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ETT MAGASIN KRING FRIFORMSFRAMSTÄLLNING FRÅN GT PROTOTYPER

TÄNK I NYA BANOR!
Lars Gistorp och
Anders Tufvesson
utmanar konstruktörer
och designers

LEVANDE HISTORIA

På väg mot lösningen på Bockstensmannens gåta

BARA DET BÄSTA RÄKNAS
Koenigsegg: prestanda,
precision och prototyper

Reklambyrån Signalera

Tänk färdigt

FORMEN FINNS DÄR, FÄRGEN, VIKTEN OCH KÄNSLAN FINNS DÄR.
TILL OCH MED FUNKTIONEN FINNS DÄR, MEN DET ÄR EN PROTOTYP.
Ju närmare verkligheten vi kan komma, ju färdigare vi kan göra prototypen,
desto bättre underlag har du för att göra de slutliga justeringarna i din
konstruktion - att tänka färdigt.
På GT Prototyper har vi Sveriges modernaste utrustning för friformsframställning
av prototyper och korta serier av färdiga produkter. Hör av dig så berättar vi
allt du behöver veta. Och lite till, som du inte visste att du ville veta.
KUND: ERICSSON PRODUKT: MODEM FEMTO DESIGN: RELOAD

+46 411 100 30

| www.gtp.se

Foto: Bosse Lasson (även omslag)
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5/13 AV TEAM GTP
Från vänster: Mattias Nilsson, Lars Gistorp,
Ingela la Fleur, Niclas Nilsson,
och Anders Tufvesson.

Tänk i nya banor!
I vår nya publikation FRiFORM vill vi berätta om vår verksamhet. Vi har också pratat med några av våra kunder och
bett dem ge sin syn på friformsframställning, Rapid Manufacturing och prototyphantering. Det är vår förhoppning att
läsningen ska ge dig idéer och inspiration!
De senaste tio åren har friformsframställningen utvecklats
dramatiskt. Idag gör vi plastprototyper och detaljer som knappt
var möjliga i mitten av 90-talet. Vi gör det mångdubbelt
fortare, med en långt högre detaljrikedom och till en väsentligt
lägre kostnad. Dessutom kan vi göra stora detaljer – upp till
700 x 380 x 580 mm – eller serier på ett par tusen smådetaljer.
Småserieproduktion eller Rapid Manufacturing är en snabbt
växande sektor, som har stor potential. När produktions-

volymen är mindre, kan formverktygen bli oproportionerligt
dyra och friformsproduktion därmed mycket lönsam.
Dessutom kan detaljerna konstrueras på ett sätt som är
helt omöjligt med formverktyg. Så, vi uppmanar Sveriges
konstruktörer att utnyttja möjligheterna med direktproduktion
i våra SLA- och SLS-maskiner. Tänk i nya banor!
På GT Prototyper har vi bestämt oss för att hela tiden ligga
i absoluta frontlinjen vad gäller teknik och kunnande.Vi har
den modernaste utrustningen för friformsframställning i
landet, vi har den ojämförligt största kapaciteten och vi har
förmåga och vilja att lösa alla nya problem vi ställs inför.
Utmana oss!
– ANDERS TUFVESSON & LARS GISTORP

Foto: Jeffery Richt

NÄR NOGGRANNHET

GER UTDELNING
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Ingenting utom det bästa räknas,
om man ska kalla sig tillverkare
av supersportbilar.
DE POTENTIELLA KÖPARNA ÄR CA 2000. I HELA VÄRLDEN.

Så ser marknaden ut för supersportbilar. Och då pratar vi inte
om Porsche eller kanske inte ens om Ferrari, utan om bilar
med extrema prestanda och topphastigheter kring 400 km/h.
De flesta bedömare är överens om att topplatsen i denna
exklusiva klubb innehas av Koenigsegg, en bil som utvecklas
och tillverkas i en anspråkslös men ändamålsenlig anläggning
i skånska Ängelholm. Bakom den makalösa framgången
finns Christian von Koenigsegg, en visionär och eldsjäl,
som 1993 presenterade sitt projekt: att bygga världens bästa
supersportbil. Den gången höjdes ett och annat ögonbryn
i förvåning och tvivel, något som idag har övergått i
beundran och respekt.
MÅLINRIKTAT TEAM

År 2000 kunde så den första bilen, CC 8S presenteras, fyra
år senare CCR och 2006 kom den senaste modellen, CCX.
Självklart är Christian von Koenigsegg inte ensam bakom
framgångarna. Kring sig har han samlat människor som
har samma inställning som han själv: att hela tiden ligga
i absoluta frontlinjen. En av dessa knappt 30 personer är
Jon Gunner, technical director på Koenigsegg.
VÄL MERITERAD

Jon har ett gediget förflutet, inte bara när det gäller bilar,
utan också inom flygindustrin. British Aerospace, Fokker
och SAAB tillhör de tidigare arbetsgivarna. På bilsidan
finns ett antal tillverkare, där kanske projektansvaret för
framtagandet av Ford GT är särskilt meriterande. Jon inte
bara konstruerar bilar, utan sitter också gärna bakom ratten.
Det var när Christian von Koenigsegg, under en Porsche
Cup-tävling med Jon i startfältet, visade upp en prototyp,
som vägarna korsades. En tid därefter var Jon anställd på
Koenigsegg, med totalansvar för utvecklingen.
HELT NY BIL

- När jag började fanns redan CCS och CCR. Mitt uppdrag
var att titta helt förutsättningslöst på konstruktionen.

SAFETY FIRST
Någonting att haka upp
sig på: De snabbframtagna
hakarna, som säkrade ett
lyckat krocktest.

Resultatet är CCX, en bil som utseendemässigt är snarlik
sina föregångare, men i praktiken är en helt ny bil.
- Utvecklingen av en bil som denna bygger naturligtvis till
största delen på vår samlade kunskap och erfarenhet. Men,
det handlar också om noggrannhet och omsorg om minsta
detalj i bilen. Vi måste dessutom omge oss med konsulter och
underleverantörer med samma inställning och kvalitetskrav
som vi själva har. Inget utom det bästa räknas, om man ska
kalla sig tillverkare av supersportbilar!
ACKREDITERAD UNDERLEVERANTÖR

En av dessa underleverantörer är GT Prototyper.
- Vi måste, av kostnadsskäl, använda oss av snabba metoder
för att nå produktionsmässiga lösningar. Vi gör datorsimuleringar så långt möjligt och använder t ex GTP för
att snabbt ta fram prototyper.
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RAPID MANUFACTURING
En skiss i Spanien, en 3D-ritning i Ängelholm och
en prototyp/master i Ystad. Ett skolexempel på
Rapid Manufacturing!

EN MÄKTIG SYN
Tre mattsvarta kolfiberkarosser till Koenigsegg CCX.
Kaross och chassi tillverkas i England och skeppas
till Sverige för sammansättningen.

- Formverktyg är de kanske dyraste investeringarna vid
biltillverkning. Vissa formverktyg är absolut nödvändiga,
men andra kan vi – med tanke på våra små volymer skjuta på framtiden.
- Ett sätt, där GTP hjälper oss är småserietillverkning av
vissa detaljer. Där har vi dessutom fördelen att vi, om så krävs,
kan göra småjusteringar mellan vare sats vi låter tillverka.
VIKTIG CERTIFIERING

En helt avgörande faktor vid utveckling av nya bilmodeller
är en framgångsrik certifiering enligt de europeiska
och amerikanska normerna. Utan dessa kan man lägga
ner projektet.
- GTP var faktiskt delaktiga i en lite dramatisk episod för en
tid sedan. Vi var i Spanien för avgörande krocktester i samband med certifieringen av CCX. Bland annat innefattar ett
godkännande att dörrarna måste förbli stängda i samband
med en kollision.
- Våra beräkningar visade att så inte skulle vara fallet med
den dåvarande konstruktionen.
KAMP MED TIDEN

- Vi var under stark tidspress, men skissade snabbt
fram en lösning. Resultatet skickades till Ängelholm,
där man gjorde en 3D-ritning på de ”hakar” som skulle
lösa problemen.
- Våra data skickades över till GTP i Ystad, som snabbt tog
fram prototyper, vilka vi kunde godkänna. Därefter tog GTP
fram mastrar för gjutning av metalldelarna och ansvarade
också för aluminiumgjutningen.
- De färdiga hakarna skickades direkt till oss i Spanien, där
de monterades i bilen. Att vi klarade krocktesten, behöver
jag kanske inte tillägga!
- GTP har hjälpt oss med ett antal detaljer på bilen. Förutom
”hakarna” i dörrarna, har de t ex arbetat med bakljusen.

NÄSTA STEG

- Precision, noggrannhet och uppmärksamhet på varje
detalj genomsyrar verksamheten på Koenigsegg. När Jon
Gunner guidar genom produktionsavdelningen, kunde det
nästan ha varit kontorslokaler, sådan ordning råder.
Och i ett hörn av monteringshallen får vi titta närmare på
nästa steg i Koenigseggs utveckling: CCGT, en bil som är
tänkt att ta upp kampen på t ex Le Mans. Och det ligger
inte allt för avlägset i framtiden.

KORTA FAKTA: KOENIGSEGG CCX
KAROSS
MATERIAL KAROSS/CHASSI

Kolfiberarmerad plast

LÄNGD

4293 mm

BREDD

1996 mm

HÖJD

1120 mm

MOTOR
TYP

Koenigsegg V8

VOLYM

4700 cm3

EFFEKT

806 hk/6900 rpm

VRIDMOMENT

920 Nm/5700 rpm

PRESTANDA
ACCELERATION 0-100 KM/H

3,2 s

TOPPFART

395+ km/h

INBROMSNING 100-0 KM/H

31 m
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Levande historia –
nästan!
När mannen på 1300-talet pålades fast i Bockstens
Mosse i Halland, var det garanterat ingen som trodde
att han skulle ”återuppstå” 700 år senare.

ORIGINALET
Fyndet i Bockstens mosse gav oss inte bara ett fascinerande levnadsöde att spekulera
kring, utan också en stor mängd kunskap om t ex 1300-talets kläder.

LIKET I MOSSEN UPPTÄCKTES 1936 och har dragit många

besökare till Varbergs museum under 70 år. Den välbevarade kroppen, med sina nästan intakta kläder, har väckt
många besökares nyfikenhet. Vem var han? Hur dog han?
Varför var han fastpålad i mossen? Många frågor, få svar.

Principen är densamma för en CAD-ritning som en CTscanning. Med CT-scanningens höga upplösning, kunde GTP
nu ”skriva ut” ett kranium, helt identiskt med 1300-talsoriginalet. Kraniet producerades av nylonplast i en SLS-maskin.
PLASTIKOPERATION

MÅL: ETT ANSIKTE

I maj 2005 påbörjades arbetet med att få fram ett av svaren.
Målet var att återskapa Bockstensmannens ansikte och för
detta behövde man en exakt kopia av kraniet. Första åtgärden
var en 3D-laserscanning av Bockstensmannens skalle. Man
visste att kraniet var lätt deformerat, men scanningen visade
att det var både hoptryckt och att käken var sned. För att
komma vidare måste skallen återfå sin ursprungliga form.
NÄSTA STEG: ENGAGERA GTP

Lars Gistorp, teknisk chef på GT Prototyper, konstaterade
snabbt att 3D-scanningen hade för dålig upplösning. Man
behövde en regelrätt datortomografi, en CT-scanning, något
som röntgenkliniken på Sjukhuset i Varberg ställde upp med.
SELEKTIV LASERSINTRING - SLS

GTP kan hantera i princip alla slags 3D-ingångsdata.

Nu involverades nästa länk i kedjan. Det var professor Claes
Lauritzen, överläkare och chef för den Kraniofaciala enheten
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, och plastikkirurgen Tim Hewitt från Australien, som genomförde en
plastikoperation som återställde plastkraniet till den form
”originalet” bör ha haft på 1300-talet.
MORD, ELLER..?

Under ”operationen” kom professor Lauritzen till slutsatsen
att Bockstensmannen bragts om livet med tre kraftiga slag
mot huvudet. Teorin står mot tidigare antaganden, som gör
gällande att skallskadorna uppstått under alla åren i mossen.
Hypotesen att han inte gått strådöden till mötes eller att
hans död är förknippad med något utöver det vanliga, ligger
nära till hands – att man pålades i en mosse kan inte ha hört
till vanligheterna. Frågetecknen kring Bockstensmannens
öde kvarstår alltså!
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SCANNING OCH NY SKALLE

Nu gjordes en slutlig CT-scanning av det ”nyopererade”
kraniet. Datortomografins data överfördes till Ystad och
GTP. I skikt om 0,1 mm byggdes det kranium upp som
skulle bli underlaget för mannen bakom sista steget mot
Bockstensmannens ansikte.
SLUTFAS: OSCAR NILSSON

Arkeolog, skulptör, modellmakare. Oscar Nilsson är kunnig,
mångsidig och en av mycket få personer som behärskar
konsten att bygga upp ett ansikte på ett kranium. Han är
så skicklig att det faktiskt är ca 60% sannolikhet att det
skapade ansiktet stämmer med verkligheten.
LAGER FÖR LAGER

Först förses kraniet med ett antal pinnar, som markerar
tjockleken på ansiktets mjukdelar. Hudnivån över benet
bygger på mätningar och statistik som samlats under ca 100
år. Oscar Nilsson bygger upp ansiktet med lera, muskel för
muskel, sena för sena. Utifrån kraniets form finns det också
regler för hur t ex näsan eller munnen bör ha sett ut.
ÅTERUPPSTÅNDEN

Slutligen kläs musklerna med ett mycket tunt lager lera och
rynkor och andra drag skulpteras fram. En gipsavgjutning
görs, som bildar form för en gjutning i hudfärgad silikon.
Målning och montering av hår och skägg fulländar resultatet Bockstensmannen har återvänt.
Se resultatet

Resultatet av detta yrkesöverbryggande samarbete finns
utställt på Varbergs Museum. Den återuppståndne
medeltidsmannen har också bidragit till att museet har
slagit besöksrekord såväl 2006 som 2007. Upplev honom
både i original och ”levande”. Öppet till 16.00 alla dagar!

PROCESSEN
Ovan. Scanningen av Bockstensmannens skalle gjordes först med 3D-laser, sedan
som en regelrätt CT-scanning. På bilden ovan handscannas käken. Alla data
överfördes till GTP, som omvandlade informationen till en exakt kopia i plast (mitten).
Nederst: På plastprototypen – här under plastikoperationen - syns skadorna på
höger sida tydligt. Mord eller tidens tand? Höger. Oscar Nilsson och Bockstensmannen. Genom att koppla samman en rad olika kunskapsområden, har
Länsmuseet Varberg kunnat levandegöra ett stycke nordisk historia.
Foto. Plastikoperation: Lennart Eliasson. Övriga: Arne Persson, Länsmuseet Varberg
KÄLLOR: WWW.BOCKSTENSMANNEN.SE
LÄS MER OM OSCAR NILSSON PÅ WWW.ODNILSSON.COM

Inte bara Wallander
löser brott i Ystad
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–Projektet med Bockstensmannen var mycket spännande, mötet mellan
det senaste i teknikväg och ett medeltida människoöde. Men, för ett tag
sedan blev vi involverade i ett kriminaldrama, som klippt ur vilken TVdeckare som helst , berättar GTP:s Anders Tufvesson.

Utan identitet

SLS – Selektiv Lasersintring

2003 hittades kroppen av en man i skogarna utanför
Bjuv i Skåne. Han hade legat där i minst ett år och en
identifiering var inte längre möjlig. Man kunde dock
slå fast att han var ca 180 cm lång, kraftigt byggd och
40 - 50 år gammal. Ett halsband med ett kors och en
amulett placerade honom i Kroatien.

Modellen producerades i en SLS-maskin, där ett
plastpulver smälts av lasrar i skikt om ca 0,1 mm.
Skallen krävde 2500 skikt och processen tog 15
timmar. Resultatet var en perfekt kopia av kraniet.

Annorlunda arbetsmetod

Varken identitet eller misstänkt fanns och en lösning
syntes ganska utsiktslös.
- Vi hörde talas om projektet med Bockstensmannen,
berättar Kaj Bohlin på Länskriminalen i Skåne.
Ibland arbetar vi med s k fantombilder, men nu föddes
tanken att bygga upp ett tredimensionellt ansikte.
TV3 Efterlyst

Oscar Nilsson, Strix Television och TV3:s Efterlyst
engagerades. Första steget var en CT-scanning av
mannens skalle.
- Vi fick en CD från rättsmedicinen, med skiktröntgendata, fortsätter Lars Gistorp, och började genast
arbetet med att ta fram en 3D-modell av kraniet.

Oscar Nilsson – igen

Åter kom Oscar Nilssons talanger till nytta. Kraniets
form och kunskapen om mannens ursprung, formade
dragen. Den 17 maj visades han upp i TV3/Efterlyst.
- Det var nästan kusligt, berättar GTP:s Lars Gistorp,
att uppleva hur mannen växte fram. Först här i vår
lasersinter och sedan i Oscar Nilssons händer.
Vad har hänt?

- Det är första gången metoden använts i Sverige,
konstaterar Kaj Bohlin, kanske t o m internationellt.
- Efter TV-programmet fick vi ett antal tips, men vi
kunde snabbt avfärda de flesta. Ett tips kvarstår, som
verkar väldigt lovande. Mer kan jag inte berätta just nu!
BILDER OVAN
Att bygga upp ett ansikte på ett kranium var en del av intrigen i filmen Gorkijparken.
I skånska Bjuv gick metoden från fiction till verklighet. Men, vem är mannen på bilden..?
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”VI KAN INTE

LEVA

Säkert har du någon gång använt
de klassiska gula eller röda skruvpluggarna, produkten som 1958
skapade företaget Thorsman.
Och fortfarande, varje dag,
spottar fabriken i Nyköping
ut miljoner pluggar!

Thorsman är välkänt för ett brett sortiment produkter
inom elektriskt installationsmateriel: fästmaterial, eldosor,
installationskanaler, uttagsstavar, golvboxar etc. Idag är
Thorsman ett varumärke inom Schneider Electric, en internationell koncern med säte i Frankrike, som levererar snart
sagt allt inom el och elektronik. I Nyköping finns, förutom
produktionsenheten Thorsman & Co AB också Schneiders
svenska utvecklingsavdelning. Avdelningen i Nyköping är
ingen isolerad enhet, utan har ett nära samarbete med
Schneiders utvecklingsenheter världen över. I Nyköping
finns även huvudkontoret för det svenska säljbolaget.
”Vi kan inte leva utan prototyper!”

UTAN

Ett lite drastiskt uttalande av Hans Wibom, chef på utvecklingsavdelningen i Nyköping. Vi träffar honom och Lars Sundin,
som har bl a prototypframtagning inom sitt ansvarsområde.
Lars har dessutom gedigen erfarenhet av prototypframtagning
också före FFF-teknikens intåg.
- Vi bygger bl a upp kompletta system av kabelkanaler,
fortsätter Hans. Det handlar om ett ganska avancerat pussel,
där alla bitar måste passa ihop och dessutom vara lätt för
installatörerna att arbeta med.
- Vi tar fram prototyper för att testa funktion, passform
och design. Och utan prototyper hade vi famlat i mörker
många gånger.

PROTOTYPER!”
HANS WIBOM OCH LARS SUNDIN
”I GT Prototyper har vi funnit en FFF-leverantör
som satsar framåt och ligger i teknikens framkant.”

- Modeller tas fram tidigt, kanske i 4 – 5 varianter, och de
justeras fortlöpande i utvecklingsprocessen.
- Förr hände det att fel upptäcktes först i verktygsstadiet.
Det var dyrt att åtgärda!
- Idag har vi nästan alltid en 3D-modell framför oss när vi diskuterar med en verktygstillverkare. Det gör det lättare för alla.
Fler och fler prototyper

- Vi har använt oss av FFF i snart tolv år, berättar Lars Sundin,
och har faktiskt en egen FDM-maskin i huset. Den är lite
enklare än SLS och SLA, men fyller sin funktion.
- Men, det är inte så att prototyperna kom med FFF-tekniken.
Lars håller upp en klassisk eldosa och fortsätter.
- Den här har jag själv gjort. Det är en prototyp, manuellt
framtagen, fräst ur ett solitt block PVC. Ett extremt
tidsödande arbete!
- En annan stor skillnad mot förr, är att detaljernas komplexitet
inte har någon större betydelse med FFF-tekniken. Sådant
som var nästan omöjligt att ta fram manuellt, är enkelt
med dagens teknik.
- Vi hade sju man i prototypframställningen här på
Thorsman, men antalet prototyper då var ändå en bråkdel
av vad vi tar fram idag. Vi trodde att andelen inköpta prototyper skulle minska när vi köpte en egen FFF-maskin, med
det blev tvärtom. Efterfrågan bara ökade och under 2007
kommer vi att köpa in 1200-1500 prototyper!
Samarbete världen över

- Vi arbetar mycket med Schneiders utvecklingsavdelningar
världen över, fortsätter Hans Wibom.
- Vi kan beställa FFF-modeller, från samma datafiler, t ex i
Sverige och Indien och därmed ha samma prototyp framför
oss när vi diskuterar på telefon.
- Utvecklingsavdelningar världen över ska arbeta på samma
sätt, med samma program. Vi kan gå in i gemensamma
databaser och utnyttja varandras resultat. Detta sparar oss
mycket tid och resurser, slår Hans Wibom fast.
Fokusgrupper

- Fokusgrupper är ett forum vi använder oss av, berättar Lars
Sundin, där elektriker och andra användare ges möjlighet
att bedöma prototyper.
- Tidplanering och leveranssäkerhet är mycket viktigt vid
fokusgrupper. Tillräckliga mängder prototyper måste finnas
framme i tid, när vi samlar så mycket folk.
Produktion och distribution

- Prototyper sparar också mycket tid genom att vi i god
tid kan utforma produktionslinjer och flöden i fabriken.

KLASSIKER
Den klassiska dosan har genomgått ganska omfattande förändringar under
åren, ett arbete som innefattat framtagandet av ett stort antal prototyper.
Vänstersidan: Dosan i fyra färger, någonstans i utvecklingskedjan.

- På samma sätt kan vi, utan att stressa, ta fram förpackningar och lösa olika paketerings– och distributionsproblem.
Mer tid till utveckling

- I och med att friformsframställningen idag är så snabb
och har så korta leveranstider, fortsätter Hans Wibom, har
vi kunnat frigöra mer tid för själva utvecklingsarbetet. Och
det är mycket viktigt!
- Vi arbetar med så små tidsmarginaler vi vågar i projekten
och det betyder också att vi verkligen måste kunna lita på
vår prototypleverantör!
Vi drar nytta av GTP:s utveckling!

- I GT Prototyper har vi funnit en FFF-leverantör som satsar
framåt. De investerar och ligger hela tiden i teknikens framkant, konstaterar Hans Wibom. Driftsäkerheten är hög och
de står alltid vid sina leveranslöften.
- Vi känner att vi kan lita på GTP, vilket de visat vid ett antal
tillfällen, när vi legat väldigt nära våra deadlines.
- Jag vet att GTP är ett ledande företag på marknaden och
det är det vi kan dra nytta av!
Rapid Manufacturing

- Vi har behov av produktion av små serier av detaljer till
stora system. Detaljer som sällan efterfrågas, men som
krävs för att våra system ska vara kompletta. Med Rapid
Manufacturing kan vi också göra detaljer som inte går att
formspruta eller gjuta.
- Men det gäller att vi lär oss utnyttja möjligheterna,
att vi konstruerar direkt för Rapid Manufacturing –
att vi tänker i nya banor!
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Prototyper från Ystad till Hapar

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 friformsframställning 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 tredimensionell 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 friformsdelen
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 nystartade GTP tre FDMsystem i produktionen. 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 småserietillverkning 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 konstnärlig känsla
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anda

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.

för slutprodukten är lika viktigt i prototypbranschen.
Enkla saker som måttkontroll och överensstämmelse med
ritning är vitalt för slutresultatet. Teknisk insikt och förståelse
för projektet 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 spetskompetensområde, har
GTP kunnat optimera inte bara produktionsresultatet, utan
också kunnat skapa rutiner för mycket korta och säkra leveranstider. Resultatet är trogna kunder 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 vakuumgjutning,
metallgjutning, fräsning, och speciallackering. Ett nära
samarbete med kvalificerade underleverantörer, gör att GTP
kan erbjuda absolut spetskompetens inom varje område.
RAPID PROTOTYPING, RAPID MANUFACTURING
Övre bildraden, fr v: Anders Tufvesson och Lars Gistorp, G & T i GT Prototyper. / Produktionsanläggningen i Ystad, lokaler i tillväxt. / Efterbearbetning och kontroll, en viktig del i kedjan.
Nedre bildraden, fr v: Showmodell av dammsugare, Electrolux. / Kabelkanaler, Schneider
Electric. / Kontorsstol Ambio, RH Form. / Värmepump i miniatyr, Danfoss. / Delar till fyrhjulsdrift, Rapid Manufacturing för Haldex. / Friformsmodeller inom sjukvård. / Gjutmasters till
bildelar, Koenigsegg. / Färskvara, direkt från en SLS-produktion.
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FFF-tekniken och dina möjligheter
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!

SLA och SLS

SLA-tekniken

För friformsframställning (FFF) använder GTP två olika
metoder: SLA, Stereolitografi och SLS, Selektiv Lasersintring. Tidigare användes även FDM – Fused Deposition
Modeling. Metoderna skiljer sig något åt i teknik, slutresultat
och de material som används vid prototypframställningen.

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 körprogrammet, 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.
De första 10 mm som byggs är en stödstruktur, som gör det
möjligt att få bort de färdiga prototyperna från plattformen.

SLA - STEREOLITOGRAFI

SLA var den först kommersiellt utnyttjade metoden för
Rapid Prototyping (RP) på marknaden. GT Prototyper har
tre SLA-system, levererade av 3-D 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 vakuumgjutning, gipsgjutning
etc. SLA kan också producera i transparenta material.
Materialen som används är lämpliga för enklare funktionsprototyper och även, i vissa fall, småserieproduktion.

Efterarbete

När prototyperna tagits ur badet tvättas de, stödstrukturen
tas bort och de efterhärdas i en UV-ugn. Slutligen putsas
och leveranskontrolleras prototyperna.
SLS - SELEKTIV LASERSINTRING

GTP har använt SLS sedan -99. Fyra system är i drift och
det senaste, en EOSINT P 730, installerades i augusti 2007.
Fördelar

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 (hygroskopiska). 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 områden som bildas,
skapar man ett raster som styr en laser.

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 billigare att framställa. Sintrade prototyper
kan även vara alternativ till vakuumgjutning, när man kan
göra avkall på yttexturering, infärgning m m. SLS-prototyper
har mycket god åldringsbeständighet och värmetålighet.
Tekniken är lämplig för stora detaljer och komplicerade
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.
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TEKNISKA DATA SLA

TEKNISKA DATA SLS*

3D SYSTEMS SLA 5000

EOSINT P 390

Arbetsområde

508 x 508 x 400 mm

Arbetsområde

340 x 340 x 620 mm

Typisk noggrannhet

± 0,10 mm

Typisk noggrannhet

± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek

0,35 mm

Minsta väggtjocklek

0,50 mm

3D SYSTEMS SLA 3500

EOSINT P 730

Arbetsområde

350 x 350 x 400 mm

Arbetsområde

700 x 380 x 580 mm

Typisk noggrannhet

± 0,10 mm

Typisk noggrannhet

± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek

0,35 mm

Minsta väggtjocklek

0,50 mm

*

3D SYSTEMS SLA 250/50
Arbetsområde

250 x 250 x 250 mm

Typisk noggrannhet

± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek

0,30 mm

SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.
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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
SLA OCH SLS- EN JÄMFÖRELSE Gradering 1-5, 5 är bäst.
SLA

SLS

Ytfinish

5

3

Noggrannhet

5

3

Fukttålighet

3

4

Skärpa

5

4

Styrka

4

5

Flexibilitet

31)

5

Värmetålighet

2

4

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

1)

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
kylningen, som är lika lång som byggtiden, är färdig, vidtar
rensning, blästring och kontrollmätning.
Läs mer om teknik och val av material på www.gtp.se.
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LÅT KIRURGEN ÖVA PÅ DIG,

INNAN HAN OPERERAR

Övertandläkaren Anders Westermark är specialist på
käkkirurgi och verksam på Karolinska sjukhuset. Han ser
sig som en entusiastisk pionjär, fungerar som något av ett
språkrör och ett ovärderligt stöd i utvecklingsarbetet av friformsmodeller för sjukvården. Ett arbete som sedan några
år tillbaka bedrivs i samarbete med GT Prototyper i Ystad.
Steg ett: nå ut med budskapet

- Branschen ser säkert möjligheterna, problemet är som
alltid med något nytt; att få ut budskapet till användarna,
d v s läkare och tandläkare. Det finns så många användningsområden för den här tekniken - det är bara vår

fantasi som sätter gränser.
• Kroppsdelar kan avbildas och återskapas.
• Operationer kan förberedas på ett nytt, tids- och
resurssparande sätt.
• Möjligheter att testa instrument och skapa specialanpassade hjälpmedel.
• Tredimensionella modeller ger ökad förståelse för
patienter och anhöriga inför planerade operationer.
• Ger möjlighet att “träna” inför planerade
operationer.
• Utmärkta som undervisningsmaterial i den
pedagogiska verksamheten.
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”Jag är helt övertygad om att tekniken med 3D-modeller kommer att
slå igenom inom sjukvården. Läkarkåren känner inte alltid till de
unika möjligheter som bjuds. När de väl får tekniken presenterad,
väcker den stort intresse och berättigad respekt. Kalla mig gärna
friformsmodellens missionär!”
Minskade risker, ökade besparingar

Listan kan göras hur lång som helst och Anders
Westermark fortsätter:
- Vi kan provsåga, testa instrumentering för att se om valt
tillvägagångssätt gav önskat resultat. Vid käkfrakturer, där
titanimplantat tillverkats på plats med patienten sövd och
öppnad, kan vi med hjälp av plastmodellen i stället tillverka
implantatet i förväg. Den totala operationstiden minskar
avsevärt, narkostiden förkortas och riskexponeringen för
patienten minskar. För att inte tala om tidsbesparingen,
något som frigör resurser och sparar pengar.
Spännande materialutveckling

Lars Gistorp, teknisk chef på GTP, berättar att tekniken
är säker, med praktiskt taget obegränsad formfrihet. Idag
finns biokompatibla modellmaterial, som är godkända för
medicinsk användning och resultatet är överväldigande.
- Vi kan tillverka modeller av alla tänkbara skelettdelar och
har sintermaterial godkända för implantat. Eller benprotein,
som stimulerar nybildning av ben inbakat i polymermatrisen,
då får ortopedin plötsligt en ny dimension. Trafikskador och

skelettdeformationer blir mycket enklare och skonsammare
att åtgärda. Att lägga upp en effektiv operationsstrategi från
en tredimensionell modell, mot tidigare från en platt röntgenplåt/dataskärm, är naturligtvis också mycket lättare.
Bollen hos läkarna

GTP:s ambition med friformsmodellerna är att presentera
ett nytt tankesätt, övertyga svensk sjukvård om att tekniken
bör ha en självskriven plats i modern medicin. Fördelarna
är uppenbara, både i form av kostnadsbesparingar och
effektivisering. I kombination med ökad patientsäkerhet
och därmed mindre lidande, bör argumenten vara nog så
goda.Tekniken finns. Nu är det upp till läkarkåren att till
sig nyheterna, se möjligheterna. Att redan idag använda
framtidens arbetssätt.

Vill du veta mer?
Beställ ”GTP:s Lilla blå” på medica@gtp.se. Där får du veta lite mer
om de tekniska kraven och specifikationerna. Du hittar också samma
information på www.gtp.se.

FAKTA: FRIFORMSMODELLER I SJUKVÅRDEN
När GTP för en del år sedan började arbeta med medicinska friformsmodeller var tekniken helt ny i Sverige. Metoden praktiserades
redan då i t ex Tyskland och USA. Sedan starten i Sverige, har ett pedagogiskt arbete bedrivits, där målet är att få tekniker och
läkare att tala samma språk. De naturliga kontaktytorna har så gott som helt saknats.
Medicinska friformsmodeller kan exempelvis användas för att optimera operationssnitten, allt för att undvika skador på nervbanor.
En skalle kan t ex köras fram i en färg, nervbanorna i en annan. På så sätt framgår de mest kritiska ställena exakt och operationen
kan genomföras med mycket större säkerhetsmarginaler.
Data från patientens CT-scanning konverteras till en STL-fil med hjälp av en speciell programvara. Därefter skapas modellen i den
utrustning och med den teknik som är bäst lämpad i det aktuella fallet.
Affärsidén har från början varit att hålla högsta möjliga servicegrad. T ex är leveranstiderna extremt korta - en order handläggs
omgående och leverans av modellen kan ske inom två till tre dagar.
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”Jag trodde den var riktig”
En inte så ovanlig reaktion när man konfronteras med
en prototyp som har bearbetats för att se ut exakt som den
tilltänkta produkten. Färdigmodeller är ett begrepp som kan
delas upp i tekniskt fullt fungerande prototyper respektive
prototyper som ser ut exakt som den tänkta produkten.

och användarvänlighet, berättar Cecilia. Testmiljön är oftast
på labbet hos oss, men det händer också att vi gör fältprov,
som regel hemma hos någon i utvecklingsteamet. Vid
funktionstester är prototypens utseende inte viktigt, det
är vanligtvis helvita prototyper.

Exakt utseende

Estetiska tester

Dessa prototyper används oftast för fotografering, mässor,
fokusgrupper/estetisk bedömning etc, men de saknar
oftast teknik och funktion. GT Prototyper kan ytbehandla
på olika sätt, t ex lackera och texturera. Prototyperna kan
förses med gummiliknande ytor och logotyper och annan
grafik kan läggas på.

- Vi gör också estetiska tester, fortsätter Cecilia, t ex konsumenttester i fokusgrupper.
- Då är det normalt icke-fungerande modeller, men de flesta
tror att det är riktiga dammsugare. Ibland gör vi även s k
butikstester, där vi simulerar situationen i en butik och
”blandar upp” med konkurrerande dammsugare, för att se
hur vår modell står sig i konkurrensen.
- Då kan vi få svar på frågor som om designen är tilltalande,
om maskinen ser kraftfull ut eller om den ser tyst ut.
- Fotografering för förpackningar och trycksaker är en
annan viktig funktion för prototyper med exakt utseende.

Fullt fungerande

Prototyper kan förses med elektronik, motorer eller
annan teknik och fungera som den tilltänkta produkten.
Här har färg och finish mindre betydelse, utan avsikten
är att testa funktionen.

Prototyper avslöjar
Electrolux dammsugare

Cecilia Gustavsson är produktlinjechef
på Electrolux Floor Care och har
arbetat mycket med prototyper
till dammsugare.
- Fullt fungerande prototyper används för tester
av prestanda, som t ex
luftflöde, sugeffekt

- Mycket kan upptäckas på prototypstadiet.
Det är oftast mindre fel, men tester har faktiskt stoppat
designförslag. En produkt kan t ex ha sett för stor ut.

FÖRVILLANDE
Genom olika materialval och ytbehandlingar,
ser prototypen ut precis som den tänkta
produktionsmodellen. På bilden en
Electrolux Twinclean dammsugare.

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.

Dataöverföring till GTP
E-mail

FTP

Packa helst filerna med PKZIP eller WINZIP. Har du annat
komprimeringsprogram, hanterar vi det också.

Ring GTP för tilldelning av password och inloggningsrutiner.
Saknar du FTP-klient (program) tillhandahåller GTP detta.

Engdat Odette

CD/DVD

Ring GTP för uppläggning av profil.

Normala skivor, CD eller DVD.

Dessa filformat kan du använda
.STL

.SAT

Stereolitografifil, som består av fasetterade ytor. Toleransen
de flesta CAD-system kräver, är en kordahöjd, d v s normalavståndet 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.

ACIS-fil. Detta format används av alla ACIS-baserade
solidmodelleringssyetem, t ex Autodesk-produkter, IronCad,
Solid Designer samt äldre Microstation och Solidedge.

.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.

.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

.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.

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!

Reklambyrån Signalera

Tänk mer
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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 friformsframställningens möjligheter och de vinster våra kunder kan skapa
med nya metoder och nya sätt att utnyttja tekniken.

