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En äkta
Murivarius!
Smäktande toner från en violin av polyamid
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Jakten på bovar och banditer i butiken

Quick-Spineboard
Tidsåtgången är avgörande på en olycksplats
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Tamper Seal
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IBLAND ÖVERTRÄFFAR VERKLIGHETEN FANTASIN
Det händer att designers tar fram konstruktioner som inte
går att tillverka – de går varken att gjuta, formspruta, pressa
eller tillverka i en CNC-maskin. Det är då additiv tillverkning
kan lösa problemet, få verkligheten att matcha fantasin.
3D-printning gör att vi kan tillverka produkter som helt
enkelt inte går att framställa på något annat sätt. Nyfiken?
Vi berättar gärna mer!
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Tänk det omöjliga

3D i var mans hem?
3D-printers är lite ”hett” just nu. Tanken är

konstruktioner” (produkter som bara kan

på sid 4), kräver ganska mycket av både

att man som privatperson ska kunna skriva

framställas med 3D-teknik), kanske ännu

teknik och tekniker, med en kostnadsnivå

ut t ex reservdelar till hushållsmaskiner, olika

bara i sin linda.

långt bortom den normala privatekonomin.

chokladpraliner. Några lär också ha fått för sig

Men, härifrån till en 3D-printer i var mans

Man ska emellertid aldrig säga aldrig. Vi

att skriva ut automatkarbiner, något som kan

hem är steget ännu ganska långt. Den

tror åtminstone att det kan växa fram en

diskuteras ur såväl etisk som säkerhetsmässig

enklare version av FDM-teknik, som används

entusiastmarknad runt 3D-printers, kanske

synvinkel (både bakom och framför pipan).

för hemmabruk, är fortfarande långsam och

inom spelmarknaden och liknande, men vad

”grovhuggen”, till exempel har man i denna

framtiden bär i sitt sköte vet vi ju som bekant

Vi som arbetar inom 3D-printning ser faktiskt

utrustning ingen kontroll på termisk expan-

inte förrän den är här!

med tillfredsställelse på utvecklingen. Ett

sion. För att göra 3D-printern till en produkt

ökat medvetande om vad som kan åstad-

för gemene man, på en överkomlig prisnivå,

kommas med 3D-printning är bara positivt,

måste det till en liten teknikrevolution – helt

det gynnar både oss, våra kunder och

enkelt billigare och bättre. Dessutom fordras

utvecklingen i stort. Till exempel är området

det en hel del kunnande kring förfarandet.

additiv tillverkning, i synnerhet av ”omöjliga

Att kunna skriva ut en ”Murivarius” (se artikel

egendesignade konstruktioner eller t o m

■

Från vänster: Lars Gistorp, Ingela la Fleur, Anders Tufvesson, Mattias Nilsson och Niclas Nilsson.
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Murivarius by GTP
Antonio Stradivari byggde sina av gran, vide och
lönn, Muris Imsirovic har använt polyamid.

N

aturligtvis handlar det om stråkinstrument, i synnerhet om
violiner. Antonio Stradivari levde 1644 –1737 och byggde
under sitt långa liv över 1000 instrument. Härom året

såldes en Stradivarius-fiol för 100 miljoner kronor!

Klart godkänt
Ljudet och klangen från en Stradivarius är enastående och oefterhärmligt påstår kännarna inom
stråkinstrument. Muris når kanske inte riktigt
samma nivå, men har fått klart godkänt av
Christopher Dury, lärare i fiol på Kulturskolan
i Ystad. Till saken hör att Muris dotter Mathilda
spelar fiol på Kulturskolan och har naturligtvis
Christopher som lärare.

Från mässa till fiol
Till vardags är Muris RP-specialist
och beredare på GTP. 1 + 1 blev två
när Muris såg en fiol
framställd med SLSteknik på en mässa
2012. Efter
en stunds
samtal
med
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monterpersonalen från EOS, blev Muris
lovad en 3D-fil med fiolen. Nu skulle Mathilda
få prova en fiol, som ingen annan hade sett!
Tillbaka på GTP i Ystad vidtog beredning-

Stämskruvarna är
SLS-producerade
separat.

en för att framställa en ”Murivarius”. Efter
beredning tog det ungefär åtta timmar innan
fiolen – byggd i ett stycke – kunde plockas
ut ur SLS-maskinen. Efter nedkylning, blästring, slipning och lackering låg fiolen klar på
bordet. Allt som allt tog det Muris ungefär tre
dagar att bygga instrumentet.

Några inköp

Violinen är tillverkad i ett
enda stycke med SLS-teknik.

I sanningens namn ska vi tillstå att vissa
Strängarna är – och
måste vara – standard
violinsträngar.

delar inte är framställda i polyamid med
SLS-teknik. Muris har köpt stråke, strängar,
stall (strängarnas stöd mot fiolens resonanslåda), hak- och axelstöd i en musikaffär.
– Fast hak- och axelstöd hade varit enkla
att framställa med SLS, påpekar Muris.

Banjo

Hakstöd och strängfäste är
inköpta, men går utmärkt
att tillverka med SLS.

Av akustiska skäl
är stallet av lönnträ
inköpt.

– Men, fiolen lät som en banjo, berättar
Muris. Efter lite funderande kom vi fram till
att det saknades en ”ljudpinne”, en kontakt
mellan fiolens lock och botten, inuti fiolen.
Det visade sig att denna lilla pinne ofta kal�las för ”fiolens själ”, så att glömma den var

Kulturskolans dom

sound”, en som Mathilda spelar på och

kanske inte så bra.

– Jag tog fiolen till Christopher Dury, som

en som väntar på hugade provspelare på

Sagt och gjort, Muris korrigerade 3D-

var nöjd med ljudet, fortsätter Muris. Han

GTP:s kontor.

ritningen och tryckte än en gång på SLS-

menade att materialet hade bra akustiska

maskinens startknapp. Lackerad och klar

egenskaper och dessutom klarade det

så udda som en fiol, avslutar Muris, men

och med nystämda strängar, kunde Muris

höga tryck som strängarna, via stallet,

samtidigt lär vi oss hela tiden nya saker här

snabbt konstatera att nu var ljudet något

lägger på fiolens lock. Sammanlagt har

på GTP, vi flyttar ständigt fram gränserna

helt annat.

Muris byggt tre fioler: en med ”banjo-

för vad vi kan åstadkomma!

– Det är naturligtvis kul att göra något

Det råder knappast någon
tvekan om att Muris kvalar in
som violinvirtuos, i alla fall
stilmässigt, men han hävdar
med bestämdhet att det är
dottern Mathilda som står för
musikaliteten.

Vill du lyssna på vår Murivarius?
Använd QR-koden eller gå
in på www.gtp.se och både
se och hör Christopher Dury
spela några takter.
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CORPOWER

Vågkraft på ett nytt sätt

Mycket forskning ägnas åt att
utvinna energi med metoder som
inte tär på jordens resurser eller
har en negativ miljöpåverkan.
De möjligheter som ligger närmast
till hands är naturligtvis sol, vind
och vatten.

Vatten…

…och vågor!

turbiner och motorer och har ett 50-tal

Längst har utvecklingen kommit inom vatten-

Ett område som varit föremål för mångas

patent på sin meritlista.

kraft. Människan har i flera tusen år utnyttjat

intresse är vågkraft. Det finns visserligen

åar, bäckar och floder för att driva bland annat

patent från 1800-talet, men tekniken har

Fyra gånger mer energi

kvarnar, men vi har också utvunnit elkraft med

inte nått kommersialisering på samma sätt

Det vågkraftverk CorPower Ocean arbetar

turbiner i älvar och floder i snart 150 år.

som vindkraften.

med möjliggör utvinning av energi ur

CorPower Ocean är ett svenskt företag

havsvågor med hög energitäthet (energi per

…vind…

som tagit sig an vågkraften med en alldeles

volym- och massenhet). En av nyckelkompo-

Vindkraften är också gammal i vår historia.

egen teknik. Man har utvecklat en helt ny

nenterna i konstruktionen är de avancerade

Den har drivit till exempel båtar, pumpar och

typ av högeffektiva vågkraftverk, med en

kontrollalgoritmer – aktiv faskontroll – som

kvarnar. Under de senaste decennierna har

kompakt design som inspirerats av det

får verket att svänga i resonans med inkom-

också vindkraftverken för elproduktion vuxit

mänskliga hjärtats pumpfunktion. Tekniken

mande vågor, oavsett frekvens och våglängd.

upp i allt större omfattning.

har utvecklats av doktor Stig Lundbäck,

…sol…
Utnyttjandet av solen har vuxit
dramatiskt under senare år. Det
handlar både om att utnyttja
solvärmen – oftast för
att värma vat-

Kraftverket bygger på en generator på

som forskat kring hjärtats pumpprinciper i

havsbotten, förbunden via en wire med en

många år. Han har utvecklat pumpar,

boj på ytan. Till skillnad från de flesta andra
vågkraftverk balanserar CorPowers verk
bojen med en hydraulisk kraft istället för en hög egenvikt, vilket
ger ett snabbt system,
som lämpar sig

ten eller

väl för aktiv

luft – och

styr-

att låta

ning.

solceller

Mäng-

producera

den

elektricitet.

absorberad
energi
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Förankrad vid en generator på havsbotten
rör sig boj och wire med vågorna på ytan.
Mängden absorberad energi har i försök
bevisats vara 3-4 gånger högre med CorPower
Oceans system för aktiv faskontroll, jämfört
med traditionell, passiv, linjär kontroll.

Aktiv faskontroll får vågkraftverket att svänga
i resonans med inkommande vågor, oavsett
frekvens och våglängd.

har i försök bevisats vara 3– 4 gånger högre

med SLS-teknik tidigare och i GTP fann vi en

med CorPower Oceans system för aktiv

samtalspartner med gedigen sakkunskap på

faskontroll, jämfört med traditionell, passiv,

området additiv tillverkning och prototyper.

linjär kontroll. Ett faktum som gör att de kan

– Det handlade om två olika former på
bojen, som skulle testas i Portugal, fortsät-

byggas 3– 4 gånger mindre.

ter Patrik. Arbetet genomfördes i samarbete

Den optimala bojen

med Wave Energy Centre i Lissabon och

– Under 2013 har vi tagit fram en ny genera-

Marintek i Trondheim och vi tog fram proto-

tion bojar till våra vågkraftverk, berättar

typer i skala 1:30 och 1:60. Prototyperna

Patrik Möller, VD på CorPower Ocean. Vi har

var exakt skalade även i vikt och tyngdpunkt,

sökt den optimala formen, för att minska

något som är mycket viktigt för resultaten.

förlusterna och maximera energiutbytet.

Vi behövde också prototyper som var starka

Modelleringen har gjorts i 3D och steget

nog, utan att det påverkade till exempel

till 3D-printning kändes ganska naturligt.

vikten. Och självklart skulle de tåla att vara

Konstruktörerna på CorPower Ocean är väl

i vatten under lång tid.

Den avancerade testanläggningen i Portugal gav
värdefulla data för utvecklingen. Nu återstår att
pröva tekniken i öppet hav under 36 månader.

förtrogna med additiv tillverkning och prototypframtagning, men i detta fall krävdes det
lite mer än att bara beställa en modell från

På marknaden om tre år
Modellerna i skala 1:30 användes för
testning av hydrodynamiska para-

en ritning.

metrar, medan 1:60-modellerna

– något som vågkraftverken också måste
kunna hantera.
– Testerna har varit framgångsrika och vi

Höga prototypkrav

testades i stormvågor – till och med

är ganska övertygade om att vi har kommer-

– Vi hade höga krav på proto-

s k 100-årsvågor (extrema vågor

siella verk på marknaden om ungefär tre år,

typerna, förklarar Patrik, och

som statistiskt beräknas uppträda

konstaterar Patrik. Nu väntar 18 månaders

kände att vi behövde lite ”in-

med kanske 100 års mellanrum).

tester av kraftverk i halvskala, ute i havet,

genjörsdiskussioner”. Några av

Stormvågor innehåller 30–40

och därefter en 18-månadersperion med
fullskalekraftverk. En spännande resa! π

våra konstruktörer hade jobbat

Patrik Möller

gånger mer energi än ”normalvågor”
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Teknik och design går hand
i hand. Mats Johnsson och
Johanna Bengtsson diskuterar
förändringar i en läsarenhet
för en specialapplikation.

Effektivt vapen
mot butiksstölder
Värdet av snattade varor i svenska butiker
uppgår till ca 3 miljarder kronor årligen,
ungefär 0,5–1% av omsättningen. Butikerna
arbetar för att minska problemen, t ex
med olika typer av produktlarm på
varorna, som utlöser larmet vid utgången.

M

en, snattarna blir allt mer förslagna.

tillsammans i en plastförpackning som sätts

Alltså, alla försök att avlägsna sensorn eller

Vanliga metoder är att larmen

under vakuum. Det kan vara allt från en liten

”elektroniskt gömma” varan är stoppade. Och

avlägsnas eller att de larmade varorna

läsplatta till en hel pall med varor.

att försöka tysta det akustiska larmet – som

stoppas ned i s k booster bags, väskor med

Om man bryter vakuumförpackningen

ett foder av metallfolie, som bryter kontakten

sker en tryckförändring och sensorn utlöser

(sensor fäst med band runt varan) – hjälper

mellan produktlarm och larmbågen vid

larmet. Då går ett ljus-/ljudlarm i taket i den

inte, larmet sitter ju i taket.

utgången.

aktuella sektorn av butiken, samtidigt kan en

man exempelvis kan göra på s k Spider Wraps

kamera ta en bild av förövaren. Enheterna i

Inte bara tryck

Tamper Evident Seal

taket – läsarna – kan också registrera varans

– Våra sensorenheter kan reagera för en rad

Lundaföretaget Tamper Seal AB har tagit fram

förflyttning mellan butikssektorerna. Och

olika förändringar i omgivningen – tryck,

en ny lösning på problemen. Tekniken kan

försöker man stoppa ner varan i en booster

temperatur, rörelse eller någon annan pro-

användas för att skydda enskilda varor i en

bag bryts förbindelsen mellan sensor och

grammerbar parameter och de står ständigt

butik, men även för att säkerställa att varu-

läsarna i butiken, vilket får larmet att utlösas.

i kontakt med läsarna i en butik, sammanfattar

leveranser kommer fram intakta, att ingen

Naturligtvis utlöses larmet om man försöker

Mats Johnsson, VD på Tamper Seal.

stulit eller ”mixtrat” med varorna. Det handlar

lämna butiken utan ”avkodning”.

Det stänger egentligen alla vägar för stöld.

om s k Tamper Evident Seals.

När larmet går får de butiksanställda

– Vårt system är också mycket effektivt

– i realtid – information på en dator eller

inom transportsektorn, fortsätter Mats.

Skyddet i en butik

läsplatta i vilken sektor larmet aktiverats, plus

Genom att vakuumförpacka ”riskvaror” till-

Principen är att en vara och en larmbricka,

en bild över den aktuella zonen och man kan

sammans med våra sensorer, t ex läkemedel,

som bl a innehåller olika sensorer, packas

vidta åtgärder direkt.

kan man på destinationsorten läsa av sensorn
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Den tunna larmbrickan
vakuumförpackad i en
plastpåse, tillsammans
med varan den ska skydda.

och kontrollera om någon brutit försändelsen,
stulit något eller bytt ut innehållet. Alltså som
ett sigill på varorna.
– Här kommer våra temperatursensorer
också in i bilden. Att kunna säkerställa att

nära samarbete med våra tekniker.
– På samma sätt ska läsarna som sitter
i taket och nedfällda i packbord och kassor
fungera smidigt. Och inte minst vara lätta att
tillverka och serva.

ett kolli inte utsatts för allt för hög eller låg
temperatur under en transport är viktigt för

Hålla och känna på prototyperna

bl a diabetesmedicin.

– Man kan rita, räkna och designa i CAD,

Innanför
larmbrickans tunna
skal finns ett kretskort, som
kan programmeras för att reagera på en
rad olika förändringar – tryck, temperatur,
rörelse etc.

fortsätter Johanna, men det finns inget som

Viktig design

slår ”the real thing”. Att kunna hålla, känna

Johanna Bengtsson är designansvarig på

och testa ”skarpt” är ovärderligt! Vårt sam-

Tamper Seal och har arbetat med de kåpor

arbete med GTP och de olika prototyperna

som omsluter sensorer och läsare.

gjorde att vi kunde utföra ett antal väsentliga

– Larmbrickans kapsling måste vara
tunn, berättar Johanna, den ska ju påverka
varans förpackning så lite som möjligt.

justeringar på kapslingarna, bl a uttag för
kontakter och snäpplås.
– Ekonomiskt tror vi att vårt system är

Man ska säkra funktionen för tryck- och

mycket intressant för detaljhandeln. I ge-

temperatursensorer, samtidigt som elek-

nomsnitt är investeringen intjänad på ett år,
i uteblivet svinn, avslutar Mats. π

troniken ska få plats. Det handlar om ett

1.

Läsaren i taket
registrerar utlöst larm.

2.

Signal går till butikens server.

Så här fungerar det
Information från det utlösta larmet når
butikspersonalen i realtid. Man vet exakt var larmet har utlösts och kan vidta
de lämpligaste åtgärderna direkt.

3.

Servern skickar information om aktuell
sektor – inklusive kamerabild – till
personalens läsplattor eller smartphones.
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Watreco

En industriell
tromb med potential
– Det var när vi förstod att GTP kan tillverka
komponenter som inte går att göra med
traditionella metoder, som vi insåg att vi
hittat en av våra viktigaste samarbetspartners.
Watreco AB i Malmö har fram till nu varit ett forsknings- och
innovationsbolag, som utvecklat prototyper och produkter enligt
principen ”från naturen till industrin”. Primärt utvecklar man
produkter inom vattenbehandling, baserade på teknikplattformen VPT – Vortex Process Technology – och den patenterade
vortexgeneratorn. Bolaget lägger nu ett starkare fokus på
marknaden och därmed även produktionen av högkvalitativa
produkter för sina kunder.

såväl teknik som användningsområden.
– När vi väl lyckats utforma och förfina vår vortexgenerator, var det lite av ”teknik söker applikationer”,
minns Curt. Och patentet var säkrat!
I vortexgeneratorn skapas en virvel av vatten – eller
någon annan vätska – med hög hastighet. Virveln skapas
med hjälp av specifikt utformade kanaler och generatorns
noggrant utformade geometrier. Vattnet rör sig längs väggarna, medan andra partiklar och luft samlas i virvelns mitt

Lära av naturen
Curt Hallberg, som är forsknings- och utvecklingschef på

och kan avskiljas.
– Vi var ju naturligtvis inte alldeles ute i det blå när det gäll-

Watreco, har länge varit intresserad av naturens sätt att lösa

de applikationsområden, men vägen till kommersialisering är

problem och hur flora och fauna har utvecklats. Området

inte alltid spikrak, fortsätter Anders Lindskog, VD på Watreco.

kallas Biomimitik.
– Naturens tekniker har mycket att lära oss, men det

Energibesparing i ishallar

kräver ett öppet sinne och tvärvetenskaplig förståelse för att

Vad man konstaterat vid tester med vatten som behandlats i

kunna omsätta det i teknik som vi människor kan använda.

en vortexgenerator är t ex att grödor växer bättre och ger högre

När hans arbetsgivare inom försvarskoncernen Celsius
lade ner verksamheten i Skåne, fann Curt att han plötsligt
hade tid att utveckla sina tankar inom vortexteknologin. Han

avkastning, att vatten fryser till is snabbare och att man kan
avkalka vatten effektivt.
– Idén att ge oss in på området is, ledde oss till Rosengårds

och några likasinnade började ta sig an problem och möj-

ishall i Malmö, berättar Anders, och här började vi ett samar-

ligheter, inspirerade av bland annat Viktor Schauberger, en

bete med några mycket engagerade istekniker.

österrikisk skogvaktare, filosof och uppfinnare, som i början

En vortexgenerator monterades på en ismaskin och man pro-

av 1900-talet intresserade sig för naturliga virvelgeneratorer

vade sig fram. Vad man så småningom kunde konstatera var att:

hos t ex fiskar. En annan inspirationskälla var tromben, en
naturlig vortexrörelse med extrem energi.

Från princip till produkt
1990-talet fram till omkring 2010 ägnades åt utveckling av

π isen fryser snabbare
π isen fryser vid lägre vattentemperatur
π isen blir starkare och segare.
π isen blir klarare (linjer och reklam syns bättre)
π det blir mindre energikrävande att bevara isen
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– Vortexbehandlat vatten är annorlunda
och har lättare att kristalliseras när det fryser
till is, förklarar Curt. När de små bubblorna

Förformaren skapar en
mjuk övergång till kanalerna.

Kanalernas vortexformade
geometri levererar en jetström
av vortexflöde, tangiellt in i
vortexkammaren.

är borta ändras vattnets viskositet så att det
flyter ut lättare, vilket gör att isen kan läggas
med en betydligt lägre vattentemperatur än
tidigare. Den optimala temperaturen
på läggvattnet är ca +18ºC, att
jämföra med ca +50°C
på traditionellt
sätt.

I vortexkammaren vävs virvlarna från
kanalerna samman. En kraftig och stabil virvel bildas och skapar ett kraftigt
tryckfall längs vortexaxeln.

Affärsområde Realice
När isen läggs från grunden med vortexbehandlat vatten får man den största energibesparingen. Vattnet är då maximalt avluftat
från isolerande luftbubblor, något som ger en

Här är en vortexgenerator inkopplad på
vattensystemet i en ishall. Realice är
Watrecos affärsområde för isläggning i
hallar, på rodelbanor och liknande.

mindre energikrävande transport av värme
genom isen.
Is blev nu ett eget affärsområde med

i vattenburna system, t ex för kyltorn. Det

namnet Realice. Ett system för en ishall kos-

vatten som används för kylning av tornens

tar ungefär 150.000 kr, men kostnaden ska

kylslingor drabbas hårt av kalkavlagringar.

normalt vara insparad på ett år. Av Sveriges

Det är ett tidsödande arbete med både

ungefär 350 ishallar har hittills ca 40 instal-

kemikalier och fysisk bearbetning, för att bli
av med kalken.
Vid tester med vortexbehandlat vatten
fann man att avlagringarna upphörde, det till

monter på en mässa, fick de se ett verktyg

och med löste upp gammal kalk.

för slakteriindustrin som GTP serieproduce-

– Här finns mycket intressanta applika-

rar och som bara kan tillverkas med additiv

tionsområden för framtiden, säger Curt. Tänk

tillverkning – det går helt enkelt inte på annat

bara på alla diskmaskiner, tvättmaskiner och

sätt. Likheterna i tillverkningsproblematik

toaletter, överallt där man har problem med

var uppenbara – nu hade Watreco hittat

kalkavlagringar.

tillverkningsmetoden som klarade av vortexgeneratorn!

Vatten som behandlats i vortexgenerator fryser snabbare, vid lägre temperatur och ger en klarare och
starkare is – nyckelfaktorer i en hockeyrink.

Watreco och GTP
Curt hade arbetat med GTP i några projekt

Vortexgenerator för mixning

lerat Realice-system. Systemet har också

under Celsius-tiden och samarbetet togs

Om man vänder på principen i generatorn,

testats på rodelbanor med bra resultat.

upp igen när de första vortexgeneratorerna

får man istället för avskiljning och avluftning

tillverkades. GTP tog fram ”gjutformar till

en mycket effektiv blandare/mixer. Detta

Kalkens fiende

gjutformar” med SLA-teknik, en lite om-

kan användas för att blanda vätskor eller för

Vad man också konstaterade i Rosengårds

ständlig metod.

att blanda vätskor och gaser. Ett exempel är

ishall, var att avlagringarna av kalk i upp-

De senare, smäckrare modellerna var ett

syresättning av vatten i dammar och andra
vattenvolymer, t ex avloppsreningsverk.

samlingsutrymmet för isskrapet minskade,

tillverkningsproblem redan från början. Det

liksom igenkalkningen av ismaskinernas

handlar om en mycket komplicerad geome-

– Att tillverka FlowMixern, som vi numera

munstycken.

trisk struktur, som inte låter sig formsprutas

kallar den, berättar Anders, måste också ske

eller gjutas.

i ett stycke. Alltså ett arbete som bara GTP
klarar ut! π

Detta ledde vidare till ett annat applikationsområde – förhindrande av förkalkningar

När Curt och Anders besökte GTP:s
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Prototypframställning
– teknik, kompetens
och känsla
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.

■

Prototyper består ofta av många detaljer, stora som små, och det
manuella arbetet kan vara omfattande, t ex slipning, lackering och
montering. Här prepareras ett lampglas till en Silva pannlampa.

I

början av 1990-talet lämnade Gistorp &

som numera är försäljningsansvarig, anslöt

Ett ”tajt” gäng med munkavle

Tufvesson formverktygen och återfanns

kort därefter.

Men ett företag kan inte växa med enbart

båda på Verkstadstekniskt Centrum VTC

maskiner. Teknisk kompetens, nog-

i Ystad. Det var här de först kom i kontakt

Höga ambitioner

grannhet och en närmast konstnärlig

med additiv tillverkning och de första stegen

Efter några månader hade det nystartade

känsla för slutprodukten är lika viktigt

mot att bli ledande i branschen togs. Vid

GTP tre FDM-system i produktionen.

i prototypbranschen. Enkla saker som

ett studiebesök i USA 1994 fick Anders

Men siktet var högt ställt och den mer

måttkontroll och överensstämmelse med

och Lars se FDM-system (Fused Deposition

avancerade SLA-tekniken lockade. Efter

ritning är vitalt för slutresultatet. Teknisk

Modeling) i arbete. Mycket enkelt fungerar

bara ett år installerades den första SLA-

insikt och förståelse för projektet kan mini-

FDM som ett slags ”limpistol”, som bygger upp

maskinen – ett kliv direkt till den mest

mera kundernas problem radikalt. Många

en tredimensionell form.

noggranna tekniken på marknaden.

prototyper lackeras och/eller textureras,

Från VTC till GTP

SLS kommer in i bilden

till showmodeller eller fullt fungerande

Potentialen stod klar för Anders och Lars

För att möta marknadens krav på starka

apparater, något som kräver ett särskilt

och inom kort opererade VTC Sveriges

och hållbara funktionsprototyper, infördes

engagemang. Personalstyrkan har sedan

första FDM-maskiner. Verksamheten

1999 den pulverbaserade SLS-metoden.

starten växt till tolv skickliga medarbetare.

växte, men det visade sig snart att additiv

Utrustningen, en EOS P350, banade

Samtliga har sekretessavtal och inget om

tillverkning varken rymdes eller riktigt pas-

också väg för småserietillverkning av fär-

de oftast hemliga projekten som hanteras

sade in i VTC. Anders och Lars tog därför

digprodukter. Under åren som följde växte

slipper utanför GTP:s väggar.

steget till ett eget företag och i april 1996 var

maskinpark, kapacitet och know-how.

förses med logotyper och texter, monteras

GT Prototyper ett faktum. Med på tåget var

Idag finns fyra SLA- och fem SLS-maskiner,

Unikt och renodlat

också trotjänarna och teknikerna Niclas

varav två är Skandinaviens största, med ett

GTP är ett unikt företag, en av Skandinaviens

Nilsson och Lars Andersson. Mattias Nilsson,

byggmått på upp till 700 x 380 x 580 mm.

få renodlade servicebyråer inom snabb
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prototypframställning. Genom en konsekvent

ett annat historiska projekt som Birger jarl

vakuumgjutning, metallgjutning, fräsning,

satsning på ett spetskompetensområde,

och Vasa (se FRiFORM utgåva 3). Projekten

och speciallackering. Ett nära samarbete

har GTP kunnat optimera inte bara pro-

ligger utanför den dagliga driften, men de

med kvalificerade underleverantörer, gör att

duktionsresultatet, utan också kunnat

tillför också företaget ytterligare specialkompe-

GTP kan erbjuda absolut spetskompetens

skapa rutiner för mycket korta och säkra

tens, något som kan tillämpas i den normala

inom varje område.

leveranstider. Resultatet är trogna kunder

produktionen och komma alla kunder till godo.

i hela Skandinavien.
Nära samarbete
Specialkompetenser

GTP är specialiserat på additiv tillverkning,

Men GTP har också satsat på ”udda” om-

men kan också leverera förädlade

råden. Ett exempel är medicinsk tillämpning,

produkter, t ex inom

Prototyper till bakljusglas till en
exklusiv sportvagn, producerade
som SLA-modeller och lackerade
med tintad klarlack.

■

■

■

Detta 3D-printade kranium är tillverkat efter en
scanning av Birger jarls skalle. Utskriften användes
när modellmakaren Oscar Nilsson återskapade
Birgers tänkbara utseende på kraniet.

Efterbearbetning är ett viktigt moment vid
både prototyper och färdigprodukter.

■

Ljusstark prototyp av Silva pannlampa.

■

Examensarbete på Konstfack.
Trehjulig framtidsbil av Diana Fisher,
BMW Advanced Design, München.

■

Prototyper till ett rödpunktsikte från
svenska Aimpoint, en av de världsledande
utvecklarna och tillverkarna i branschen.
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Uppfinnarna:

Quick
Spineboard
Kan spara 10 minuter av den gyllene timmen på olycksplatsen*
– Jag har satsat allt på min uppfinning,

Nionde plats

Halvskala från GTP

men jag vill inte bli pensionär och ångra att

Kent hade kommit en bit på väg i sitt utveck-

– GT Prototyper kom in i bilden via den

jag inte satsade!

lingsarbete, när han uppmanades att söka

person som hjälper mig med CAD-ritningar,

som deltagare till Uppfinnarna.

fortsätter Kent. Det är en kontakt som

Orden kommer från Kent Olsson,
uppfinnare och deltidsbrandman från
Sjöbo i Skåne.

– Jag var inte så långt kommen i ut-

fungerat väldigt smidigt. GTP hjälpte mig i

vecklingen vid det laget, berättar Kent. Det

samband med TV-programmet och tog fram

– I räddningstjänsten är det oftast vi

gick lite för fort, helt enkelt. Jag slutade på

en funktionsprototyp i skala 1:2, framställd

som tar hand om skadade vid till exempel

nionde plats, men det är ju i och för sig inte

med SLS-teknik. Utan den hade jag nog inte

bilolyckor, i alla fall vad gäller att få ut folk

dåligt, med tanke på att det var 1200 som

kunnat beskriva min uppfinning lika enkelt!

ur bilvrak, berättar Kent. Idag är det rutin

tävlade!

att fixera skadade på s k spineboards,

Kent befinner sig i slutfasen av utvecklingen och diskussioner med seriösa inves-

för att inte förvärra eventuella nack- eller

Allt i en enhet

terare, men bedömer trots det att det

ryggskador.

Kent har sålt sitt företag i bilvårdsbranschen

kanske tar tre år innan Quick-Spineboard finns på marknaden. π

– De spineboards vi använder idag
består av nio olika delar. Ett exempel – vid
en trafikolycka används först en kort platta

och satsat allt på sin uppfinning, som har
fått namnet Quick-Spineboard.
– Idén med Quick-Spineboard är att den

som sätts bakom ryggen på den skadade.

sparar tid, skonar inre organ, ryggrad och

Härifrån dras personen upp på en längre

nacke. Och framför allt räddar den liv.

platta, som sedan lyfts ner på marken. Här

– Den består av en enda enhet, som inne-

flyttas den skadade över på en spineboard

håller allt som dagens spineboards har spritt

och fixeras med lösa kuddar och remmar.

ut på nio olika komponenter. Min bår kan

– Jag var väldigt medveten om att

dras ut från 95 till 185 cm och används från

räddningsprocessen tog lång tid, med alla

första lyftet av den skadade, ända in i röntgen

dessa lösa delar, fortsätter Kent. Jag började

på sjukhuset. Den har också fastspännings-

fundera på en integrerad spineboard, där

remmar och fixeringskuddar integrerade

allt finns med i en och samma enhet. Jag

och man kan t ex koppla bröstkom-

räknar med att min uppfinning kan spara

pressionssystemet Lucas direkt

över 10 minuter av den gyllene timmen*,

på båren, utan att patienten

minuter som kan vara livsavgörande.

behöver lyftas eller flyttas.

*) Gyllene timmen – begrepp inom intensiv- och traumavård, där snabba åtgärder under
den första timmen (”första stunden”) efter en olycka minskar antalet döda och skadade.
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Quick-Spineboard med bröstkompressionssystemet Lucas
monterat. I detta utdragna läge
klarar den även kraven för
s k "tungbår" på 280 kg.

Uppfinnarna:
Uppfinnarna är en TV-serie från 2012 på TV4.
Konceptet är att Martin Timell och en expertjury jagar
Sveriges nästa stora uppfinning, genom uttagningar på
olika platser i landet. Det kan handla om stort som smått och
juryns uppgift är att sålla bland tävlingsbidragen tills bara de bästa
återstår. Till slut koras en vinnare, som belönas med en halv miljon
kronor för att utveckla sin idé. Juryn består av Donnie SC Lygonis, Marianne
Larsson, Patrik Norqvist och Anders Färdig. I samband med några av uppfinningarna, har GTP varit engagerat för framtagning av prototyper.

Som brandman har
Kent Olsson praktisk
erfarenhet från olycksplatser och vet hur
man kan spara tid
och minska risker.

➊

➋

➌

I sitt kortaste läge är

Genom att man kan

I max utdraget läge kan

Quick-Spineboard lätt att app-

förlänga båren direkt, kan man

Quick-Spineboard användas för

licera under den skadade.

undvika riskabla, belastande

transport ända in till röntgen,

lyft.

utan onödiga omlastningar.
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Uppfinnarna:

Trekorv

Vare sig man vill ha
bara ketchup, bara senap
eller bådadera, ligger valet
stadigt på Trekorvens flata

–lagd korv ligger

yta. Och korvformen är perfekt
anpassad till vinkeln mellan brödhalvorna. Produktutveckling i vardagen!

Vi har väl alla varit med om att korven rullat av grillen eller att senap
och ketchup bara halkat av – allt till stor förtret och mycket kladd.

M

artin Wande nöjde sig emellertid

på egen hand på den inslagna vägen. Finan-

Trekorv för hand, berättar Martin. Konst-

inte med att klaga, han tänkte

siering, förutom med egna pengar, har till stor

stycket är att göra det i större skala, i mängder

till och lanserade sin idé om den

del skett med s k crowdfunding via Internet.

som gör korven kommersiellt intressant. Då

trekantiga korven. Det är en korv som ligger

behöver man använda maskiner, som i sin tur

stadigt på vilken grill som helst, som är lätt

GTP och korven

att få jämnstekt på alla sidor och som dess-

GT Prototyper fick Martin på rekommenda-

utom låter sig täckas med såväl senap som

tion av det företag som hjälpt honom med

en rejäl laddning räksallad, utan att stjälpa

CAD-ritningar. Uppdraget

lasten. Och på tal om att lasta, Trekorv bör ju

handlade om en

ha klara fördelar ur förpackningssynvinkel

modell av en

– inga volymkrävande lufthål mellan korvarna!

trekantig, 50 g
korv. Kan låta

behöver en 3D-korv som arbetsförlaga.
Just nu arbetar Martin med en resursstark samarbetspartner på
att utveckla metoden för
att passa mer storskalig
produktion. Tekniken
finns, men den behöver
modifieras och testas.

Skam den som ger sig!

trivialt, men en

Martin tog sin idé till TV4:s Uppfinnarna och

korrekt modell är

narna, berättar Martin, är att hela 52% av

lyckades komma långt med sina korvar i den

förutsättningen för att gå bortom manuellt

de tillfrågade i en nyligen genomförd enkät,

hårda konkurrensen, dock inte till första-

tillverkade korvar.

kände till Trekorv. Inte illa för en produkt

priset. Men, han gav inte upp utan fortsatte

– För det är inget problem att göra

– En annan intressant effekt av Uppfin-

som ännu inte finns på marknaden!

Martin Wande tog saken i egna händer
och designade den grill- och senapssäkra
korven. Nu arbetar han med att kommersialisera projektet – när får vi se Martins
uppfinning i vår lokala korvkiosk?
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Dina möjligheter med

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

SLA stereolitografi
SLA var den först kommersiellt utnytt-

tunna lager, normalt 0,1 mm. I de områden

härdat, sänks plattformen en lagertjocklek

jade metoden för additiv tillverkning på

som bildas, skapar man ett raster som styr

(0,1 mm) och nästa lager belyses.

marknaden. GTP har fyra SLA-system från

en laser.

Processen fortsätter, lager för lager, tills

3D Systems, varav ProJet HD 7000 är den

hela prototypen är härdad.

effektivaste, högupplösta SLA-maskinen

•

på marknaden, med HD-kvalitet i hela

En plattform placeras precis under ytan i ett

•

byggutrymmet.

bad bestående av flytande, UV-härdande

När prototyperna tagits ur badet tvättas de,

epoxi. Lasern belyser sedan det område som

stödstrukturen tas bort och de efterhärdas

beskrivs av det skapade körprogrammet,

i en UV-ugn. Slutligen putsas och efter-

varpå epoxin härdar. När första lagret är

kontrolleras prototyperna.

•

Fördelar

SLA är den noggrannaste metoden, med
en måttavvikelse på oftast max 0,1 mm.

SLA-tekniken
EfterARBETE

Metoden ger fina ytor och är självklar vid
masterframtagning för vakuumgjutning
och olika typer av metallgjutning. 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 (hygroskopiska). Dock använder GTP de
senaste generationerna material, där
dessa egenskaper är minimerade.
Även värmetåligheten är sämre än
hos SLS.
•

Mjukvaruteknik

Tekniken bygger på samma
principer som alla additiva
tillverkningsmetoder. Med
ett speciellt datorprogram
skiktas en CAD-modell i

■

En plattform med transparenta detaljer, just uttagen
från en SLA-maskin. Efter tvätt och borttagning av
stödstruktur kommer efterhärdning i UV-ugnen.
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SLS selektiv lasersintring

SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

GTP har använt SLS sedan 1999. Fem

beskrivs av körprogrammet. När laserstrålen

system är i drift och de senaste, två

träffar pulverytan, smälter – sintrar – pulvret

EOSINT P 730, har extra stor kapacitet.

ihop. Lasereffekten är anpassad för att
smälta det aktuella lagret plus ca 0,02 mm

•

Fördelar

ner i det föregående, så att lagren förbinds.

SLS-prototyper är främst tänkta som

När ett lager är färdigt, sänks plattformen

funktionsprototyper. Jämfört med SLA, blir

0,12 mm och ett nytt lager pulver läggs ut.

prototyperna mycket starkare och klarar de

Processen fortgår tills sista lagret är sintrat.

påfrestningar funktionstester kan innebära.
Efterarbete

De är också normalt billigare att framställa.

•

Sintrade prototyper kan även vara alternativ

Produkterna kyls en stund i maskinen,

till vakuumgjutning, när man kan göra avkall

något som fortsätter efter att ”kakan”

på yttexturering, infärgning m m. SLS-proto-

av produkter lyfts ur maskinen. När kyl-

typer har mycket god åldringsbeständighet

ningen, som är lika lång som byggtiden,

och värmetålighet. Tekniken är lämplig för

är färdig, vidtar rensning, blästring och

stora detaljer och komplicerade geometrier.

kontrollmätning.

■

Efter nedkylning, rensas SLS-detaljerna från
icke-härdat pulver – som kan återanvändas – och
går vidare till blästring och till exempel lackering.

SLS är en snabb metod för många detaljer
och man kan också använda många olika
material.
•

Nackdelar

Ytfinish och noggrannhet är något sämre
än med 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

EOSINT P 730 är en imponerande maskin.
Arbetsområdet är drygt 150 liter stort
och det största i Skandinavien.

lägger en s k recoater ut en pulverbädd av
polyamid. Pulvret hettas upp till strax under
smältpunkten. Lasern belyser området som

Polyjet
En UV-ljuskälla härdar flytande polymer som

egenskaper eftersträvas, t ex mjuka, gummi-

lager. Går att använda för begränsade

”sprayas” ut, lager för lager. Lagrets tjocklek är

liknande material.

funktionsprover.

så tunt som ner till 0,016 mm. Upplösningen
Fördelar

Nackdelar

är 600 dpi (dots per inch) i x-/y-axlarna och

•

1600 dpi i z-axeln. Toleransen hos

Många material med olika egenskaper:

Vissa geometrier får sämre sidoytor

modellerna följer ISO 2768-1 medel.

mjuka, hårda, transparenta, flexibla. Möjlighet

(vertikala). Materialen är akrylatbaserade,

att blanda olika material för att skapa olika

vilket gör att formstabiliteten och långtids-

men det går naturligtvis att limma samman

egenskaper (”mjukt + hårt = halvhårt”).

egenskaperna har vissa brister.

delar till större modeller.

Detaljer kan produceras med olika material

Arbetsområdet är 490 x 390 x 200 mm,

Polyjet-modeller lämpar sig utmärkt som
åskådningsmodeller och när olika special-

– t ex en mjuk packning integreras med en
hård detalj. Hög upplösning i z-axeln, tunna

•
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Tekniska data SLA

Tekniska data SLS

3D SYSTEMS SLA PROJET 7000HD

EOSINT P 390

Arbetsområde

Arbetsområde

340 x 340 x 620 mm

Typisk noggrannhet

± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek

0,50 mm

Typisk noggrannhet
Minsta väggtjocklek

380 x 380 x 260 mm
± 0,05 mm
0,10 mm

EOSINT P 730

3D SYSTEMS SLA 5000
Arbetsområde

508 x 508 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

SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

3D SYSTEMS SLA 3500
Arbetsområde

350 x 350 x 400 mm

Typisk noggrannhet

± 0,10 mm

Minsta väggtjocklek

0,35 mm

3D SYSTEMS SLA 250/50
Arbetsområde

250 x 250 x 250 mm

Typisk noggrannhet

± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek

0,30 mm

LASER

SPEGELSYSTEM

PU

LV

F-THETA-LINS

ER

BE

HÅ

LL

RE

CO

PULVE

AR

AT

ER

RBÄDD

SLA, SLS och Polyjet en jämförelse
Gradering 1–5, 5 är bäst.

Tekniska data Polyjet
POLYJET
Arbetsområde

490 x 390 x 200 mm

Typisk noggrannhet

± 0,10 mm

Minsta väggtjocklek

0,40 mm

SLA

SLS

Polyjet

Ytfinish

5

3

4

Noggrannhet

5

3

4

Fukttålighet

3

4

4

Skärpa

5

4

5

Styrka

4

5

3

Flexibilitet

31)

5

4

Värmetålighet

2

4

2

Vilka material kan jag använda?
Genom att använda olika material får produkterna
olika egenskaper och känsla. På www.gtp.se, under
Våra tjänster/SLS eller SLA/Materialspecifikationer kan
du läsa mer om vilka möjligheter som finns.

1)

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

E

Tänk fyrdimensionellt

KORTA DINA LEVERANSTIDER
Hur bra en CAD-ritning än är, kan man inte jämföra
med att hålla i, känna på och prova en produkt.
Det är ju hela idén med additiv tillverkning, att få
fram 3D-modeller – prototyper eller serieproduktion.
Men, vi arbetar lika hårt med den fjärde dimensionen
– tid. Att kunna leverera snabbt och på utlovad tid är
ofta avgörande för våra kunder. Genom de senaste årens
investeringar har vi idag kapacitet att klara högt ställda
tidskrav och dessutom hålla ner kostnaderna.

Tänk GT Prototyper

FRiFORM

ETT MAGASIN KRING ADDITIV TILLVERKNING FRÅN GT PROTOTYPER

UTGIVARE: GT Prototyper, Ystad
PRODUKTION: Reklambyrån Signalera, Lund
Text: Staffan Hassby, Formgivning: Jens Martin
FOTO: Reklambyrån Signalera/Henrik Malmqvist,
CorPower Ocean, Spinetek, Trekorv, Tamper Seal,
Watreco. Muris Imsirovics frack kommer från
Öbergs Modehus i Ystad.

GT PROTOTYPER AB Metallgatan 7 SE-271 39 Ystad +46 411 100 30 www.gtp.se

FRiFORM är ett magasin om additiv tillverkning,
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 möjligheterna med additiv tillverkning och
de vinster våra kunder kan skapa med nya metoder och
nya sätt att utnyttja tekniken.

