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Sammanfattning  
I detta examensarbete har en studie genomförts av hur väl 3D-skrivning kan tillämpas i Volvo Cars i 

Skövdes produktion. En litteraturstudie har genomförts för att åskådliggöra de olika 3D-

skrivningsteknikerna och deras användningsområde. För att på ett överskådligt sätt jämföra de olika 

teknikernas duglighet har en bedömningsskala utvecklad av Nasa använts. Denna skala benämns som 

Technology Readiness Level (TRL). Den teknik som bedöms som mest lämplig med avseende på 

fullskalig produktion samt prototyptillverkning är Selective laser melting (SLM).  

För att åskådliggöra fördelar med 3D-skrivare har en förenklad 3D-modell av Volvos cylinderblock I5D 

modellerats. Denna förenklade modell har sedan modifierats för att åstadkomma en 

temperatursänkning som kan möjliggöra ett högre effektuttag. Två varianter av topologiska 

modifieringar presenteras. För dessa modifieringar har sedan värmelaster och kylning applicerats för 

att analysera värmespridningen i cylinderblocket. Jämförande mellan originaldesignen och de 

topologiska modifieringarna har sedan utförts. Målet med detta var att sänka den kritiska 

temperaturen i cylinderväggarna med åtminstone 35°C. Beräkningar har utförts med PTC/Creo. 

Med hjälp av TRL-skalan bedöms Selective laser melting vara den teknik som är mest lämplig för 

Volvo Cars i Skövde att tillämpa med avseende på prototyptillverkning. Med avseende på fullskalig 

produktion anses ingen av de teknikern som benämns i arbetet vara lämpliga. 

Resultatet visar att genom topologiska modifieringar kan temperaturen i det kritiska området sänkas 

med upp till 51 °C. En enkel kostnadsberäkning har utförts för att uppskatta hur mycket ett 

cylinderblock skulle kosta om den traditionella tillverkningen ersattes med 3D-skrivare. Detta visar 

att ett cylinderblock av typen I5D skulle kosta cirka 10 853 kr att tillverka med 3D-skrivaren X line 

1000 R. I det priset är inte inköp av 3D-skrivaren inräknat. Rapporten diskuteras också följderna av 

resultatet. Vilka de potentiella felkällorna kan vara och vad som kan ha gjorts annorlunda. Det 

diskuteras också hur framtiden ser ut för 3D-skrivning och vad som skulle kunna göras som en 

naturlig fortsättning på detta examensarbete. 
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Abstract 
A study of the applicability of using of 3D-printers in the production of engine blocks at Volvo Cars 

engine factory in Skövde has been carried out at the request of Volvo Cars. A literature study of the 

currently available 3D-printing technologies and their field of use, is first presented. A ranking scale 

developed by NASA called TRL has been used to quantify the different technologies. One technology 

that stands out for full scale production at Volvo Cars is shown to be Selective Laser Melting (SLM). 

To show the pros with 3D-printing in general a simplified model of the I5D engine block has been 

created. I5D is a 5 cylinder diesel engine made by Volvo Cars. This simplified model has later been 

modified to achieve a better cooling around the cylinder bore. Better cooling around the cylinders is 

associated with increased engine power. Two different modifications has been made. On these 

models, heat and cooling has been applied to visualize heat flow. These models have been compared 

with the unmodified engine block. The main goal behind this was to lower the temperature by 35°C 

in one specific area of the cylinder called the critical point. The simulations has been carried out in 

PTC/Creo. 

By using the TRL the technique Selective laser melting turned out to be the most suitable 3D-printing 

technique for Volvo Cars in Skövde with respect to prototype manufacturing. With respect to full 

scale production none of the mentioned techniques are suitable for full scale production.         

The results shows that by modifying the engine block the temperature can be lowered by up to 51°C. 

A simplified cost estimate has been carried out to show how much an original I5D engine block would 

cost if Volvo decides to manufacture these by 3D-printing. The calculation shows that the cylinder 

block I5D will cost roughly 10 853 sek to manufacture with the 3D-printer X line 1000 R. This figure 

does not include purchasing of the 3D-printer. In the report the implications of the results are 

discussed. Potential sources of error are also discussed and what could have done differently to 

achieve a better result. Last but not least the future of 3D-printing is discussed with some advice for 

future work based on the report. 
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Introduktion 

Sedan ångmaskinen introducerades i industrin har produktionstakten ökat dramatiskt. Detta har i 

efterhand kallats för den industriella revolutionen. Denna revolution ledde också till mer avancerade 

maskiner som systematisk kunde tillverka detaljer snabbare och med konstant kvalitet. Den 

industriella revolutionen ledde till ökad produktion och en ökad konsumtion av massproducerade 

varor. 

En teknik som har revolutionerat industrin, 250 år efter introduceringen av ångmaskinen, var 

datachipset och dess programvara (Nobel media, 2003). Datatekniken kombinerad med maskiner 

bidrog till en mer kontrollerad och automatiserad produktion med industrirobotar och datorstyrda 

maskiner. Sedan dess har tillverkande företag strävat efter att producera mer, snabbare och till 

bättre kvalitet. Samtidigt vill företag använda mindre material och minska miljöpåverkan. 

Tekniken som nu är aktuell är 3D-skrivning. Denna teknik kombinerar datorkraft med ny metallurgisk 

kunskap för att skriva ut tredimensionella detaljer. Detta har gjort att det är möjligt att bortse från de 

begränsningar som traditionella tillverkningsmetoder medför. Med traditionella tillverkningsmetoder 

måste geometrin anpassas efter tillverkningsmetoderna. 

En tillverkning med hjälp av en 3D-skrivare bidrar till en ren arbetsmiljö och en sänkt bullernivå 

jämfört med den traditionella tillverkningen. Detta beror på att 3D-skrivare jobbar i slutna celler vilka 

endast öppnas när detaljen är klar. Ingen skärande bearbetning sker under processen, vilket gör att 

ljudnivåerna sjunker. 

Volvo Cars Corporation har en vision om att i framtiden tillämpa 3D-skrivare i serieproduktion för 

olika typer av metaller. Med hjälp av en 3D-skrivare kan många nu gjutna detaljer tillverkas utan 

hänsyn till gjutprocessens krav. Eftersom en detalj tillverkad med hjälp av 3D-skrivare byggs upp 

lager för lager kan mycket komplexa och annars omöjliga geometrier tillverkas (Schwendner, et al., 

2001). Detta leder till att detaljer som tidigare tillverkades genom traditionell gjutning kan 

viktreduceras och topologiskt1 optimeras. För ett exempel på en komplex geometri tillverkad med 

3D-skrivare se figur 1. 

 

 
Figur 1 Detalj tillverkad med 3D-skrivare. 

                                                             
1 Topologi innebär studie av geometri (Ekdahl, 2015) 
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Detaljer som tillverkas genom gjutning behöver designas på ett sådant sätt att flödeshastighet på 
smältan ner i gjutformen är tillräckligt hög. Med tillräckligt hög flödeshastighet menas att smältan 
skall hinna flyta ut i hela formen innan temperaturen blir så låg att smältan blir trögflytande. På 
grund av detta fenomen måste vissa områden på detaljen överdimensioneras så att 
flödeshastigheten på smältan blir tillräckligt hög när den passerar de kritiska områdena. Enligt 
Andersson2 leder detta till att vissa områden på den gjutna detaljen blir överdimensionerade i 
relation till de krafter som verkar på detaljen. Den största anledningen till att Volvo Cars i Skövde är 
intresserade av tillverkning med hjälp av 3D-skrivare är viktreducering och topologisk optimering. En 
viktreducering och topologisk optimering leder till lägre bränsleförbrukning vilket direkt bidrar till 
mindre utsläpp av koldioxid och mindre påverkan på miljön.  

1. Problembeskrivning 
Examensarbetet syftar till att utreda vilka kostnader en tillverkning med hjälp av 3D-skrivare har 
jämfört med traditionell tillverkning, samt undersöka vilka olika typer av utrustningar som finns att 
tillgå idag. Både serietillverkning och prototyptillverkning skall beaktas. 
 
Temperaturen i den övre delen av cylinderloppet är idag kritiskt hög vid högt effektuttag. Går 
temperaturen upp över oljans kokpunkt koksar den olja som smörjer cylinderloppet vilket leder till 
att oljan tappar dess smörjande egenskaper. Detta leder till haveri. En termisk analys skall utföras på 
ett fem-cylindrigt cylinderblock. Då Volvo Cars vill genomföra en effektökning med 100 hästkrafter 
kommer temperaturen i det kritiska området stiga med ca 35°C. Detta enligt Tunander3. Ett förslag 
på en topologisk modifiering av kylkanalerna i cylinderblocket, där fördelarna med 3D-
skrivningstekniken är tillämpad, skall presenteras. Modifieringen skall bidra till en 
temperatursänkning om minst 35°C i övre delen av cylinderloppet. Detta för att förhindra att oljan 
tappar de smörjande egenskaper vid högt effektuttag.  
 
Det skall också utredas vilka för- och nackdelar som finns med att tillverka detaljer med hjälp av 3D-
skrivare ur ett miljöperspektiv. En viktig aspekt är att undersöka hur arbetsmiljön påverkas vid en 
tillverkning med 3D-skrivare. Dessutom skall arbetet undersöka om en serieartad tillverkning med 
hjälp av 3D-skrivare kommer att bidra till en hållbar utveckling. 

1.1. Mål 

Nedan följer mätbara målsunderlag: 

 En beskrivande jämförelse av för- och nackdelar mellan traditionell tillverkning och tillverkning 

med 3D-skrivare.  

 Ett förslag på en topologisk modifiering av kylkanalerna i cylinderblocket som bidrar till 35°C 

sänkning av temperatur i övre delen i cylinderloppet.  

 En sammanställning av erhållna Finita Element Metodens (FEM) resultat av den termiska 

analysen. 

 En uppskattning av kostnad att tillverka cylinderblocket I5D med 3D-skrivare. 

Då Volvo Cars i Skövde har som mål att förenkla och effektivisera tillverkning av motordetaljer är 3D-

skrivning en teknik Volvo finner av intresse. I dagens tillverkningsprocess leder små förändringar av 

detaljer till att hela produktionskedjan behöver justeras för att fungera ihop med den nya detaljen. 

Detta leder till stora kostnader för Volvo Cars. Det är också ett tidskrävande arbete att justera en 

detalj, det är en process som kan pågå i upp till ett år enligt Andersson2. Detta är en av 

                                                             
2 Kjell Andersson, Screw joint specialist på Volvo Cars i Skövde. Personlig kommunikation  
3 Håkan Tunander, Senior Principal Engineer Volvo Cars i Göteborg. Personlig kommunikation 
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anledningarna till att Volvo Cars vill undersöka möjligheterna att tillverka motordetaljer med hjälp 

av 3D-skrivare. Det skulle leda till en effektivare produktion där en justering av en detalj inte 

behöver ta upp till ett år att genomföra.  

1.2. Avgränsningar 

Examensarbetet ämnar inte till att utreda hur en 3D-skrivare fungerar på detalj nivå. Inte heller vilka 

parametrar som påverkar materialegenskaperna i de tillverkade detaljerna. Arbetet kommer heller 

inte att utveckla eller förbättra den befintliga 3D-skrivningstekniken. Examensarbetet utförs för 

Volvo Cars Corporations räkning och syftar därför inte till att utreda problemen och fördelarna med 

3D-skrivare och 3D-skrivningsteknikerna generellt. Då programvara saknas för att genomföra 

flödesanalyser i kylkanalerna kommer detta inte vara möjligt att genomföra. Viktreducering av 

cylinderblocket kommer inte att genomföras då detta inte ryms inom tidsplanen.  

1.3. Översikt 

3D-skrivare är en teknik som är under utveckling och har mycket god potential att revolutionera 

tillverkningsindustrin. I detta arbete beskrivs olika tekniker för 3D-skrivare och dess processer. 

Teknikerna skall sedan bedömas enligt olika kriterier. Termisk FEM-analys utförs på ett cylinderblock. 

Vidare kommer en topologisk modifiering som bidrar till sänkt temperatur i cylinderloppets övre del 

att presenteras. 

2. Bakgrund 

Volvo startades 1927 då SKF-profilen Assar Gabrielsson övertygade SKF-ledningen att börja tillverka 

bilar. Volvo betyder Jag rullar på latin och var till att börja med en serie kullager hos 

kullagertillverkaren Svenska Kullagerfabriken (SKF). Denna serie skulle lanseras för den amerikanska 

fordonsindustrin. Assar Gabrielsson blir VD i det nystartade bolaget som de döper efter 

kullagerserien. Den 14 april 1927 rullar den första Volvobilen ut ur fabriken. Denna bil döps till ÖV4 

men mer känd som Jakob. Efter ett par ekonomiskt dåliga år introduceras bolaget på 

Stockholmsbörsen 1935. Under denna tid har Volvo också börjat tillverka lastbilar. 1941 utvidgar 

Volvo sin portfolio då de köper flygmotortillverkaren Nohabs Flygmotor och börjar tillverka 

flygmotorer. 1964 öppnas Torslandafabriken i Göteborg och bara ett år senare öppnas fabriken i 

Gent, Belgien (SVT, 2010). 1999 säljer moderbolaget AB Volvo avdelningen för tillverkning av 

personvagnar till den amerikanska biltillverkaren Ford (Ericson, 2008). Ford sålde år 2010 Volvo 

personvagnar till den kinesiska fordonstillverkaren Geely (SVT, 2010).  

2.1. Introduktion till 3D-skrivare 

3D-skrivningstekniken har sina rötter i den första inkjet-skrivaren som uppfanns 1976. Inkjeten tog 

en digital textfil och skrev ut den på ett papper. Detta skulle ligga som grund för 3D-

skrivningstekniken, som 1984 började utvecklas på allvar. Instruktionerna för hur 3D-skrivaren skall 

jobba hämtas direkt från en CAD-fil4. 

 

Tekniken användes i början av 1990-talet för att skriva ut små prototyper i plast. I slutet av 1990-talet 

började detaljer skrivas ut för medicinskt bruk. Den första 3D-skrivna kroppsdelen som skrevs ut var 

en urinblåsa tätt följt av en njure. En bit in på 2000-talet började tillverkare på allvar att skriva ut 

                                                             
4 CAD är en vedertagen förkortning för Computer Aided Design. 
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detaljer i metall. Detta kunde åstadkommas genom nya tekniker så som Selective laser melting (SLM) 

och Electron beam melting (EBM) (Troweprice, u.å). 

2.2. Technology Readiness Level 

Technology Readiness Level (TRL) är ett system utvecklad av NASA som tillåter en systematisk 

bedömning av en tekniks mognad med avseende på hur den är tänkt att användas. Det är också en 

bedömning av teknikens utvecklingsfas (Mankin, 1995). NASA har använt metoden i utvecklingen av 

sina rymdbaserade tekniker. Metoden delas in i 9 steg. Dessa 9 steg (TRL 1-9) motsvarar ett steg i 

utvecklingsprocessen. Detta är en egen tolkning och en översättning av originaldokumentet från 

NASA. 

TRL 1 

I denna nivå har de grundläggande egenskaperna av tekniken börjat överföras till tillämpning. Detta 

skulle kunna vara materialdata av ett nytt material eller en ny tillverkningsmetod. 

TRL 2 

I detta stadie har utvecklingen gått från grundläggande kunskap till ett konceptstadie där en produkt 

kan börja utformas. Produkten utnyttjar egenskaperna som till exempel ett material eller en 

tillverkningsmetod. 

TRL 3 

I detta steg har analytiska studier och experiment börjat utföras. De experimentella 

laborationstesterna jämförs med analytiska studier för att bedöma om de analytiska studierna 

stämmer. Dessa test skall visa om koncepten som genererades i TRL 2 är genomförbara rent tekniskt. 

 

TRL 4 

Om TRL 4 visar sig vara genomförbar skall delar eller delmoment av en process eller produkt studeras 

och valideras i en laboratoriemiljö. Studier skall också göras på delprocesser och delmoment i 

tekniken. Detta för att undersöka om de kan kommunicera och jobba tillsammans som ett system. 

TRL 5 

I denna nivå skall validering och provning av komponenter och processer göras mer utförligt och mer 

markant jämfört med tidigare tester i laboratorier. De detaljer som utvecklas skall testas så att det 

kan fungera i en simulerad testmiljö. Detta steg medför större kostnader då projektet går mot en mer 

färdig produkt jämfört med tidigare steg i TRL-skalan. 

TRL 6  

Som följd av nivå fem skall prototyper av system testas. Dessa system eller undersystem skall precis 

som i nivå fem utföras i en relevant miljö. Om den färdiga prototypen exempelvis skall verka i en 

vattenrik miljö, skall också systemen testas i en sådan miljö. Om tekniken klarar TRL 6 är det inte 

teknologiska begränsningar som gör att tekniken inte kan gå vidare till TRL 7, utan en fråga om 

ledningen tror på tekniken. 

TRL 7 

I denna nivå skall tekniken testas i sin helhet i dess arbetsmiljö. Syftet med denna nivå är att visa 

utvecklingsledningen att tekniken och systemen fungerar. Oftast utförs TRL 7 då tekniken är av stor 

betydelse för uppdraget, så kallad mission critical. 
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TRL 8 

Denna nivå är uppnådd när ett fullskaligt system som skall klara de krav som har ställts på tekniken 

finns. Denna nivå är slutet på utvecklingsstadiet för de element och system som ingår i tekniken. När 

denna nivå är avklarad kan de sista steget inledas där ett avslutande slutgiltigt test inleds innan 

fullskalig användning. 

TRL 9 

I detta steg kan en färdig produkt börja användas. Det finns fortfarande utrymme för att ändra 

småfel så kallad bug fixing som har upptäckts i sista stund, men dessa skall inte innebära en 

signifikant kostnad eller lång implementeringstid. 

(Mankin, 1995) 

2.3. Två grundprinciper av 3D-skrivare 

De två vanligaste grundprinciper för uppbyggnaden av detaljer med hjälp av 3D-skrivare kallas för 

Powder bed och Blown powder. Följande metoder tillhör de olika grundprinciperna (Sandvik, 2014). 

Powder bed 

 Electron beam melting (EBM) 

 Direct metal laser sintering (DMLS) 

 Selective laser melting (SLM) 

Blown powder 

 Direct laser deposistion (DLD) 

 Laser engineering net shaping (LENS®, )/Laser metal deposition (LMD) 

 Direct metal deposition (DMD) 

2.4. Powder bed 

3D-skrivare som bygger upp en detalj enligt powder bed-principen fungerar alla enligt samma 

grundprincip. Den stora skillnaden mellan de olika 3D-skrivarna som använder powder bed är typen 

av energistråle, laserstråle eller elektronstråle, och metallpulver som används vid tillverkningen. 

Tillverkningen utgår från en 3D-modell som delas upp i lager (Ferencze, u.å). 

Största delen av processtiden är tiden som krävs för att smälta samman metallpulvret med det 

underliggande lagret. De viktigaste delarna som påverkar tillverkningshastigheten är tjockleken på 

lagret, 𝐷𝑠, hastigheten med vilket laserstrålen smälter metallpulvret, 𝑉𝑠𝑐𝑎𝑛, samt avståndet mellan 

inbränningslinjerna i pulverbädden, ∆𝑦𝑠. Med hjälp av ekvation (1) kan tillverkningshastigheten 

beräknas (Buchbinder, et al., 2011). 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 = 𝐷𝑠𝑉𝑠𝑐𝑎𝑛∆𝑦𝑠  (1) 

Hastigheten med vilken laserstrålen kan bränna ihop metallpulvret med det underliggande lagret 

bestäms av effekten på energistrålen men också av tjockleken på lagret av metallpulvret 

(Schleifenbaum, H., Meiners, W., Wissenbach, K. & Hinke, C., 2010). Nedan följer en beskrivning av 

hur tekniken generellt fungerar, se Figur 2. 
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Figur 2 Beskrivande bild för powder bed. 

 

Steg 1: Den sänkbara ytan i behållare B sänks till motsvarad önskad tjocklek på det första lagret. 

Samtidigt höjs botten i behållare A där metallpulvret förvaras. Denna höjning motsvarar ändringen av 

den sänkbara ytan B. 

Steg 2: En skrapa förflyttar metallpulvret från behållare A till behållare B. 

Steg 3: En laser bränner ihop metallpulvret med den tillverkade detaljen i behållare B.  

Steg 4: Ytan sänks åter igen i behållare B och processen börjar om från steg 1. 

Denna process upprepas tills det att detaljen är helt uppbyggd. 

Electron Beam Melting 

EBM använder en elektronstråle för att smälta ett tunt lager metallpulver för att bygga en 

tredimensionell detalj i metall. Processen äger rum i vakuum för att säkerställa kvalitet och precision 

i tillverkningsprocessen (Engineershandbook, 2006). Tekniken att 3D-skriva i vakuum uppfanns av 

Arcam AB i Mölndal i början av 2000-talet (Andersson & Larsson, 2001). En pulverbehållare med en 

viss mängd metallpulver sveps över en sänk- och höjbar platta där behållaren lägger ut ett tunt lager 

metallpulver. Detta metallpulver smälts samman till ett tunt lager. Lagren är ungefär 0,1 mm tjocka 

(Engineershandbook, 2006). När ett lager är smält sänks plattan, varpå pulverbehållaren lägger ett 

nytt lager pulver och hela processen upprepas, se Figur 3. 

Skiktens form bestäms av den ursprungliga 3D-modellen som ett datorprogram delat upp i skikt. En 

EBM-maskin kan skriva ut detaljer i storleksordningen 350 mm i x-, y-, och z-riktning (Arcam, u.å). 

Material som kan användas är främst titan, stål och kromlegeringar (Britannica, 2015). Genom att 

utnyttja en elektronstråle som är 5 till 10 gånger mer effektiv än en laserstråle kan detaljer skrivas 3 

till 5 gånger snabbare. En titandetalj som är producerad med hjälp av EBM har samma 

materialegenskaper som en gjuten titandetalj (Arcam, u.å), (Engineershandbook, 2006). Arcams 
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maskiner används främst inom flyg- och rymdindustrin för att göra små komplexa detaljer. Detta är 

möjligt tack vare att detaljerna får hög spännings- och värmeresistans då de tillverkas med hjälp av 

EBM-tekniken. 

 

Figur 3 Beskrivande bild för EBM. 

Direct Metal Laser Sintering 

Tekniken som idag kallas för DMLS utvecklades av företaget EOS GmbH och har varit tillgängligt för 

allmänheten sedan 1995. Processen går till på samma sätt som för SLM, se Figur 2. Den laser EOS 

GmbH använder för DMLS är en 200 W CO2 laser vilken har en brännpunkt med en diameter på 0,3 

mm. Våglängden på denna typ av laser är 10,6 µm. 

DMLS tillåter 3D-skrivna detaljer i olika typer av legeringar. Metallpulvret värms inte upp till den 

punkt då det smälter samman med det underliggande lagret. Istället värms metallpulvret upp till den 

temperaturen då det ena ämnet i legeringen smälter. Detta leder till att materialet binds ihop på en 

molekylär nivå och tillåter tillverkning av detaljer som kombinerar olika typer av legeringar (Khaing, 

et al., 2001). 

Selective Laser Melting  

SLM är en additiv tillverkningsmetod för att tillverka detaljer i olika typer av metall. Då detaljen byggs 

upp lager för lager direkt från en 3D-modell kan detaljer med mycket komplexa strukturer tillverkas. 

Processen startar med att ett tunt lager, ungefär 50 µm högt, bestående av metallpulver som 

appliceras på en sänkbar yta. Det som bestämmer tjockleken på varje lager metallpulver är hur 

mycket ytan sänks mellan varje lager. 

Eftersom en laser fullständigt smälter samman de olika lagren till en solid modell kan en täthet på 

nära 100 % uppnås. Detta leder till att de mekaniska egenskaperna, så som elasticitetsmodul och 

sträckgräns för en detalj tillverkad med SLM, blir lika bra eller bättre än samma detalj tillverkad med 

traditionella tillverkningsmetoder. SLM möjliggör en tillverkning av många olika typer av metaller. 

Några typer av metaller som är möjliga att använda är rostfritt stål, titan, stål och aluminium 

(Schleifenbaum, et al., 2010). 



8 
 

2.5. Blown powder 

Till skillnad från powder bed teknikerna vilka använder en bas av metallpulver som smälts med hjälp 

av en laser alt elektronstråle så sprutas en stråle av metallpulver in i en laserstråle i blown powder 

metoderna. Laserstrålen smälter då metallpulvret lägger sig som ett lager på ytan. I vissa maskiner är 

det metallmunstycket och lasern som förflyttas för att bygga upp detaljen, se figur 4 (Frazier, 2014). 

 

Figur 4 Rörlig laser med fast arbetsstycke. 

 

En annan variant är att arbetsstycket rör sig och munstycket sitter fastmonterat, se figur 5. Dessa 

typer av maskiner är ofta försedda med ett 5-axligt koordinatsystem. I ett 5-axligt koordinatsystem 

ingår utöver rörelse i 𝑥-, 𝑦- och 𝑧-riktning också rotation runt två av de tre axlarna. Eftersom det inte 

finns en powder bed som begränsar detaljens storlek kan tekniken från blown powder användas till 

att skriva ut relativt stora delar, upp till en meter i vardera 𝑥-, 𝑦- och 𝑧-riktning. Storleken begränsas 

endast av maskinens arbetsområde.  
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Figur 5 Rörligt arbetsstycke med fast laser. 

 

Tekniken kan användas för att reparera skador på befintliga detaljer. Den kan även användas för att 

lägga på ett ytlager på en befintlig detalj, exempelvis ett lager som skyddar emot korrosion eller 

nötning (Scott, et al., 2012). För en mer detaljerad bild av hur processen bygger upp solida modeller, 

se figur 6 

 

Figur 6 Närbild på laserstråle samt sprutmunstycke. 

 

Laser Engineering Net Shaping 

LENS®, även kallad Laser metal deposition (Rombouts, et al., 2013) och Direct laser deposition är en 

3D-skrivningsmetod utvecklad av Sandia National Laboratories i USA (Gill, u.å). Tekniken använder sig 
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av en laserstråle för att smälta en ström med pulver som sprutas ut från munstycket som är fäst på 

en laserkanon, laserstrålen är riktad rakt nedåt. Pulverstrålarna är vinklade på ett sådant sätt att de 

möts i en brännpunkt under laserkanonens mynning. Laserstrålen går rakt igenom denna brännpunkt 

och smälter pulvret, se figur 5. Denna brännpunkt är positionerad så att smältan läggs där ett lager 

med smält metall skall appliceras. Eftersom denna teknik inte är beroende av en Powder bed med 

begränsade dimensioner kan denna teknik användas för att skriva ut relativt stora detaljer. Dessa 

detaljer kan ha dimensioner upp mot några meter men kan också skriva ut mindre detaljer. Denna 

teknik kan också skriva ut lager på redan färdiga detaljer. Detaljen kan behöva en annan yta för att 

öka dess resistans mot nötning (Vamsi Krishna, et al., 2008). LENS®, kan också användas för att lägga 

till komplexa detaljer som inte kunde bearbetas eller gjutas in i originaldetaljen. Miljön som detaljen 

skrivs i har en kontrollerad fukt- och syrehalt (Optomec, 2014). Detta gör att detaljen och materialet 

är rent samt att materialet inte oxiderar. 

Direct Metal Deposition 

DMD tillhör kategorin blown powder och är en teknik som används för att reparera skadade och 

utnötta detaljer men också för att bygga upp nya detaljer. Tekniken kan också användas för att 

applicera till exempel korrosionsskydd. Tekniken möjliggör en produktion av färdiga detaljer direkt 

från en CAD-modell genom att bygga upp detaljen pixel för pixel med hjälp av lasersmältning. En 

industrirobot styr en laser som skapar en smältpool på detaljen som skall tillverkas eller repareras. 

Ett tunt lager med metallpulver appliceras sedan i smältpoolen och smälts då samman med detaljen. 

På detta sätt bygger den numeriskt styrda industriroboten upp detaljen lager för lager. Hur roboten 

skall röra sig bestäms av CAD-modellen för detaljen som tillverkas. Höghastighetssensorerna mäter 

under processens gång temperaturen i smältpoolen. Data skickas sedan direkt tillbaka till den 

styrande enheten som då kan korrigera styrkan på lasern. Detta medför att detaljens tänkta mått 

erhålls under tillverkningen (Dutta, et al., 2009). 

2.6. Miljöpåverkan 

3D-skrivare skriver ut detaljen som den är designad, lager för lager. En gjuten eller pressformad 

detalj medför vissa begränsningar. Dessa detaljer kräver gjut- och pressformar. Dessa formar medför 

begränsningar då de måste vara utformade på ett specifikt sätt med hänsyn till detaljen som skall 

tillverkas. Den smälta metallen måste kunna flöda på ett sådant sätt att stelningen och kylningen av 

detaljen blir enhetlig enligt Andersson5. Alla begränsningar med traditionell tillverkning måste 

konstruktören ta i beaktande när detaljen konstrueras och designas. Detta leder ofta till ökad 

materialanavändning vilket i sin tur leder till ökad vikt. Ökad vikt i Volvo Cars fall leder till ökade 

koldioxidutsläpp för bilarna. Vissa detaljer kan inte gjutas då de har komplexa strukturer som blir 

mycket svåra eller omöjliga att tillverka med hjälp av gjutning. Detta leder till att detaljen kan behöva 

tillverkas i flera olika steg.  

En tillverkning med hjälp av 3D-skrivare skulle också leda till mindre transporter då flera steg i 

tillverkningsprocessen kan utföras på ett och samma ställe. Färre transporter leder till en mindre 

påverkan på miljön. Detta på grund av mindre utsläpp av koldioxid. Detaljer som är tillverkade med 

3D-skrivare behöver väldigt lite efterbearbetning. Den bearbetning som kan krävas är ytbearbetning 

av de ytor som har högre krav på ytfinhet och toleranser än vad 3D-skrivaren klarar av att producera. 

                                                             
5 Kjell Andersson, Screw joint specialist på Volvo Cars i Skövde. Personlig kommunikation  
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För en översiktlig bild av vilka produktionssteg som är möjliga att bortse från med hjälp av 3D-

skrivare, se figur 7.   

 

Figur 7 Översikt 3D-skrivare. 

2.7. Framtidsperspektiv 

Många vetenskapliga artiklar handla om materialegenskaperna hos 3D-skrivna detaljer. Men också 

skrivprecision och skrivhastighet är något som är under utveckling. Det som begränsar Volvo Cars 

från att idag tillämpa 3D-skrivare i en storskalig produktion är den låga produktionsvolymen. 

Storleken på de detaljer som idag kan tillverkas med hjälp av 3D-skrivare är också en begränsning för 

Volvo Cars. Detta beror på att de flesta tillverkarna av 3D-skrivare har varit inriktade på att ta fram 

maskiner som skriver ut relativt små specialdetaljer som främst används inom sjukvården och 

flygindustrin. Men under senare tid har det dykt upp maskiner på marknaden som klarar av större 

detaljer (Concept, 2015) (Optomec, 2014). En möjlig framtid för 3D-skrivare är att kunna skriva ut 

detaljer som består av flera olika material i en och samma detalj. Samt att kombinera 3D-skrivning 

med fräsning eller annan form av bearbetning. Detta görs redan idag av ett tyskt företag som heter 

DMG Mori (DMG, 2015). Deras maskin kombinerar blown powder-tekniken med en 5-axlig fräs. 

De olika 3D-skrivningsteknikerna har olika egenskaper. Generellt sett har blown powder lite snabbare 

skrivhastighet men sämre precision samtidigt som powder bed har bättre precision men lägre 

skrivhastighet. Detta kan variera mellan tillverkare. En maskin som skulle kunna bli verklighet någon 

gång i framtiden är en maskin som kombinerar blown powder med powder bed. Detta för att dra 

nytta av varderas styrkor.  

En möjlig tillämpning kan vara att ha 3D-skrivare i verkstäder. Här skulle de kunna skriva ut 

reservdelar till diverse maskiner till exempel bilar. Maskinerna kan också tillämpas där tillgången på 

reservdelar är dålig. Till exempel på svårtillgängliga platser.   

3. Metod 

Med hjälp av TRL-skalan bedöms mognadsgraden av en viss teknik med avseende på Volvo Cars krav. 

Mognadsgraden kan komma att variera beroende på i vilket avseende tekniken bedöms. Samma 

tekniker bedöms utifrån två olika användningsområden: produktion och prototyptillverkning. 

Teknikerna bedöms utifrån var de befinner sig idag. TRL-bedömningen i detta arbete bygger på egna 

åsikter och antaganden. 

CAD-programmet Creo Parametric 2.0 kommer att användas för att utföra de termiska analyserna på 

den modifierade modellen (Creo, 2011). Temperatursänkningen kommer att ske med hjälp av 
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topologisk modifiering. Blocket genomgår sedan en termisk FE-analys. Processen upprepas tills dess 

att en temperatursänkning på 35°C i det kritiska området är uppnått.   

3.1. Tillämpning av TRL för Volvo Cars 

En teknik som bedöms vara klar att användas i fullskalig produktion klassas som TRL 9. Detta med 

avseende på fullskalig produktion. Samma teknik klassas sedan med avseende på prototyptillverkning 

där klassningen kan komma att se annorlunda ut.  

3.2. Termisk analys 

Cylinderblocket som analyseras är av modellen I5D, ett 5-cylindrigt cylinderblock tillverkat av Volvo 

Cars i Skövde. Den termiska analysen innefattar endast temperaturen i den övre delen av 

cylinderloppet. Cylinderblocket visas i figur 8 nedan. Först utförs en analys på den förenklade 

originalversionen för att få en referens, som sedan används för att jämföra med de topologiska 

modifieringarna. 

 

Figur 8 Original cylinderblock av modell I5D. 

Finita element metoden 

Många problem inom ingenjörsvetenskapen kan beskrivas med hjälp av partiella 

differentialekvationer. Dessa ekvationer kan beskriva bland annat flöden, spänningar och 

elektromagnetiska fält. För komplexa geometrier är det näst intill omöjligt att lösa dessa partiella 

differentialekvationer analytiskt. För att lösa dessa ekvationer används numeriska metoder för att 

erhålla en approximativ lösning. En numerisk metod är Finita Element Metoden (FEM). (Fish & 

Belytschko, 2007). 

Med FEM delas detaljer in i mindre kroppar, till exempel trianglar och kuber. Dessa är enklare att 

analysera än ursprungsdetaljen. Dessa kroppar kallas element. Hur exakt lösningen blir beror på hur 
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många element som används i beräkningen. Används små element tar beräkningarna längre tid men 

resultatet blir bättre. Spänningar beräknas för enstaka element och sammanställs sedan för hela 

detaljen. Färgskiftningar visar vart det uppstår tryckande respektive dragande spänningar. Om ett 

flöde beräknas med hjälp av FEM illustrerar färgskiftningarna tryckändringar/flödeshastigheten. 

Beräknas temperaturen illustrerar färgskiftningarna istället hur temperaturen varierar i detaljen. För 

att genomföra beräkningarna kommer PTC Creo Parametrics 2.0 (Creo, 2011) beräkningsmodul att 

användas.  

4. Kostnad för att 3D-skriva cylinderblocket I5D 

Volvo Cars i Skövde tillverkar idag ungefär 400 000 motorer/år. 3D-skrivaren X line 1000 R från 

tillverkaren Concept laser GmbH har en skrivhastighet på 65 cm3/h (Wohler, 2014). Detta är en SLM 

maskin. Cylinderblocket I5D innehåller cirka 6,645 dm3 aluminium enligt Andersson6. Detta motsvarar 

en vikt på cirka 18 kg. Det resulterar i att det tar cirka 103 timmar för en 3D-skrivare av modellen X 

line 1000 R att skriva ut ett cylinderblock. Med en vision om att kunna tillverka 400 000 motorer/år 

med 3D-skrivare skulle det således krävas 4705 stycken 3D-skrivare. X line 1000 R har en 

strömförbrukning på 13 kW (Concept, 2015). Volvo Cars i Skövde betalar 0,63 kr/kWh (Volvo, 2015-

04-30). Företaget 3D-center tillhandahåller metallpulver för 3D-skrivare. Aluminiumpulver för 3D-

skrivare kostar idag hos företaget 3D-center 556 kr/kg. Med dess data skulle ett cylinderblock av 

typen I5D idag kosta 10 853 kr att tillverka med 3D-skrivaren X line 1000 R. 

5. Utvärdering av 3D-skrivingsteknik 

Med hjälp av den tidigare litteraturstudien utvärderas 3D-skrivningstekniken fördelar och nackdelar. 

Detta är det för- och nackdelar som idag finns med 3D-skrivningstekniken. 

5.1. Fördelar  

 Tillverkning av komplexa geometrier. 

 Låga ställkostnader. 

 Förkortad tid mellan ide och färdig detalj 

 Färre transporter. Se figur 7. 

5.2. Nackdelar 

 Långsam tillverkningshastighet 

 Hög kostnad för metallpulver 

 Till viss del ytfinheten 

6. Jämförande med hjälp av TRL 

Bedömningen som utförs med hjälp av TRL-skalan är baserad på litteraturstudien samt egna 

slutsatser. Ingen av de tekniker som behandlats i detta arbete kan för tillfället tillämpas i en 

serieartad produktion hos Volvo Cars i Skövde. 

                                                             
6Kjell Andersson, Screw joint specialist på Volvo Cars i Skövde. Personlig kommunikation. 
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6.1. TRL med avseende på fullskalig produktion 

De främsta parametrarna som begränsar dugligheten för tillgänglig 3D-skrivningsteknik är 

tillverkningshastigheten, maximal detaljstorlek och om tekniken klara att skriva ut i aluminium. 

Tekniken SLM bedöms något mer duglig med avseende på serieartad produktion då maximala 

detaljstorleken överensstämmer med Volvo Cars cylinderblock I5D. Den 3D-skrivare som uppfyller 

detta krav är benämnd som X line 1000R och tillverkas av företaget Concept laser GmbH 

(Schleifenbaum, et al., 2010). Tekniken som benämns DLMS tillhör kategorin powder bed. Denna 

teknik klassas som TRL 4 på grund av att den inte är avsedd förfullskalig produktion. Detta beror på 

den relativt långsamma produktionshastigheten samt begränsningar i byggstorlek (EOS, 2015). EBM 

bedöms idag som TRL 3, detta främst på grund av att tekniken idag inte klarar att skriva ut detaljer i 

aluminium. Den långsamma tillverkningshastigheten är också en bidragande orsak (Arcam, u.å). 

LENS® bedöms tillhöra TRL 4, detta främst på grund av att tekniken lämpar sig främst till att laga 

redan befintliga detaljer. Tillverkningshastigheten bidrar också till den valda klassningen av LENS®. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.5.1 är DLD och LENS® i stort sett samma teknik men utvecklade av 

olika företag. Detta bidrar till att teknikerna bedöms ha samma mognadsgrad med avseende på 

fullskalig produktion, alltså TRL 4. Tekniken som benämns som DMD är likt de tidigare nämnda blown 

powder-teknikerna mest lämpad för att reparera redan befintliga detaljer. Detta är den största 

bidragande faktorn till att DMD klassas som TRL 4. 

Tabell 1 visar hur de olika teknikerna är bedömda med avseende på produktion. Ingen av de olika 

teknikerna är idag inte utvecklad för storskalig produktion. 

Tabell 1 3D-tekniker bedömda med avseende på fullskalig produktion. 

Blown powder Powder Bed TRL-nivå 

LENS®,  DLD DMD SLM DLMS EBM  

      TRL 1 

      TRL 2 

     X TRL 3 

X X X  X  TRL 4 

   X   TRL 5 

      TRL 6 

      TRL 7 

      TRL 8 

      TRL 9 

 

6.2. TRL med avseende på prototyptillverkning 

När bedömningen med avseende på prototyptillverkning har genomförts togs ingen hänsyn till 

tillverkningshastigheten. Detta på grund av att det inte är en avgörande faktor med avseende på 

prototyptillverkning. Det är idag inte möjligt att göra utskrifter i aluminium med EBM-tekniken. 

Utveckling av nya processparametrar kommer krävas för att tillverka detaljer i aluminium med EBM 

(Thundal, 2015). Därför bedöms tekniken som TRL 3. Detta sett ur Volvo Cars i Skövde perspektiv 

med avseende på prototyptillverkning. För prototyptillverkning kan idag alla tekniker tillämpas. Det 

som krävs för att en teknik skall kunna klassas som TRL 8 med avseende på prototyptillverkning är att 

den klara att skriva ut detaljer i aluminium. SLM och DMLS är de teknikerna som idag klarar att skriva 

ut detaljer i samma storlek som cylinderblocket I5D (Concept, 2015) (Optomec, 2014). Därför 
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bedöms dessa tekniker som något högre i TRL. Tabell 2 visar hur de olika teknikerna är bedömda med 

avseende på prototyptillverkning. 

Tabell 2 3D-tekniker bedömda med avseende på prototyptillverkning. 

Blown powder Powder bed TRL-nivå 

LENS®  DLD DMD SLM DLMS EBM  

      TRL 1 

      TRL 2 

     X TRL 3 

      TRL 4 

      TRL 5 

      TRL 6 

      TRL 7 

X X X    TRL 8 

   X X  TRL 9 

 

7. Termisk analys av originalutförande 

Inledningsvis analyseras cylinderblocket i sitt originalutförande för att få en referens att senare 

jämföra med de topologiska modifieringarna. De numeriska värdena på temperaturlasterna som 

används i analyserna är sekretessbelagda och kommer därför inte att presenteras. Endast 

schematiska bilder på hur lasterna är applicerade samt resultaten av analyserna kommer att 

presenteras här. 

7.1. Förenkling av 3D-modell 

Då en termisk analys skall genomföras på den övre delen av cylinderloppet kan större delen av 

cylinderblocket utelämnas i analysen. De detaljer som behöver tas i beaktande är den övre delen av 

cylinderloppet samt de omgivande kylkanalerna. Inuti cylinderloppet sitter ett ingjutet cylinderfoder 

som också är av intresse när den termiska analysen skall genomföras. Eftersom fodret och 

cylinderblocket är tillverkade i två olika material med olika värmeledningsförmågor kan 

cylinderfodret inte ignoreras i den termiska analysen. Förenklingen är modellerad som en solid 3D-

modell. Den förenklade 3D-modellen av cylinderblocket med tillhörande cylinderfoder visas i figur 9. 

För att se hur det verkliga cylinderblocket ser ut, se figur 8 
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Figur 9 Simplifierad 3D-modell av cylinderblock I5D. 

7.2. Typ av analys 

En stationär termisk analys har utförts för den förenklade 3D-modellen av cylinderblocket I5D. Detta 

för att se hur värmen fördelas innan respektive efter de topologiska modifieringarna. Beräkningarna 

utfördes med multi-pass adaptive. Det innebär att polynomgraden ökas succesivt för varje element 

tills dess att konvergenskravet är uppfyllt (PTC, 2014). Konvergenskravet sätts i detta fall till 1 %. 

Detta innebär att polynomgraden ökas succesivt till dess att temperaturen i en förutbestämd punkt 

inte varierar mer än 1 % mellan två ökningar av polynomgraden. För att se konvergensgrafer för 

originalmodellen samt de topologiska modifieringarna, se bilaga 3. 

7.3. Randvillkor 

För att simulera den värme som uppstår i cylinderloppet under antändning av luft/bränsle-

blandningen används konvektionsrandvillkor. Detta randvillkor bygger på ekvation 2. Denna ekvation 

beskriver med vilken hastighet värme Q överförs per areaenhet mellan en flödande vätska och en 

yta. 

𝑄 = ℎ(𝑇 − 𝑇b) (2) 

Där ℎ betecknar konvektionskoefficienten. 𝑇 betecknar temperaturen på den yta vilken vätskan 

flödar utmed. 𝑇𝑏  betecknar temperaturen på vätskan som flödar i systemet (PTC, 2014).  I analysen 

används två ränder med randvillkor. Bulktemperaturen representerar energin av det totala flödet vid 

en specifik punkt (Holman, 1992). Ett randvillkor som simulerar förbränningen i cylinderloppet och 

ett randvillkor som simulerar kylningen i kylkanalerna runt cylinderloppen. 

Cylinderlopp 

Då temperaturen 𝑇b och konvektionskoefficienten h varier i y-led i delas cylinderloppet in i nio 

volymsregioner, se figur 10. Den temperatur och konvektionskoefficienten som används på 

respektive volymsregionen fås ur en graf tillhandahållen av Volvo Cars. Temperaturen i 
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cylinderloppet som är tillhandahållen av Volvo Cars är angiven som bulktemperaturen. Hur 

cylinderloppet är indelat i volymsregioner visas i figur 10. 

 

Figur 10 Volymsregioner i cylinderlopp. 

Kylkanaler 

För att simulera vattenkylningen av cylinderblocket ansätts ett motsvarande konvektionsrandvillkor 

där vattnet flödar i cylinderblocket. I detta fall är konvektionen påtvingad vilket innebär att de finns 

något som driver processen, till exempel en pump eller fläkt (Holman, 1992). 

I denna förenkling ansätts bulktemperaturen till den temperatur kylvattnet har vid drift (PTC, 2014). I 

detta fall till 85°C enligt Andersson7. På grund av att det inte finns möjlighet att genomföra 

flödesanalys av cylinderblocket anpassas konvektionskoefficienten h tills dess att temperaturen i 

cylinderloppet överensstämmer med Volvo Cars simuleringar. Analysen visar sig att en 

konvektionskoefficient på 7300 Wm−2K−1 bidrar till en temperatur i det kritiska området som 

stämmer väl överens med Volvo Cars simuleringar. Konvektionskoefficienten för en påtvingad 

konvektion av vätska varier mellan 50-20 000 Wm−2K−1 (Ҫengel, et al., 2012). Valet av h bedöms 

därför rimlig. För att se hur konvektionsvilkoren ansätts i vattenkanalerna se figur 11.  

                                                             
7 Kjell Andersson, Screw joint specialist på Volvo Cars i Skövde. Personlig kommunikation  
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Figur 11 Konvektionsvilkor i kylkanalerna. 

 

7.4. Mesh 

För att kunna utföra den termiska analysen av cylinderblocket krävs att en mesh appliceras på den 

solida 3D-modellen. Denna mesh delar in den solida 3D-modellen i små element av typen tetra. 

Eftersom temperaturen i cylinderloppen är av störst intresse appliceras där en mesh med en 

ungefärlig storlek på 15 mm. På resterande cylinderblock appliceras en mesh med en ungefärlig 

storlek på 25 mm. Figur 12 visar en övergripande bild av hur meshen är applicerad på 3D-modellen. 

För en detaljerad bild av den finare meshen i cylinderloppen se figur 13. Totalt applicerades 36 638 

element av typen tetra på den solida modellen. 

 

Figur 12 Mesh applicerad på cylinderblock I5D. 
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Figur 13 Finare mesh applicerad i cylinderlopp. 

7.5. Material i cylinderblock samt cylinderfoder 

Cylinderfodret är tillverkat av gjutjärn av en specifik legering. Cylinderblocket är tillverkat av 

aluminium. Exakt vilka legeringar och vilka värmeledningsförmågor som används för att genomföra 

den termiska analysen är tillhandahållna av Volvo Cars i Skövde. Denna information är 

sekretessbelagd och presenteras därför inte i detta arbete. 

7.6. Värmefördelning i original cylinderblock 

Den maximala temperaturen i cylinderblocket uppgår till 𝑇 ≈ 219°C och uppstår i cylinderväggarna 

mellan cylinderloppen, se figur 14. Temperaturen blir som högst mellan cylinderväggarna på grund 

av att kylningen är minst här. Kylkanalerna löper runt cylindrarna men endast den 1 mm breda och 5 

mm djupa slitsen leder kylvatten mellan cylindrarna. 
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Figur 14 Värmefördelning i cylinderblock I5D. 

 

Den åtgärd Volvo Cars idag gör för att sänka temperaturen i det kritiska området är att fräsa en 1 mm 

slits mellan cylinderloppen. Figur 15 visar den 1 mm slits som Volvo idag fräser i cylinderblocken. 

Verktyg för fräsning av slitsen visas i figur 16 

 

Figur 15 1 mm slits mellan cylinderlopp i cylinderblock I5D. 

8. Termisk analys av topologisk modifierad 3D-modeller 

Den förenklade 3D-modellen av cylinderblocket I5D modifieras nu topologiskt för att åstadkomma en 

temperatursänkning i det kritiska området, se figur 14. Då Volvo Cars i framtiden vill 3D-skriva 

cylinderblock kommer modifieringar genomföras med 3D-skrivningsteknikens fördelar. Detta innebär 

att komplexa geometrier som tidigare inte var möjliga att tillverka med traditionella 

tillverkningstekniker blir möjliga. 
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Figur 16 Verktyg för fräsning av slits i cylinderblock. 

8.1. Topologisk modifiering 1 

För att förbättra kylningen i det kritiska området modelleras kylkanaler mellan cylinderloppen. Detta 

tillåter kylvattnet att flöda mellan cylinderloppen och bidrar således till att kylningen blir effektivare i 

det kritiska området. För att se hur de nya kylkanalerna är implementerade i cylinderblocket har en 

tvärsnittsvy genererats, se figur 17. 

  

Figur 17 Kylkanaler mellan cylinderloppen. 

8.2. Topologisk modifiering 2 

För att se om det är möjligt att ytterligare sänka temperaturen adderas kylflänsar i kylkanalerna som 

löper runt cylinderloppen. Kylflänsarna är modellerade 5 mm under den övre kanten på 

cylinderblocket. Detta gör att kylvatten kan flöda på båda sidor om kylflänsarna vilket leder till en 

effektivare kylning. Kanalerna modellerade i version 1 behålls i denna modifiering, se figur 17. 
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Figur 18 Topologisk modifiering nr.2. 

8.3. Mesh för topologiskt modifierade 3D-modeller 

Samma storlek på elementen som i den icke modifierade 3D-modellen används för att applicera en 

mesh på de modifierade 3D-modellerna. En mesh med en ungefärlig elementsstorlek på 25 mm 

appliceras på cylinderblocket. På cylinderfodren appliceras en mesh med en ungefärlig storlek på 15 

mm. För en övergripande bild av hur meshen ser ut applicerad på 3D-modellen se figur 12. 

8.4. Värmefördelning i topologisk modifiering 1 

Temperaturen i det kritiska området uppgår efter topologisk modifiering av nr.1 till 𝑇 ≈ 168°C. 

Dessa kylkanaler är idag inte möjliga att tillverkas med traditionell tillverkning på grund av dess 

position samt geometri. Figur 19 visar temperaturfördelningen i cylinderblocket med de nya 

kylkanalerna. 

 

Figur 19 Värmefördelning i topologiskt modifierad 3D-modell 1. 
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8.5. Värmefördelning i topologisk modifiering 2 

Temperaturen i det kritiska området efter topologisk modifiering nr.2 uppgick till 𝑇 ≈ 170°C. i Denna 

modell har flänsar runt cylinderloppen adderats för att leda bort värme. Flänsarna skulle idag kunna 

tillverkas i gjutprocessen men i kombination med kylkanalerna mellan cylindrarna är detta idag inte 

produktionstekniskt försvarbart. 

 

Figur 20 Värmefördelning i topologiskt modifierade 3D-modell2. 
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9. Resultat 

Resultaten från de termiska analyserna åskådliggörs i tabell 3. Temperatursänkningen i det kritiska 

området uppgår till cirka 20 % i de olika modifieringarna. 

Tabell 3 Temperaturskillnader i cylinderblock. 

 Temperatur i kritiskt 
område 

(°𝐂) 

Temperatursänkning 
(°𝐂) 

Temperatursänkning 
(%) 

Original 3D-modell ≈ 219   

Topologisk modifiering nr.1 ≈ 168 ≈ 51 ≈ 23 

Topologisk modifiering nr.2 ≈ 170 ≈ 49 ≈ 22 

 

Kostnadsjämförelsen visar att ett cylinderblock av typen I5D idag skulle kosta cirka 10 853 kr att 

tillverka med 3D-skrivare. Inköp av 3D-skrivare har ej tagits i beaktande i detta arbete. Tabell 4 visar 

en sammanställning av kostnaderna. 

Tabell 4 Kostnadsjämförelse. 

Tillverkade 
cylinderblock per år 

(st) 

Antal maskiner 
(st) 

Materialkostnad 
(kr/cylinderblock ) 

El-kostnad 
(kr/cylinderblock) 

Totalkostnad 
(kr/cylinderblock) 

400 000 4 705 ≈10 008 ≈ 845 10 853 
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10. Diskussion 

I problembeskrivningen presenterade fyra mätbara mål. Det första av dem fyra mätbara målen var 

att en beskrivande jämförelse av för- och nackdelar mellan traditionell tillverkning och tillverkning 

med 3D-skrivare skulle presenteras. Dessa för- och nackdelar som nämns i rapporten är parametrar 

som kommer att ändras då utvecklingen av 3D-skrivare ständigt går framåt. Något som idag är en 

nackdel med 3D-skrivare kan mycket väl vara helt eliminerat inom en snar framtid. Företag som 

Arcam jobbar ständigt med att få upp produktionstakten. Detta sker på olika sätt, framför genom att 

optimera smältstrategin. Ett annat sätt att öka produktiviteten är att höja effekten på i Arcams fall 

elektronstrålen som smälter samman metallpulvret (Thundal, 2015). 

Målet var att uppnå en temperatursänkning av det kritiska området i cylinderloppen om 35°C, se 

figur 8. Detta mål är uppnått enligt de termiska analyser som är utförda i detta arbete. Det ligger 

dock en viss osäkert i hur exakta och verklighetsförankrade de termiska analyserna faktiskt är. 

Osäkerheten uppkommer på grund av de förenklingar och antaganden som gjorts under arbetets 

gång. Till att börja med gjordes en förenkling av cylinderblocket I5D. I denna förenkling togs de 

detaljer som påverkar kylningen av det kritiska området med. De termiska analyserna genomfördes i 

syfte att jämföra två olika varianter av topologiska modifieringar. Ett av målen med arbetet var att 

påvisa de temperaturskillnader som uppstår efter topologiska modifieringar. De termiska analyserna 

påvisar temperaturskillnader mellan originalutförandet av cylinderblocket och de topologiska 

modifieringarna. Det faktum att de termiska beräkningarna konvergerade mot stabila värden bidrar 

till att resultaten kan anses rimliga.  

Syftet var alltså inte att genomföra en helt korrekt termiskanalys av cylinderblocket. Syftet var att 

påvisa de fördelar som finns med att tillverka ett cylinderblock med hjälp av 3D-skrivare utifrån ett 

termiskt perspektiv med hjälp av jämförande. De randvillkor som användes i cylinderloppen var 

tillhandahållna i form av två grafer av Volvo Cars. Ur dessa grafer approximerades randvillkoren i 

cylinderloppen. För att sedan ansätta randvillkor för kylningen i kylkanalerna ansågs 

bulktemperaturen vara samma som den faktiska temperaturen på kylvattnet. Därför blir detta en 

kraftig förenkling av verkligheten. För att få mer korrekta värden på detta skulle en flödesanalys 

behövt genomföras på cylinderblocket. På grund av tidsbrist var detta något som inte var möjligt att 

genomföra. 

Resultatet från FE-analyserna visar hur värmen fördelas i cylinderblocket. Resultatet visar att 

värmekoncentrationer uppstår i cylinderväggarna mellan cylinderloppen. Då kylvattnet endast flödar 

runt cylindrarna blir kylningen mellan cylinderloppen begränsad. När termisk analys utförs på de 

topologiskt modifierade modellerna sjunker temperaturen ca 20 % jämfört med originalutförandet.  

Resultatet visar också att när kylflänsar adderas runt cylinderloppen sker ingen markant 

temperatursänkning jämfört med modifiering nr.1. De kylkanaler som är modellerade i den 

topologiska modifieringen nr.1 är idag inte möjliga att tillverka på ett effektivt sätt med traditionella 

tillverkningsmetoder. Med 3D-skrivare kan dessa kylkanaler tillverkas. 

TRL-analysen visar att för serieproduktion av cylinderblock krävs utveckling av 3D-skrivarnas 

tillverkningshastighet. Främst måste utveckling ske på laser/elektronstrålens effekt och optimering 

av skrivmönster. För prototyptillverkning av cylinderblock kan 3D-skrivning tillämpas beroende på 

3D-skrivarens fabrikat då inte alla kan skriva så stora detaljer som ett cylinderblock. Ett cylinderblock 

av typen I5D har yttre dimensioner på cirka 352x240x512mm. Tillverkaren Concept laser GmbH 
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tillhandahåller idag två olika 3D-skrivare som har en tillräckligt stor byggstorlek för att klara av att 

skriva ut cylinderblocket I5D. Dessa modeller benämns X line 1000R samt X line 2000R (Concept, 

2015).  

Med hjälp av 3D-skrivare kan en prototyp tillverkas på cirka 103 timmar. Cylinderblock som skrivs ut 

med hjälp av 3D-skrivare kommer att behöva någon form av efterbearbetning. Främst på de ytor som 

har högre krav på ytfinhet än vad en 3D-skrivare idag klarar av att producera. Efterbearbetning kan 

till exempel bestå av planfräsning, planslipningen och gängning av hål. 

Den kostnadskalkyl som utfördes i arbetet är en uppskattning. Många parametrar kan i framtiden 

komma att påverka det slutgiltiga priset. En stor kostnad idag är metallpulvret. Det pris på 

metallpulver som anges i arbetet är det listpris företaget 3D-center anger. Mest troligt kommer detta 

pris sjunka vid inköp av stora kvantiteter. Inköp av 3D-skrivare är inte något som tagits i beaktande i 

detta arbete. Detta på grund av tillgängligheten på priser.  

10.1. 3D-skrivning och samhället 

Idag är tillgängligheten av 3D-skrivare mycket stor. Privatpersoner kan för under 10 000 kr köpa en 

3D-skrivare som klarar av att skriva ut detaljer i olika typer av plaster, så som ABS och PLA. Detta tror 

vi är en utveckling som bidrar till ökat tekniskt intresse i samhället. 3D-skrivare möjliggör att en 

tillverkare kan tillverka mer komplexa detaljer som i sin tur medför optimerade komponenter. De 

företag som idag tillverkar små serier av en specifik produkt kan med fördel investera i 3D-

skrivningstekniken. Samma maskin kan också användas för tillverkning av detaljer i olika typer av 

plaster. 

Gjuterier kan komma att få det svårt i framtiden då företag får tillgång till 3D-skrivare. Dessa skrivare 

skulle kunna stå direkt i fabriken där detaljerna behövs för montering. Detta ledder till att tillverkare 

så som Volvo Cars i Skövde inte blir beroende av att ett gjuteri levererar gjutgods i tid. Istället blir 

leverans av metallpulver den kritiska faktorn. En sådan utveckling kan leda till att gjuterier kan 

tvingas ändra inriktning på sin verksamhet. 

Eftersom 3D-skrivningen sker i en sluten process utan stora mängder flytande metall är 3D-skrivning 

en säkrare tillverkningsmetod jämfört med gjutning. Det spill som blir kvar är osmält metallpulver 

vilket kan återanvändas direkt utan behandling eller förädling. 

Operatörer som arbetar med 3D-skrivare slipper hantera skärvätskor och verktyg. Istället kommer 

det metallpulver som används i 3D-skrivarna behöva hanteras. Idag är hanteringen av metallpulvret 

inget stort problem. Det befaras heller inte bli något större problem i framtiden. Tillverkaren Arcam 

använder idag ett grövre pulver än många andra tillverkare. Det bidrar till en enklare hantering av 

metallpulvret (Thundal, 2015). En produktion med 3D-skrivare bidrar också till sänkt bullernivå. Detta 

leder till en förbättrad arbetsmiljö för operatören.   

En 3D-skriven detalj kan tillverkas så att en optimal mängd material används. Detta leder till lättare 

fordon som släpper ut mindre avgaser. Detta skulle i stort bidra till att fordonsindustrins påverkan på 

miljön minskar. 
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10.2. Framtida arbeten 

I denna rapport framgår det att utveckling av Arcams processparametrar måste utföras för att få en 

EBM-maskin som klarar att tillverka detaljer i aluminium. Att producera detaljer i aluminium ligger 

inte i fokus hos tillverkaren Arcam för tillfället (Thundal, 2015). En framtida rekommendation är 

därför att ta fram parametrar som möjliggör en tillverkning i aluminium med EBM-tekniken. Skriva ut 

ett cylinderblock med en 3D-skrivare för att sedan prova dess egenskaper och jämföra med ett 

original cylinderblock är också underlag för ett framtida arbete. 

Idag gjuts cylinderfodrerna in i cylinderblocket. En tillverkning av cylinderblocket med hjälp av 3D-

skrivare skulle kräva att cylinderfoder eftermonteras. Hur detta skall lösas är ett ämne för ett 

framtida arbete. 

För att ytterligare förbättra de termiska analyserna skulle flödesanalyser på de topologiska 

modifieringarna behöva genomföras. I detta arbete har inte de mekaniska lasterna tagits i 

beaktande. Att utföra topologiska modifieringar med avseende på de mekaniska lasterna är också 

något som skulle kunna vara ett lämpligt framtida arbete. Topologisk modifiering av cylinderhuvud 

med 3D-skrivningsteknikens fördelar tillämpade skulle också kunna leda till ett framtida arbete. 

11. Slutsats 

Intresset för 3D-skrivning är idag stort. Dock är kunskapen hos den enskilde individen en 

begränsande faktor. Idag är det inte rimligt för Volvo Cars i Skövde att börja tillverka cylinderblocket 

I5D med 3D-skrivare. Det skulle medföra orimligt stora investeringskostnader. För Volvo Cars i 

Skövde är en prototyptillverkning eller småskalig produktion är idag rimligt att genomföra. 

 Litteraturstudien gav en mycket bra översikt av de olika tekniker som idag finns tillgängliga. 

Litteraturstudien blev en bra grund för det fortsatta arbetet. 

 TRL-bedömningen gav en bra indikation på hur lämpliga de olika 3D-skrivningsteknikerna 

idag är att tillämpa för Volvo Cars i Skövde  

 De termiska analyserna blev rimliga då syftet var att påvisa temperaturskillnader i 

topologiska modifieringar. För mer noggranna analyser behöver flödesanalyser på de 

topologiska modifieringarna utföras. Detta för att på ett bättre sätt simulera 

värmeöverföringen mellan kylvattnet och cylinderblocket. 

 Den kostnad som presenteras i arbetet för att skriva ut ett cylinderblock kommer mest troligt 
att variera. En bidragande faktor är att pulverkostanden kan komma sänka dramatiskt vid 
inköp av stora volymer. Priset på 3D-skrivaren är också något som kan komma att ändras. 
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13. Bilaga 1 Uppdelning av arbete 

 Niklas  Simon 

2015-01-19 
Första möte med Volvo. Första 
föreläsningen 

Första möte med Volvo. Första 
föreläsningen 

2015-01-22 Första möte med handledare Första möte med handledare 

2015-01-23 Skriver problembeskrivning och tidsplan Skriver problembeskrivning och tidsplan 

2015-01-25 Korrekturläser det vi hittills gjort Skriver på tillvägagångssätt  

2015-01-27 
Skriver avtal med Volvo. Möte med Ulf 
Stigh 

Skriver avtal med Volvo. Möte med Ulf 
Stigh 

2015-01-28 färdigställer problembeskrivning färdigställer problembeskrivning 

2015-01-29 Gör power point samt tidsplan Gör power point samt tidsplan 

2015-01-30 Presentation 1 specifikation  Presentation 1 a specifikation 

2015-02-04 Började skriva på bakgrund Började skriva på introduktion 

2015-02-05 Skriver bakgrund Skriver introduktion 

2015-02-06 Söker artiklar Söker artiklar 

2015-02-12 
Börjar sammanställ fakta i 
litteraturstudien 

Börjar sammanställ fakta i 
litteraturstudien 

2015-02-13 Skriver om powder bed Skriver om blown powder 

2015-02-19 skriver om DMLS och SLM Skriver om EBM och SLS 

2015-02-24 
Skriver om miljöpåverkan och 
framtidsperspektiv Skriver om LENS®,  och DMD 

2015-02-25 
 Möte med Ulf Stigh samt avstämning 
med Volvo Cars 

 Möte med Ulf Stigh samt avstämning 
med Volvo Cars 

2015-02-26 Läser och rättar varandras texter. Läser och rättar varandras texter. 

2015-03-03 skickar in för kamraträttning 1 skickar in för kamraträttning 1 
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2015-03-04 Rättar Marcus och Eriks rapport Rättar Marcus och Eriks rapport 

2015-03-05 
Rättar och går igenom de kommentarer vi 
fått på vår litteraturstudie 

Rättar och går igenom de kommentarer vi 
fått på vår litteraturstudie 

2015-03-10 Handledning med Ulf Stigh Handledning med Ulf Stigh 

2015-03-12 Studiebesök med Volvo Cars på Arcam Studiebesök med Volvo Cars på Arcam 

2015-03-15 
Gör power point samt förbereder 
presentation 

Gör power point samt förbereder 
presentation 

2015-03-18 Avstämning med Volvo Cars  Avstämning med Volvo Cars  

2015-03-19 Börjar skriva på Metod Översätter TRL 

2015-03-20 Formaterar layouten Översätter TRL 

2015-03-23 Möte med Volvo ang viktreducering Möte med Volvo ang viktreducering 

2015-03-23 

Inser att viktreducering inte hinns med 
pga komplexitet. Bestämmer oss för att 
utföra Värmeanalys i samråd med 
handledaren på Volvo 

Inser att viktreducering inte hinns med 
pga komplexitet. Bestämmer oss för att 
utföra Värmeanalys i samråd med 
handledaren på Volvo 

2015-03-24 
Gör simplifiering av Volvos 3D-modell av 
I5D 

Gör simplifiering av Volvos 3D-modell av 
I5D 

2015-03-25 Möte med Ulf Stigh Möte med Ulf Stigh 

2015-03-26 Cadar och femar Cadar och femar 

2015-03-30 Möte med Ulf Stigh Möte med Ulf Stigh 

2015-03-31 Cadar och femar Cadar och femar 

2015-04-04 Formaterar och rättar rapport Cadar och femar 

2015-04-05 
Skriver på metoddel, tar med så långt vi 
hunnit Renderar bilder till Metoddelen 

2015-04-06 Lämnar in för kamraträttning nr.2 Lämnar in för kamraträttning nr.2 

2015-04-07 Rättar Marcus och Eriks rapport Rättar Marcus och Eriks rapport 

2015-04-08 
Rättar Marcus och Eriks rapport + Möte 
med Ulf & Volvo 

Rättar Marcus och Eriks rapport + Möte 
med Ulf & Volvo 
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2015-04-07 
Fått tillbaka vår rapport från Erik och 
Markus, går igenom kommentarer 

Fått tillbaka vår rapport från Erik och 
Markus, går igenom kommentarer 

2015-04-10 sammanställer rapport 
Sammanställer rapport. Skriver om finita 
element metoden 

2015-04-13 Börjar jämföra teknikerna med TRL Börjar jämföra teknikerna med TRL 

2015-04-15 
Skriver motivering till TRL med avseende 
på produktion 

Skriver motivering till TRL med avseende 
på prototyp 

2015-04-16 Jobbar vidare med simuleringen Jobbar vidare med simuleringen 

2015-04-21 Möte med Ulf Stigh. Diskuterar resultaten  Möte med Ulf Stigh. Diskuterar resultaten  

2015-04-22 Jobbar vidare med simuleringen Jobbar vidare med simuleringen 

2015-04-23 
Sammanställer resultat och skriver 
diskussion 

Sammanställer resultat och skriver 
diskussion 

2015-04-27 
Studiebesök med Volvo Cars 
konceptavdelning i Göteborg 

Studiebesök med Volvo Cars 
konceptavdelning i Göteborg 
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14. Bilaga 2 Work Breakdown och tidsplan 

Den tidsplan som sattes upp i början av projektet visade sig inte alls stämma överens med hur arbete 

faktiskt utfördes. De dead lines som sattes upp för peer review, presentationer och inlämningar har 

följts. Största anledningen till att tidsplanen som sattes upp i början av arbete inte följdes är felaktig 

uppskattning av tidsåtgång. Vissa moment i arbetet visade sig vara mycket mer tidskrävande än vad 

som först uppskattades. 
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14.1. Första tidsplanen 

 

Figur 21 Första tidsplanen del 1. 
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Figur 22 Första tidsplanen del 2. 
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14.2. Work Breakdown 

Examensarbete Metod

Rapportskrivning

Litterturstudie

Typer av 3D-skrivare

Powder bed

Blown Powder

EBM

DMLS

SLM

SLS

DLD

LENS

DMD

LMD

TRL

Kostnad

FE-Analys

TRL

Deadlines

 

Figur 23 Work Breakdown. 
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14.3. Reviderad tidsplan 

 

Figur 24 Reviderad tidsplan. 
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Den första tidsplanen som sattes upp i början av projektet visade sig inte stämma alls med hur arbete 

faktiskt utfördes. Detta främst på grund av att inriktning och mål ändrades under arbetets gång. 

Tanken från början var att genom föra en viktreducering av cylinderblocket I5D. Detta visade sig 

ganska snabbt vara ett alldeles för komplicerat fall att analysera inom den tidsramen som fanns. 

Beräkningsavdelningen på Volvo Cars i Göteborg föreslog att vi skulle genomföra en termiska analys 

av cylinderblocket för att försöka sänka den kritiska temperaturen i cylinderloppens väggar. De 

delpresentationer som var inkluderade i kursen har trotts detta följts.  

 

15. Bilaga 3 

För att se om lösningen konvergerar mot ett konstant värde skapas tre olika konvergens-diagram för 

de tre analyserna. Temperaturen mäts på en och samma punk i modellen då beräkningarna utförs 

med succesivt ökande polynomgrad. Figur 25 visar punkten där temperaturen mäts för att 

kontrollera konvergensen.  

 

Figur 25 Punkt för mätning av konvergens. 
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15.1. Konvergens – original cylinderblock 

  

 

Figur 26 Konvergens - originalmodell. 

15.2. Konvergens - topologiskt modifierade 3D-modeller 

Nr.1 

 

Figur 27 Konvergens för modell nr.1. 
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Nr.2 

 

Figur 28 Konvergens för modell nr.2. 
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