektorn, 

förklarar Mats, 

i första hand 

äldrevården. Här 

kan ippi fungera 

som ett enkelt 

sätt att kom-

municera med 

vårdtagare. Till 

exempel kan man 

via ippi berätta 

vem som kommer från hemtjänsten idag 

och visa bild på den personen. Det är 

både trevligt och för många äldre en stor 

trygghetsfaktor.

– Med ippi kan man också skapa en 

daglig tvåvägskommunikation. Det 

kan handla om så enkla saker som att 

beställa dagens rätt eller att fråga ”Hur 

mår du?”

TEKNIK Och ERGONOMI 

– Det stora med ippi är naturligtvis de 

möjligheter tekniken skapar vad gäller 

snabb och tillgänglig kommunikation, 

fastslår Mats. Men ingen 

kommunikationslösning 

har någon framtid om 

den inte är väldigt enkel 

att sköta och ta till sig.

– Därför har vi också 

lagt mycket arbete på att göra 

själva apparaten ippi lätt att förstå och 

hantera. Att kontrollen ser ut just så här, 

fortsätter Mats, är ingen tillfällighet. 

Både form och knapparnas antal,  

placering och funktion har varit 

föremål för mycket funderande.

PROTOTYPINTENSIVT 

– Vi har tagit fram ett försvarligt antal 

prototyper, säger Mats och pekar på 

ett bord med ippi’s i olika form-

givningsstadier.

– Här har vi haft stor nytta av samar-

betet med GT Prototyper i Ystad. De har 

förstått vart vi ville komma och kunnat 

hjälpa oss med snabb och effektiv proto-

typframställning. Och det har handlat 

om såväl försöksmodeller som slutliga 

funktionsmodeller för både testning 

och, till exempel, fotografering.

– Och vi är väldigt nöjda med slut- 

resultatet, konstaterar Mats. ippi är både 

snygg, smidig och – framför allt – mycket 

enkel att sköta!

OM IN VIEw 

In View AB grundades 2003 av Kjell 

Lindén och Mats Segerström. Båda 

kommer från Ericsson Business 

Innovation, som arbetade med att 

skapa nya kärnverksamheter för 

Ericsson. Med sina erfarenheter från 

mobiltelefoni, bredband och hemkom-

munikation har man skapat en lösning 

som möjliggör interaktivitet och kom-

munikation med över två miljarder 

TV-apparater globalt. Bland kunderna 

idag finns mobiloperatörer, postbolag 

och vårdorganisationer.

■  Teknik, ergonomi, logik och estetik är några faktorer som påverkar produkt-

design. GTP har hjälpt In View med prototyper under projektets olika stadier.

■  ippi: basenhet och fjärrkontroll.
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 Norska Laerdal Medical i 

Stavanger är världsledande 

på patientsimulatorer inom 

de flesta behandlingsområden. 98% av 

tillverkningen exporteras och de största 

kundgrupperna är sjukvård, försvar och 

civilförsvar.

Øystein Gomo är civilingenjör 

och produktutvecklare på Laerdal 

Medical, med ansvar för systemarki-

tektur och mekanisk utveckling av 

patientsimulatorer.

Simman® – DEN LEVANDE DOcKAN 

– Under slutet av 2008 släpper vi 

SimMan® 3G, tredje generationens 

SimMan®, berättar Øystein. SimMan® 

är en verklighetstrogen och mycket 

robust patientsimulator, som ”reagerar” 

som en levande människa. Han andas, 

får kramper, har hjärtrytm och – något 

alldeles nytt – pupillreaktioner.

– Han kan behandlas med hjärtmas-

sage, andningshjälp, injektioner och 

annan medicinering, fortsätter Øystein. 

Defibrillering kan vi göra ”skarpt”. 

Behandlingarna ger resultat i form av 

bland annat muskelavslappning, puls, 

andning och pupillstorlek. Alltså, i stort 

sett som en levande människa!

STAND-ALONE 

– Förklaringen är en ytterst avance-

rad teknik, styrd av ett lika avancerat 

datorprogram. Nytt med tredje genera-

tionen SimMan® är utökade fysiologiska 

reaktioner, till exempel pupillerna, 

och reaktion på medicin och annan 

behandling, men framför allt att han är 

”stand-alone”.

– Det innebär att SimMan® 3G– till 

skillnad från tidigare generationer – är 

helt sladdlös, berättar Øystein. Inga 

kablar, utan inbyggt batteri, tryckluft 

och trådlös dataöverföring. Mikrofoner 

och högtalare gör att 3G kan ”höra och 

tala” – övningsledaren spelar rollen av 

den skadade.

öKAD REALISM 

Den stora fördelen med stand-alone är 

att övningarna kan göras mycket rea-

listiska. Verklighetstrogna olyckssitua-

tioner kan skapas – bilvrak, brinnande 

hus och läget på krigsskådeplatser – kan 

levandegöras.

De stora köpargrupperna finns, inte 

oväntat, inom sjukvården, militären, 

brandförsvaret och civilförsvaret. Största 

marknad är USA, där bland andra para-

medics använder sig av simulatorerna.

TRÄNING AV TEAM 

– Vi har utvecklat SimMan® 3G under mer 

än tre år, avslöjar Øystein. Han har varit 

föremål för många och ingående prov-

ningar längs vägen. Med 3G har vi också 

lagt extra stor vikt vid att träna team.

SIMULERAD STRESS 

Amerikanska försvaret har genomfört 

omfattande tester med SimMan® 3G 

och låtit sjukvårdspersonal arbeta under 

realistiska stridssituationer. Bland annat 

har trupp på väg till Irak/Afghanistan 

varit ”försökskaniner”.

 SimMan®

– ständigt skadad och sjuk
Mun-mot-mun-metoden har nog många av oss provat, kanske på någon mindre road 

skolkamrat eller en träningsdocka. Nu presenterar Laerdal Medical SimMan® 3G, 

den mest avancerade patientsimulatorn världen hittills skådat.

■  Även en intensivt engagerad 

produktutvecklare har ibland tid till 

en tur på fjället. Øystein Gomo har 

ansvar för bland annat systemarki-

tekturen på SimMan® 3G.

■  I stort sett alla komponenter 

har tagits fram som prototyper 

av GTP. Här är en knäled från 

SimMan® 3G.

FRiFORM 10



– Vi har simulerat hög temperatur, 

sandstorm, ljud från granater och artil-

leri, beskriver Øystein. Kraftig stress, 

samtidigt som personalen ska ta hand 

om sårade och skadade – under taggtråd, 

genom skyttegravar!

SKELETTET I YSTAD 

Att ta fram en så avancerad simulator, 

som ska tåla så mycket ”realism”, ställer 

höga krav på konstruktionen. Arbetet 

har till stor del utförts av den svenska 

konstruktionskonsulten HotSwap. Varje 

komponent prövas och testas om och om 

igen. I denna process har GTP invol-

verats. I Ystad har prototyper till stora 

delar av SimMans ”skelett” producerats, 

detaljer som ingått i utprovning och 

försök.

– Vår utvecklingsavdelning har 

nästan 90 anställda, förklarar Øystein. 

Många projekt är igång samtidigt och 

våra behov av prototyper är stort.

– Vi ställer också höga krav på de 

konstruktions- och prototyptjänster vi 

köper, såväl när det gäller kvalitet som 

service och leveranstider. Och här har 

GTP väl motsvarat våra krav, avslutar 

Øystein!

› LAERDAL MEDIcAL – FRÅN 

FöRLAG TILL LIVRÄDDARE 

Företaget grundades 1940 som 

barnboksförlag och tillverkare 

av dockor och träleksaker. På 

grund av Laerdals erfarenhet av 

docktillverkning och kunnande 

inom plast-/gummigjutning, kom 

en förfrågan från det norska civil-

försvaret om realistiska sårmodel-

ler. Efterhand tog den medicinska 

delen helt överhanden och än idag 

är Resusci Anne, den första natur-

trogna livräddningsdockan, ett 

begrepp inom området. Realism 

har alltid varit ett adelsmärke 

för Laerdal. Det var grundarens, 

Åsmund Laerdal, övertygelse att 

träningsresultatet blev bättre ju 

verkligare simulatordockorna var.

› bRETT OMRÅDE 

Idag omfattar sortimentet allt från 

uppblåsbara dockor, för de mest 

grundläggande kunskaperna, till 

mycket sofistikerade simulatorer 

för utbildning av läkare och annan 

vård-/akutpersonal. Dessutom 

tillverkar man medicinsk behand-

lingsutrustning, främst inom 

akutvård/livräddning. Exempelvis 

är Laerdals Pocket Mask världens 

mest använda HLR-mask

■ Militär sjukvårdspersonal har stor nytta av den nya patientsimulatorn. Möjligheterna att 

efterlikna fältmässiga förhållanden har ökat dramatiskt med SimMan® 3G.

■  I och med att SimMan® 3G fungerar 

helt utan yttre kraftförsörjning, kan 

övningar omfatta t ex behandling på 

olycksplatser och transporter under ytterst 

realistiska situationer. En ny funktion med 

SimMan® 3G är också möjligheten att göra 

dekomprimering av bröstkorgen.
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I böRjAN AV 1990-TALET LÄMNADE 

Gistorp & Tufvesson formverktygen och 

återfanns båda på Verkstadstekniskt 

Centrum VTC i Ystad. Det var här 

de först kom i kontakt med friforms-

framställning och de första stegen 

mot att bli ledande i branschen togs. 

Vid ett studiebesök i USA 1994 fick 

Anders och Lars se FDM-system (Fused 

Deposition Modeling) i arbete. Mycket 

enkelt fungerar FDM som ett slags 

”limpistol”, som bygger upp en tredi-

mensionell form.

FRÅN VTc TILL GTP 

Potentialen stod klar för Anders och Lars 

och inom kort opererade VTC Sveriges 

första FDM-maskiner. Verksamheten 

växte, men det visade sig snart att fri-

formsdelen varken rymdes eller riktigt 

passade in i VTC. Anders och Lars tog 

därför steget till ett eget företag och i 

april 1996 var GT Prototyper ett faktum.  

Med på tåget var också trotjänarna och 

FFF-teknikerna Niclas Nilsson och 

Lars Andersson. Mattias Nilsson, som 

numera är produktionsansvarig, anslöt 

kort därefter.

höGA AMbITIONER 

Efter några månader hade det nystar-

tade GTP tre FDM-system i produktio-

nen. Men siktet var högt ställt och den 

mer avancerade SLA-tekniken lockade. 

Efter bara ett år installerades den första 

SLA-maskinen – ett kliv direkt till den 

mest noggranna friformsmetoden på 

marknaden.

SLS KOMMER IN I bILDEN 

För att möta marknadens krav på starka 

och hållbara funktionsprototyper, togs 

1999 steget till den pulverbaserade 

SLS-metoden. Utrustningen, en EOS 

P350, banade också väg för småserie-

tillverkning av färdigprodukter. Under 

åren som följde växte maskinpark, 

kapacitet och know-how. Idag finns tre 

SLA- och fyra SLS-maskiner, varav en är 

Skandinaviens största, med ett byggmått 

på upp till 700 x 380 x 580 mm.

ETT ”TAjT” GÄNG MED MUNKAVLE 

Men ett företag kan inte växa med 

enbart maskiner. Teknisk kompetens, 

noggrannhet och en närmast konst-

närlig känsla för slutprodukten är lika 

viktigt i prototypbranschen. Enkla saker 

Anders Tufvesson och Lars Gistorp, VD respektive teknisk chef
på GTP, har båda sina rötter i formverktygsindustrin. De har med 
andra ord hela den klassiska processen i blodet, från traditionella 
prototyper fram till de slutliga produktionsverktygen.

Kompetens, noggrannhet
och känsla för slutprodukten

■ Showmodell av dammsugare, Electrolux

■ Kabelkanaler, Schneider Electric.

■ Kontorsstol Ambio, RH Form.

■ Efterbearbetning innefattar t ex lackering
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04 FRiFORM

som måttkontroll och överensstämmelse 

med  ritning är vitalt för slutresultatet. 

Teknisk insikt och förståelse för projek-

tet kan minimera kundernas problem 

radikalt. Många prototyper lackeras och/

eller textureras, förses med logotyper 

och texter, monteras till showmodeller 

eller fullt fungerande apparater, något 

som kräver ett särskilt engagemang. 

Personalstyrkan har sedan starten 

växt till tretton skickliga medarbetare. 

Samtliga har sekretessavtal och inget 

om de oftast hemliga projekten som 

hanteras slipper utanför GTP:s väggar.

UNIKT Och RENODLAT 

GTP är ett unikt företag, Skandinaviens 

enda renodlade servicebyrå inom snabb 

prototypframställning. Genom en 

konsekvent satsning på ett spetskompe-

tensområde, har GTP kunnat optimera 

inte bara produktionsresultatet, utan 

också kunnat skapa rutiner för mycket 

korta och säkra leveranstider. Resultatet 

är trogna kunder inte bara i Sverige 

utan i hela Skandinavien.

SPEcIALKOMPETENSER 

Men GTP har också satsat på ”udda” 

områden. Ett exempel är medicinsk 

tillämpning, ett annat historiska 

projekt som Bockstensmannen och 

Vasa. Projekten ligger utanför den 

dagliga driften, men de tillför också 

företaget ytterligare specialkompetens, 

något som kan tillämpas i den normala 

produktionen och komma alla kunder 

till godo.

NÄRA SAMARbETE

GTP är specialiserat på Rapid 

Prototyping, men kan också leverera 

förädlade produkter, t ex inom vakuum-

gjutning, metallgjutning, fräsning, och 

speciallackering. Ett nära samarbete 

med kvalificerade underleverantörer, gör 

att GTP kan erbjuda absolut spetskom-

petens inom varje område.

RAPID PROTOTYPING, RAPID MANUFAcTURING

Lars Gistorp, Anders Tufvesson, G & T i GT Prototyper,  
och SimMan® 3G.

■ Gjutmasters till bildelar, Koenigsegg.

■ Rapid Manufacturing, Haldex fyrhjulsdrift.

■  För en showmodell är ytfinish A och O. ■  Färskvara från en SLS-produktion.



v

 Orden är Anna Eliassons. 

Hon är lektor och ansvarig för 

Maskinlinjens designinriktning 

på Högskolan i Halmstad.

 

På Högskolan i Halmstad utbildas bl a 

maskiningenjörer på en 3-årig linje. 

Utbildningen kan sedan kompletteras 

med en magisterexamen. Årligen är det 

ett tiotal studenter som väljer inrikt-

ningen Teknisk design, där man läser 

t ex teknisk design, produktionsutveck-

ling och datorstödd produktframtagning.

INGENjöR I bOTTEN

Studenterna på designlinjen examineras 

med en maskiningenjörsutbildning i bot-

ten, något som ger förståelse för alla steg 

i produktutvecklingen. Efter examen 

arbetar många som konstruktörer, pro-

duktutvecklare eller designingenjörer.

SER PÅ bRUKAREN

– På designlinjen fokuserar vi på bru-

karen och upplevelsen av en produkt, 

medan man på tekniklinjerna ser mer 

till konstruktionen och det tekniska 

innehållet, berättar Anna. Vi ställer oss 

frågor som ”Vem ska använda produk-

ten?” och ”Vilka krav och önskemål kan 

användaren ha?”.

– I utbildningen lägger vi stor vikt vid 

materiallära och att utveckla produkter 

utifrån ett identifierat behov. Vi har en 

välutrustad verkstad, där studenterna 

oftast gör sina prototyper med tradi-

tionella hantverksmetoder. Det är ett 

viktigt kunnande att ha med sig från 

utbildningen.

Från penna
 till datordesign
Allt börjar med papper och penna.
Studenterna måste lära sig ”tänka” genom
pennan. Skissa, prova och skissa igen. 
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DATORDESIGN

– Självklart arbetar vi med datorbase-

rad design, fortsätter Anna. I praktisk 

konstruktion och design är det ett av 

designerns viktigaste redskap.

Designutbildningen använder ett 

väletablerat designprogram, CATIA 

V5. Programmet togs från början fram 

av den franska flygplanstillverkaren 

Dassault, i samband med utvecklingen 

av stridsflygplanet Mirage och utnyttjas 

idag av många flyg- och biltillverkare.

FRIFORMSUTSKRIFTER

– Tyvärr är det inte så ofta vi ”skriver   

ut” prototyper från CAD-programmen, 

konstaterar Anna. Dels beror det ju på 

komplexiteten hos de aktuella produk-

terna, men framför allt handlar det om 

den utrustning vi har att tillgå.

– I huset finns en friformsmaskin, 

men det är en ganska enkel FDM-enhet. 

Den har inte SLA- och SLS-systemens 

noggrannhet, utan ”spritsar” ut en plast 

som sedan härdas.

GTP-bESöK

– Att stifta bekantskap med avancerad 

friformsframställning är viktigt, tycker 

Anna. Att dessutom, någon gång under 

utbildningen, få tillfälle att utnyttja 

tekniken är mycket spännande.

Anna är själv utbildad på Högskolan 

i Halmstad och under studenttiden var 

hon på studiebesök på GT Prototyper.

– Jag tyckte det var mycket intres-

sant att få se hur friformsframställning 

fungerar ”i verkligheten”. Erfarenheter 

av näringslivet är mycket viktiga för 

studenter. Jag har faktiskt redan varit på 

GTP-besök med en årskurs studenter 

och jag tror de blev lika fascinerade som 

jag själv blev.

GTP Och X-jObb

– Examensarbetena är slutproven för 

våra studenter, fortsätter Anna. Här får 

de utnyttja allt de tillgodogjort sig under 

studierna.

– De allra flesta gör sitt X-jobb i 

samarbete med ett företag. I stort sett 

alla examensarbeten är konceptuella, det 

vill säga de utvecklas inte helt färdigt, 

inte ner på detaljnivå. Det beror ofta på 

tidsbegränsningar. Men, i förlängningen 

resulterar de förhoppningsvis i produkter 

som kommer ut på marknaden.

– Att konfronteras med företagens 

krav och verklighet är viktiga erfarenhe-

ter för studenterna.

GTP STÄLLER UPP

– Under åren är det en rad studenter 

som fått hjälp av GTP i Ystad med att få 

prototyper framtagna med SLA- eller 

SLS-teknik. Ett mycket uppskattat initia-

tiv från GTP:s sida!

– Generellt är det vår önskan med ett 

ytterligare närmande till näringslivet, 

konstaterar Anna. Vi tar gärna emot 

gästföreläsare från olika företag, som kan 

berätta om de utmaningar och möjlig-

heter våra studenter möter när de väl 

kommer ut i arbetslivet.

– Till exempel är GTP mycket väl-

komna till Högskolan i Halmstad!

FAKTA

Högskolan i Halmstad firar 2008 

25-årsjubileum som självständig 

högskola med egen rektor. De 

första eftergymnasiala utbildning-

arna påbörjades redan 1973. Nu har 

Högskolan i Halmstad ett 50-tal 

program, 10 000 studenter och 

cirka 550 anställda, varav ett 40-tal 

professorer.

■  Trots avancerade CAD-program är pennan och handskisserna fortfarande en

viktig del av utvecklingsprocessen. Här diskuterar Anna Eliasson och Markus Göransson, 

tredjeårsstudent på Teknisk design, utformningen av en hushållsapparat.
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■ Studentarbete, framtaget av GTP 2006. 

Niclas Johansson och Christer Johansson 

gjorde sitt X-jobb i samarbete med Lyyn AB i 

Lund. Designen är ett instrument för analys av 

hudförändringar, inom Lyyns verksamhetsom-

råde ”Visibility Enhancement Technology”.
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SLA, SLS Och POLYjET 
För friformsframställning (FFF) 

använder GTP tre olika metoder: 

SLA (Stereolitografi), SLS (Selektiv 

Lasersintring) och Polyjet. Tidigare 

användes även FDM – Fused Deposition 

Modeling. Metoderna skiljer sig åt i 

teknik, slutresultat och de material som 

används vid prototypframställningen.

Vilken FFF-metod du ska välja beror på syftet med din

prototyp. Ska du testa funktion eller utseende? Hur stor

ska den vara? Frågorna är många och svaren får du

enklast genom en diskussion med oss på GTP!

■ Det skapas ett illusoriskt och ofta vackert 

mönster, när lasern i SLA-processen

belyser ytan på den flytande epoxin.

FFF-tekniken
och dina möjligheter

SLA – STEREOLITOGRAFI 
 

SLA var den först kommersiellt utnytt-

jade metoden för Rapid Prototyping (RP) 

på marknaden. GT Prototyper har tre 

SLA-system, levererade av 3D Systems.

FöRDELAR  
SLA är den noggrannaste metoden, med 

en måttavvikelse på oftast max 0,1 mm. 

Metoden ger fina ytor och är självklar 

vid masterframtagning för vakuum-

gjutning, gipsgjutning etc. SLA kan 

också producera i transparenta material. 

Materialen som används är lämpliga för 

enklare funktionsprototyper och, i vissa 

fall, småserieproduktion.

NAcKDELAR  
SLA har färre material än SLS att välja 

mellan, alla bygger på epoxi. Jämfört 

med SLS har SLA/epoxi något sämre 

åldringsbeständighet och epoxin gör 

också prototyperna fuktkänsliga (hygro-

skopiska). Även värmetåligheten är 

något sämre än hos SLS. Dock använder 

GTP de senaste generationerna material, 

där dessa egenskaper är minimerade.

MjUKVARUTEKNIK 

Tekniken bygger på samma principer 

som alla RP-metoder. Med ett speciellt 

datorprogram skiktas en CAD-modell i 

tunna lager, normalt 0,1 mm. I de områ-

den som bildas, skapar man ett raster 

som styr en laser.

SLA-TEKNIKEN 

En plattform placeras precis under ytan 

i ett bad bestående av flytande, UV- 

härdande epoxi. Lasern belyser sedan det 

område som beskrivs av det skapade kör-

programmet, varpå epoxin härdar. När 

första lagret är härdat, sänks plattformen 

en lagertjocklek (0,1 mm) och nästa lager 

belyses. Processen fortsätter, lager för 

lager, tills hela prototypen är härdad. 

EFTERARbETE

När prototyperna tagits ur badet tvättas 

de, stödstrukturen tas bort och de efter-

härdas i en UV-ugn. Slutligen putsas 

och leveranskontrolleras prototyperna.

■  Påfyllning av epoxi. Råvaruhanteringen till 

SLA är lite behändigare än SLS, där pulvret 

ställer krav på t ex slutna utrymmen.
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GTP har använt SLS sedan 1999. Fyra 

system är i drift och det senaste, en 

EOSINT P 730 med extra stor kapacitet, 

installerades i slutet av 2007.

FöRDELAR 

SLS-prototyper är främst tänkta som 

funktionsprototyper. Jämfört med SLA, 

blir prototyperna mycket starkare och 

klarar de påfrestningar funktionstester 

kan innebära. De är också normalt bil-

ligare att framställa. Sintrade prototyper 

kan även vara alternativ till vakuum-

gjutning, när man kan göra avkall på 

yttexturering, infärgning m m. SLS-

prototyper har mycket god åldringsbe-

ständighet och värmetålighet. Tekniken 

är lämplig för stora detaljer och kompli-

cerade geometrier. SLS är en snabb 

metod för många detaljer och man kan 

också använda många olika material.

NAcKDELAR

Ytfinish och noggrannhet är något 

sämre än SLA.

MjUKVARUTEKNIK 

Tekniken är samma som för SLA. Ett 

speciellt program skiktar en CAD-

modell i lager på 0,12 mm. I områdena 

som bildas, skapar man ett raster som 

styr en laser.

SLS-TEKNIKEN

På en plattform i SLS-maskinens 

behållare lägger en s k recoater ut en 

pulverbädd av polyamid. Pulvret hettas 

upp till strax under smältpunkten. 

Lasern belyser området som beskrivs av 

körprogrammet. När laserstrålen träffar 

pulverytan, smälter – sintrar – pulvret 

ihop. Lasereffekten är anpassad för att 

smälta det aktuella lagret plus ca 0,02 

mm ner i det föregående, så att lagren 

förbinds. När ett lager är färdigt, sänks 

plattformen 0,12 mm och ett nytt lager 

pulver läggs ut. Processen fortgår tills 

sista lagret är sintrat.

 

EFTERARbETE 

Produkterna kyls en stund i maskinen, 

något som fortsätter efter att ”kakan” av 

produkter lyfts ur maskinen. När kyl-

ningen, som är lika lång som byggtiden, 

är färdig, vidtar rensning, blästring och 

kontrollmätning.

POLYjET

En UV-ljuskälla härdar flytande polymer 

som ”sprayas” ut, lager för lager. Lagrens 

tjocklek är så tunn som ner till 0,016 

mm. Upplösningen är 600 dpi (dots 

per inch) i x-/y-axlarna och 1600 dpi 

i z-axeln. Toleransen hos modellerna 

följer ISO 2768-1 medel.

Arbetsområdet är 490 x 390 x 200 

mm, men det går naturligtvis att limma 

samman delar till större modeller.

Polyjet-modeller lämpar sig utmärkt 

som åskådningsmodeller och när olika 

specialegenskaper eftersträvas, t ex 

mjuka, gummiliknande material.

 

FöRDELAR 

Många material med olika egenskaper: 

mjuka, hårda, transparenta, flexibla. 

Möjlighet att blanda olika material för 

att skapa olika egenskaper (”mjukt + 

hårt = halvhårt”). Detaljer kan pro-

duceras med olika material – t ex en 

mjuk packning integreras med en hård 

detalj. Hög upplösning i z-axeln, tunna 

lager. Går att använda för begränsade 

funktionsprover.

 

NAcKDELAR 

Vissa geometrier får sämre sidoytor 

(vertikala). Materialen är akrylatbaserade, 

vilket gör att formstabiliteten och lång-

tidsegenskaperna har vissa brister.

■ Mekanisk precision: Här håller recoatern på att 

lägga ut ett nytt, 0,12 mm tjockt lager polyamid i 

SLS-maskinen.

■ SLA-detaljer måste efterhärda ca en halvtimme 

i en UV-ugn innan de kan efterbehandlas.

■  De färdiga SLS-detaljerna måste svalna

långsamt, för att undvika formförändringar.

SLS – SELEKTIV LASERSINTRING
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3D SYSTEMS SLA 5000

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

3D SYSTEMS SLA 3500

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

 
3D SYSTEMS SLA 250/50

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

 

508 x 508 x 400 mm

± 0,10 mm

0,35 mm

 

350 x 350 x 400 mm

± 0,10 mm

0,35 mm

 

250 x 250 x 250 mm

± 0,05 mm

0,30 mm

TEKNISKA DATA SLA

LASER

PULVERBEHÅLLARE

SPEGELSYSTEM

RECOATER

PULVERBÄDD

F-THETA-LINS

EOSINT P 390

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

EOSINT P 730

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

 

340 x 340 x 620 mm

± 0,20 mm/100 mm

0,50 mm

 

700 x 380 x 580 mm

± 0,20 mm/100 mm

0,50 mm

TEKNISKA DATA SLS*

* SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

POLYjET

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

 

490 x 390 x 200 mm

± 0,10 mm

0,40 mm

TEKNISKA DATA POLYjET

Läs mer om teknik och val av material på www.gtp.se.

Ytfinish

Noggrannhet

Fukttålighet

Skärpa

Styrka

Flexibilitet

Värmetålighet

SLA, SLS och POLYjET – EN jÄMFöRELSE 
Gradering 1-5, 5 är bäst.

1) Med en speciell epoxivariant, förbättras Flexibilitet till 4,  
men Noggrannhet blir något sämre.

SLA          SLS

5                3

5                3

3                4

5                4

4                5

31)               5

2                4 

Polyjet

4

4

4

5

3

4

2
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E-MAIL ..................................................................................................................................

Packa helst filerna med PKZIP eller WINZIP. Har du annat

komprimeringsprogram, hanterar vi det också.

ENGDAT ODETTE ..........................................................................................................

Ring GTP för uppläggning av profil.

FTP ..........................................................................................................................................

Ring GTP för tilldelning av password och inloggningsrutiner. Saknar du 

FTP-klient (program) tillhandahåller GTP detta.

cD/DVD .................................................................................................................................

Normala skivor, CD eller DVD.

DaTaöVeRFöRing Till gTP

DeSSa FilFORMaT Kan Du anVänDa

.STL ........................................................................................................................................

Stereolitografifil, som består av fasetterade ytor. Toleransen de flesta 

CAD-system kräver, är en kordahöjd, d v s normal-avståndet från 

planet fasetten bildar, till verklig yta. Försök hålla en tolerans på ca 

0,01 mm, för att få en så noggrann prototyp som möjligt. Formatet 

ska vara binärt.

.IGS ........................................................................................................................................

IGES-fil. Filformat bestående av ytor och kurvor, som matematiskt 

beskriver exakt hur 3D-modellen ser ut.  

Från många CAD-system föredrar vi filer i detta format, eftersom

stl-översättaren i dessa system inte skapar tillfredsställande data.

.VDA/FS ................................................................................................................................

VDA-fil. Standardformat framtaget för bilindustrin.

.XMT/.XMb

Parasolidsfil. Beskrivning av solider och ytor, som används av alla 

parasolidsbaserade solidmodelleringssystem, t ex Unigraphics,

SolidWorks, Solidedge och Microstation.

.SAT ........................................................................................................................................

ACIS-fil. Detta format används av alla ACIS-baserade solidmodel-

leringssyetem, t ex Autodesk-produkter, IronCad, Solid Designer samt 

äldre Microstation och Solidedge.

.STP/.STEP .........................................................................................................................

STEP-fil. En mer komplett standard än IGES, för beskrivning av ytor 

och solider. Standarden utvecklas fortlöpande.

.EXP/.MODEL ....................................................................................................................

Catia V4 exportfiler samt nativa modeller. Både exactsolider,

ytmodeller och volymer är möjliga att ta emot.

.öVRIGA ...............................................................................................................................

GTP tar emot ytterligare fler filformat. Vilket format vi  

föredrar från just ditt CAD-system, beror bl a på versionen på

systemet. Ring eller maila för en exakt uppgift!

SÅ HäR öVeRFöR Du DaTa Till gT PROTOTYPeR
Hur överför jag mina data? Och i vilka format?
GTP klarar de flesta förekommande format och 
metoder, men här är en liten vägledning.
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ETT MAGASIN KRING FRIFORMSFRAMSTÄLLNING FRÅN GT PROTOTYPER

UTGIVARE: GT Prototyper, Ystad

PRODUKTION: Reklambyrån Signalera, Lund

FOTO: Oscar Nilsson, Jonas Ekströmer, Reklambyrån 
Signalera, Jeffery Richt, Laerdal Medical,
Bosse Lasson, Peter Reindl.

FRiFORM är ett magasin om friformsframställning, Rapid  
Prototyping, Rapid Manufacturing m m från GT Prototyper i Ystad.  
Vårt syfte är att informera om GTP och vår verksamhet. Vi har 
också en ambition att sprida kunskap om friformsframställ- 
ningens möjligheter och de vinster våra kunder kan skapa  
med nya metoder och nya sätt att utnyttja tekniken.

GT PROTOTYPER AB   Metallgatan 7   SE-271 39 Ystad   +46 411 100 30   www.gtp.seFRiFORM
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VI MINSKAR DINA PROTOTYPKOSTNADER

Sveriges modernaste utrustning, effektiv produktion och
lång erfarenhet ger dig marknadens förmodligen bästa 

priser. I kombination med korta respons- och leveranstider 
får du alltid lite mer för pengarna hos GTP!

Tänk mindre


