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Förord               
Den här rapporten skrevs av Jacob Osberg och Vadim Konov för examensarbetet i 

kandidatprogrammet Maskinteknik med inriktning på produktionsutveckling på 

Halmstad Högskola. Arbetet utfördes hos Koenigsegg under vårterminen 2018. 

Examensarbetet består av 15 högskolepoäng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning          
Examensarbetet började med att en 3D-printer byggdes där kärnorna med stor 

sannolikhet skall tillverkas. Printern heter MODIX BIG-60, kommer från Israel 

och har en arbetsyta som är 600x600 mm stor. Meningen var att printern skulle 

användas för att printa prototyper i projektet med efter dialog med Koenigsegg 

blev det klart att det var enklare att printa prototyperna från skolan Fabrication 

Laboratory som har tillgång till flera olika printers.  

Efter att printern var bygd börjades datainsamling för olika material och 

tillverkningstekniker som var relevanta. En lista med olika material med deras 

egenskaper togs fram och utifrån detta valdes tre material som valdes att 3D-

printas så att test-prototyper kunde göras. Prototyperna testades för sina 

egenskaper att hålla tryck och utstå värme. Parallellt undersöktes tekniker för att 

efterbehandla och förbättra materialets egenskaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

 

 

 

 

 

This project has conducted research into the possibilities to manufacture a carbon 

fiber core that allows the manufacturer to complete the process without using 

vacuum bags inside of the core in order to maintain a solid and airtight structure. 

This will eliminate a major time consuming process of the manufacturing process. 

The project contains two focus areas, manufacturing techniques and materials.  
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1.  Introduktion 

Idag tar det  att tillverka . Processen för 

att förbereda  för autoklaven som  behandlas i är väldigt 

tidskrävande. Detta beror på många saker men uppdraget fokuserar på kärnan som 

kolfibern lindas runt om. Kärnan är det som ger  ett ihåligt inre och formen 

. Den är extremt central och viktig inom tillverkningen så det är viktigt 

att den delen fungerar optimalt i tillverkningen. Målet är att ta fram en kärna med 

ett material och en tillverkningsprocess som sänker tillverkningstiden men 

samtidigt lever upp till alla krav som finns från den gamla kärna.

1.1  Bakgrund & Företagspresentation 

Projektet kommer göras för och ihop med Koenigsegg Automotive AB. 

Koenigsegg grundades 1994 av svensken Christian Von Koenigsegg med syftet 

att tillverka världens snabbaste och bästa superbilar som var lagliga att köra på 

allmänna vägar. Den första bilen kom 1996 (Koenigsegg CC) i form av en 

prototyp. Baserat på den bilen kom sedan CC8S och CCR. Idag tillverkas två 

modeller som heter Agera och Regera.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom  tar så lång tid att tillverka leder det också till att  kostar 

väldigt mycket pengar. Samtidigt vill Koenigsegg låsa upp mantimmar och 

motverka den extremt höga tillverkningstiden för . Koenigsegg behöver 

jämt anställa nya personer i kompositavdelningen för att kunna hålla jämn takt 

med den nya efterfrågan och tillverkningstakten som uppkommit efter att 

Koenigsegg sålt 80/80 Regeror. Går det då att spara in tid på vissa komponenter 

så hjälper det övrig produktion väldigt mycket.  

 

 

 

 Det är här det behövs 

hjälp av ingenjörer som kommer in i projektet och gör en grundlig och 

vetenskaplig undersökning om vilka material som kan användas, vilka 

tillverkningsprocesser som passar och ta fram prototyper med en hållbar och 

vetenskaplig metod.  
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1.2  Syfte & mål 

Koenigsegg har efterfrågat att hitta ett material som är lätt att tillverka, skall vara 

mjukt vid högre temperaturer men hårt vid rumstemperatur. Det är viktigt att 

kärnan håller tätt och att den inte kollapsar under trycket i autoklaven. Dessutom 

har Koenigsegg efterfrågat att en 3D-printer byggs som Koenigsegg köpt in från 

Israel för 65 000kr. Den kommer med stor sannolikhet användas i projektet. 

1.2.1  Problemdefinition 

Just nu använder Koenigsegg en kärna som lider av luftporer och som också 

varierar mycket i tjocklek vilket leder till att tillverkningen innehåller ett antal 

extra steg som är väldigt tidskrävande. Ett av stegen som är väldigt tidskrävande 

är att en vakuumpåse måste träs igenom kärnan för att göra den tät innan den kan 

behandlas i autoklaven.  

RotationsPlast kontaktades angående den nuvarande tillverkningsmetoden som 

användes. Det framkom då att problemet är att designen av sjöstjärnan gör det 

svårt att få bra resultat med rotationsgjutning. Det beror på att volymen i formen 

är väldigt liten vilket leder till att det blir svårt att få i tillräckligt med plastpellets. 

Det leder till ojämn tjocklek och att porer bildas i materialet. Det är ofta att 

RotationsPlast får slänga en tillverkad kärna p.g.a den blir defekt. 

1.3  Avgränsningar 

Projektet sträcker sig inte längre än val av material och tillverkningsteknik. 

Arbetet kommer endast röra sig runt  som tillverkas för modellen Regera.  

 

1.4 Individuella ansvarsområden 

Arbetet delades inte upp mellan gruppmedlemmarna på något vis. Allt i arbetet 

gjordes ihop och alla punkter är skrivna tillsammans där bådas åsikter och tankar 

uppmärksammats.  
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2.  Teoretisk referensram 

Enligt Koenigsegg är de i princip de enda i hela världen som har tekniken för att 

tillverka  

. Därför är litteraturen knapp inom området för att tillverka  

 och kärnor till dessa eller liknande applikationer.  

2.1 Praktisk bakgrund  

Det finns ett antal företag bland annat i USA som har tagit fram material som kan 

användas för tillverkningen av ihåliga kompositkonstruktioner med möjligheten 

att extrahera gjutformen. Enligt Santana, Alves, Nettob, (2017) är Stratasys det 

första företaget i världen som började utnyttja FDM tekniken samt att de hade 

patent på tekniken fram till ett antal år sedan. De använder begrepp som 

Sacreficial tooling/Soluble core, för material som extraheras med hjälp av ett 

lösningsmedel.  

2.2 Konstruktionsmetodik 

För att få en så bra översikt av projektet som möjligt kommer ett flödesschema 

användas. Ett flödesschema som är skräddarsytt för detta projekt kan ses i figur 

4.1. De två största valen som kommer påverka projektets resultat mest är material 

och tillverkningsteknik. På grund av detta är flödesschemat utformat runt dessa 

två val. Uppföljning i form av utvärderingar är viktiga och kommer göras 

tillsammans med handledare på skolan och på Koenigsegg. 

Inspiration och upplägget på flödesschemat är hämtat från boken Olsson, F. 

(1995). Princip. 

2.3 Slutlig produkt och testning 

Testningen skedde enligt kvantitativa metoden. Det innebär samma resultat 

eftersträvas efter upprepade test och att resultatet var oberoende av vem som 

utförde det. Om tid finns och önskat resultat uppnås i testprototypen så kommer 

en fullskalig modell av kärnan att tillverkas och tillverkningen   påbörjas 

om den fullskaliga kärnan upplevs som lyckad.  

2.4 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

2.4.1 Kvantitativ metod 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver kvantitativ metod som insamling av 

uppgifter om kvantitet, statistik, enkät- och intervjuundersökningar där det 

eftersträvas att få mätbara och bevisade resultat. Enligt Wienclaw (2013) består 

den kvantitativa forskningen av tre grundpelare: laboratorieexperiment, 

simuleringar och fältexperiment. Denna metod leder oftast till genom att följa 
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några grundläggande principer genom analys av insamlad data kan förutse resultat 

och dess variation vid olika förhållanden. 

[Figur 3.1]  

Wienclaw (2013)  

 

Enligt [Figur 3.1] är det att ju närmare verkligheten experimentutövaren kommer 

desto mindre kontroll har den över situationen, eftersom i exempelvis 

laboratorieexperiment är hela miljön och alla variabler kontrollerade av den som 

utför experimentet. Detta leder ofta till att resultat som fås via den kvantitativa 

metoden inte kan generaliseras.   

2.4.2 Kvalitativ metod 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är de typiska datainsamlingsmetoder för 

kvalitativ metod intervju, fallstudie, observation och skrivna dokument/texter. 

Wienclaw (2013) beskriver också kvalitativa metoden, som också består av tre 

pelare: fältobservationer, enkätundersökningar och sekundäranalys. 

Fältobservationer och enkätundersökningar tillåter inga eller väldigt få 

kontrollerbara variabler i den experimentella situationen.   

Den insamlade datan ger dock experimentutövaren möjligheten att dra slutsatser 

från de resultat som de enskilda experimenten har visat. Dessa kan sedan 

användas för att utvärdera experimentets variabler och forma en hypotes. 

2.5 Teoretisk bakgrund 

Santana, Alves och Nettob (2017) beskriver hur produkter av hög kvalitet fås fram 

till låg kostnad med hjälp av 3D printing. Santana et al. beskriver också hur 

printern skall kalibreras för att få bästa möjliga fördelningen mellan olika lager i 

produkten, refererat till som “Slicing”. Därefter beskrivs optimering av utskriftens 

hastighet och mönster.  

Det togs fram litteratur om tillverknings- och bearbetningsmetoder av liknande 

produkter. Tuan, Kashani, Imbalzano et.al. (2017) beskriver tillämpningar, val av 

material och metoder vid 3D printing. Enligt artikeln av Ogila, Shao, Yang och 

Tan (2017) beskrivs det lämpliga konstruktioner och material vid 

rotationsgjutning. 
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2.5.1 Tekniker för tillverkning av ihåliga kompositdelar 

Nedan presenteras olika metoder som enligt GoEngineer (2015) är mest lämpade 

för uppbyggnad samt extrahering av kärnan. 

1. Kärnan tillverkas i ett antal olika delar så att dessa kan extraheras del för del 

efter kolfberbehandlingen. 

2. Clam shell mold, vilket innebär att flera olika delar tillverkas och sedan sätts 

ihop till en ihålig part. 

3. Efterbehandling av kompositdelar för extrahering av kärnan t.ex utsmältning 

och upplösning. 

I tabell 3.2 illustreras en utvärdering av metoderna. 

2.6 Tillverkningstekniker 

Jämförelser mellan rotationsgjutning, formsprutning och olika 3D-printing 

metoder för tillverkning för kärnor gjordes i det här steget. I bilaga B5 finns en 

överblick av de olika tillverkningsmetoderna som är intressanta. I underliggande 

rubrik finns också en utläggning för de olika för- och nackdelarna med de olika 

tillverkningsteknikerna i en mer detaljerad form.  

2.6.1 3D-Printning  

I samband med tillverkningen med 3D printing finns det enligt Pixelpractice flera 

för- och nackdelar. 

Fördelar med metoden:  

 Billig metod, friheten av att välja komplexa geometrier, lättare och starkare 

konstruktioner, lite eller inget spillmaterial vilket enligt Attaran (2017) 

tillåter konstruktören att göra en mängd prototyper redan i tidigare 

utvecklingsstadier och det ger möjligheten att ha större delar av 

produktionen in-house. 

Nackdelar med metoden:  

 Det är en relativt långsam process, speciellt om man har en stor serie 

produktion vilket leder till att 3D printing används mest i utvecklingsstadier. 

Andra nackdelar kan också vara begränsningar i materialval, låg kvalitet på 

ytjämnheten och storleksbegränsningar. 

Tabell 3.2 
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2.6.2 Formsprutning 

Enligt Franchetti och Kress (2016) beskrivs följande fördelar och nackdelar med 

formsprutning 

Fördelar med metoden:  

 Snabb produktion, billigare vid stora serier, större valmöjligheter av 

material, stor frihet av att välja relativt komplexa geometrier, hög kvalitet 

samt låg variation i kvalitet i produkterna. 

Nackdel med metoden:  

 Mycket dyrt vid små serier, dyra verktyg, svårt att införa modifikationer i 

geometrin när formverktyget väl har tagits fram, mycket spillmaterial i form 

av skägg och ej möjligt att tillverka ihåliga produkter. 

2.6.3 Rotationsgjutning 

Rotationsgjutning är en rekommenderad och passande metod för att tillverka 

ihåliga produkter. Subramanian (2011) och Ogila, Shao, Yang (2017) beskriver 

fördelar och nackdelar med denna process.  

Fördelar med metoden:  

 Möjligt att tillverka ihåliga produkter, ger stor friheten av att välja relativt 

komplexa geometrier, snabb tillverkningsprocess, funkar bra för små 

produktionsmängder, mycket små mängder spillmaterial och produktionen 

blir billigare vid stora serier. Metoden har också färre spänningar i 

materialet samt att det är möjligt att har en produkt med flera olika material. 

Nackdelar med metoden:  

 Relativt billigt verktyg, svår process att kontrollera, svårt att införa 

modifikationer i geometrin när formverktyget väl har tagits fram 

2.7 Material 

Eftersom en del av projektet går ut på att hitta material till kärnan som är möjligt 

att extrahera efter att kolfibern har härdat är det viktigt att hitta vetenskapliga 

artiklar och forskning som gjorts inom området. Ett exempel på en artikel är 

skriven av Xiao, Harper, Kennedy, et.al. (2017). Artikeln beskriver bland annat ett 

vattenlösligt saltbaserat material för tillverkning av ihåliga kompositer. Om det 

här materialet är möjligt att användas till någon av tillverkningsmetoderna och få 

fram en kärna som klarar alla uppställda krav kan det vara en lösning. 

2.8 Patent 

 

 

  

Det finns en utgången patenterad metod för ihåliga kompositstrukturer uppfunnen 

av Heoung och Wook (2013) med Hyundai Motor Company som rättsinnehavare. 

I den använder man sig av en ”coating” på kärnan för att hålla kärnan tät vid 

lufttrycksbelastning. 
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3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 

I projektet användes både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in och 

analysera data. Det innebär att intervjuer, mätbar data samt skrivna dokument 

användes för att generera ett resultat. 

 

1. Byggde en Modix BIG-60 3D 

printer som Koenigsegg hade köpt 

in. Under 3 veckors tid parallellt 

med teoretisk undersökning för 

examensarbetet byggdes printern i 

Koenigseggs 

produktionsanläggning. 

 

2. En sammanställning av alla krav 

och önskemål för produkten togs 

fram. Koenigsegg har en 

framtagen lista på ett antal punkter 

som en tillverkad kärna måste 

uppfylla. Det togs fram en tabell 

där det identifieras vad som är 

krav och önskemål utifrån 

Koenigseggs dokument. 

 

3. Det utfördes en sållning av vilka 

material och tillverkningsmetoder 

som bäst uppfyllde kraven. För 

konstaterandet av 

materialegenskaper och 

tillverkningsmetoder användes 

CES-edupack, vetenskapliga 

artiklar och kommunikation via e-

mail med företag. Detta gjordes för 

att lättare identifiera de material 

vars egenskaper passar produktens 

kravspecifikation och applikation. 

 

4. För att få ett brett spektrum för 

projektet utfördes det studier på 

alternativa tillvägagångssätt, 

fastställning av den mest effektiva 

och lämpliga tekniken för 

Figur 4.1 
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tillverkning av ihåliga kompositdelar. 

Enligt Johannes Nelson är de krav som finns på temperatur och tryck 

under processen inte absoluta och att det är möjligt att sträcka på gränserna 

på dessa krav. 

 

5. Efter identifiering, sållning, vetenskaplig granskning av produkten 

påbörjade fasen för prototyptillverkning och utprovning av dessa. 

Prototyper tillverkades i de material som har tagits fram i stegen före. 

Detta var en iterativ process tills ett önskat resultat på produkten 

uppnåddes. 

 

6. Data till projektet samlades in från vetenskapliga artiklar, tester, kontakt 

med tillverkningsföretag, intervjuer av Koenigsegg anställda, datorstödd 

utrustning som CES-edupack och videofilmer på youtube.  

 

I projektet utnyttjades både den kvalitativa- och kvantitativa metoden. 

Anledning till detta är att litteraturen är knapp inom stora områden av 

projektet, därför var det tvunget att samla in data via intervjuer, tester, 

datablad från tillverkningsföretag etc. Att tillverka  är ett 

relativt litet och nytt område med begränsad information kring. Därför 

genererades en stor del av testdatat för kärnorna genom tryck- och 

värmetester av 3D-printade testprototyper. Denna undersökning utgår ifrån 

att det bästa resultatet kan uppfattas på väldigt många olika sätt och att det 

inte finns någon objektiv sanning till det bästa resultatet i projektet. 

3.2 Principkonstruktion 

I principkonstruktion togs en testmodell fram som användes för att utvärdera ifall 

de olika materialen lämpade sig för projektet och hur de olika materialen betedde 

sig under printningsprocessen. Tabellerna i resultatdelen ger en beskrivning av 

problem, anledning och lösning under testfasen för varje material. Prototyperna 

gjordes i tre printrar som heter Wanhao Duplicator 4, Creat Bot och Flashforge 

Finder. När alla material hade printats och utvärderats valdes ett fåtal som gick 

vidare till primärkonstruktionen. 

3.2.1 Litteraturstudie 

Processen i projektet kan överskådligt beskrivas med att det först gjordes 

datainsamling i form av forsknings- och tidskriftsartiklar, patenterade metoder och 

böcker. Med hjälp av dessa data togs ett beslut om tillverkningsmetoder och 

material som är intressanta att fortsätta att testa med.  

3.2.2 Intervjuer 

Verbal information var till stor hjälp i projektet. Både handledare på skolan och 

hos uppdragsgivaren användes, samt skriftlig kontakt med tillverkningsföretag. 
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Koenigsegg själva hade en stor grupp med experter inom kompositområdet som 

var hjälpsamma när det kom till att hitta en plast som fungerar så bra som möjligt 

med kolfibern. 

3.3 Primärkonstruktion 

Här börjades testningen med framförallt HIPS och försök att få fram en bra och 

pålitlig testprototyp som tålde alla kraven. En hel del tid lades på att testa olika 

inställningar och olika tekniker i CAD-modellen. Olika kompletteringsmetoder 

för att få modellen att uppfylla kraven utforskades också, såsom olika epoxy 

“coatings”.  
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4. Resultat 
Materialen som valdes ut efter handledning och utvärdering av 

materialegenskaper blev: PP, HIPS, PVA, ST-130 och TPU, dessa material har 

3D-printats och utsatts för belastningar enligt kravspecifikation. Det gjordes 

baserat på underliggande rubriker i kap 5. 

4.1 Modix BIG-60 

3D-printern byggdes under de första veckorna av projektet. 3D-printern blev 

färdigbyggd men på grund av inblandning av en tredje part kunde inte Modix 

BIG-60 användas för prototyp tillverkningen längre. Det fanns också möjligheten 

att använda Halmstad Högskolans 3D-skrivare, vilket lämpade sig bra för 

projektet. 

4.2 Sammanställning av krav 

Beteckning Specifikation Krav/Önskemål 

   
F-1 Hård i rumstemperatur K 

 

E-1 Silikonfri K 

F-2 Kunna anta de flesta former Ö 

F-3 Kunna extraheras  i efterhand K 

T-1 Tillverkas med hög noggrannhet K 

E-2 Får ej bete sig plastiskt mellan 60-130C K 

E-3 Måste smälta mellan 160-180C om materialet inte kan lösas upp Ö 

E-5 Tåla 7 Bar övertryck K 

E-6 Får inte avge några farliga eller skadliga gaser K 

Tabell 5.1 

K - Kostnad F - Funktion 

E - Egenskaper H - Hantering 

U - Utseende T - Tillverkning 

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna bestod av besök och avstämningar på Koenigsegg där personal som 

är relevant och kunnig inom ämnet intervjuades. Email blev också ett verktyg som 

användes flitigt för att samla in information från kunniga företag och anställda 

inom området ihåliga kompositer.  
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4.4 Sållning av material och tillverkningsmetoder 

Se bilagor B5, B6 för sållning av material och tillverkningsmetoder med hjälp av 

vetenskaplig litteratur och CES edupack. 

Olika aktörer intervjuades både på materialsidan och på tillverkningssidan för att 

komma fram till resultaten. 

4.4.1 Material 

Vid materialval kontaktades fem olika tillverkare och återförsäljare av filament 

för 3D-printning där det efterfrågades material som passar in på projektets 

kravspecifikation.  

Företagen som kontaktades för 3D-printning konsultation var Stratasys (USA), 

ColorFABB (NL), MatterHackers (USA) och 3D-Prima (SWE). 

I bilaga B7-B9 kan en del av svaren betraktas. Utifrån företagens respons är det 

svårt att hitta ett material som uppfyller kravspecifikationen. Både MatterHackers 

och 3D-prima uttryckte att de själva inte har något material som är lämpligt att 

använda vid de temperaturer och tryck som finns angivna i kravspecifikationen. 

Det gemensamma problemet var att det är extremt svårt att få fram ett material 

som behåller alla sina egenskaper runt 60-130 grader celsius och att de sedan 

smälter redan vid 160-180 grader celsius. Stratasys har dock utvecklat ett 

upplösningsbart material för just den applikationen när det kommer till att 

tillverka extraherbara kärnor för komposit. Efter en diskussion med personal från 

 på Koenigsegg fick projektet korrigeringar i form av att 

temperaturen i för- och efterhärdningenstegen av kolfibern inte är absoluta. 

Resultat för varje enskilt material som har hunnit bli 3D-printat för prototyperna 

presenteras i tabell 5.1, 5.2. 

4.4.2 Tillverkningsmetoder 

Koenigseggs nuvarande leverantör av kärnor som heter RotationsPlast 

kontaktades för att få förståelse om orsakerna till varför den tillverkningstekniken 

inte har fungerat. 

Enligt RotationsPlast använder de sig av polyeten (PE) för tillverkning av 

Koenigseggs kärnor. Rotationsplast hävdar att svårigheten med att rotationsgjuta 

den befintliga geometrin är att den materialvolymen som krävs för att gjuta en 

kärna får precis plats i verktyget, vilket beror på att densiteten för polyeten i 

pulverform är mycket låg.  

Data för nedanstående beräkningar är tagen från intervju med RotationsPlats och 

Catia, bilaga 10 och 11. 
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𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑘ä𝑟𝑛𝑎,3𝑚𝑚 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘 = 182,34𝑐𝑚3 ; 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 ≈ 750𝑐𝑚3                 (5.1) 

𝜌𝑃𝐸 = 0,96 𝑔/𝑐𝑚3 ; 𝜌𝑃𝐸,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ≈ 0,25𝑔/𝑐𝑚3                                               (5.2) 

𝑃𝐸 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑘ä𝑟𝑛𝑎 = 0,96 𝑔/𝑐𝑚3 × 182,34𝑐𝑚3 = 175,066 𝑔      (5.3) 

𝐸𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑃𝐸𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = 175,066 𝑔 ÷ 0,25𝑔/𝑐𝑚3 = 700,26 𝑐𝑚3    (5.4) 

Utifrån beräkningarna ovan kan det konstateras att den erforderliga PE 

pulvervolymen inte skiljer sig mycket ifrån verktygets volym. Detta verifierar 

RotationsPlasts påstående, speciellt om variationen för PE pulverdensiteten 

inkluderas. 

Luften som polyeten pulvret innehåller skall under processen pressas ut för att det 

ej ska bildas porer i produkten. Under tillverkningen av kärnan är 

luftförträngningsprocessen inte lika effektiv p.g.a förhållandet mellan 

materialvolymen och volymstorleken på verktyget.  

Kostnaden per tillverkad kärna är 250 kr och enligt RotationsPlast är statistiken 

för en lyckad rotationsgjuten kärna 20 % detta leder till en kostnad på 1250 kr per 

kärna. 

Luftporer och dålig yta på kärnan kan vara till följd av fukt i materialet, smutsigt 

verktyg och ojämn temperaturfördelning i verktyget. Anledningen till ojämn 

materialfördelning kan bero på friktionskrafter mellan verktyget och materialet. 

Friktionskrafter beror i sin tur på ojämn temperaturfördelning i verktyget, 

rotationshastigheter, lufttillförsel m.m. (Subramanian, 2011). 

4.4.3 Tidsbesparing resultat 

Genom att kärnan är tät kan flera olika steg i produktionen undvikas vilket enligt 

Koenigsegg ger en tidsbesparing av 3 dagars arbete  

Detta åstadkoms genom FDM-printning och användning av en sealant för att hålla 

kärnan tät vid tryckluftbelastning.  

Resultatet av detta blev en tidsbesparing i produktionen på 12 % per  vilket 

resulterar i över en miljon kr i besparingar se ekvation 5.5 och 5.6.  

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 = 24/200 = 0,12 = 12%                    (5.5) 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 24ℎ × 150𝑘𝑟 × 4 × 80 = 1 152 000 𝑘𝑟             (5.6) 

Återigen beräkningen gjordes baserat på 80 stycken Regeror som planeras 

tillverkas. Det ska noteras att det tillkommer kostnader för tätningsmedlet 

(sealant), lösningsmedelet samt arbetstimmar för applicering av sealant och 

behandling av  i lösningmedlet. Eftersom mängderna av alla dessa per  

inte kända, kan vi inte göra en beräkning på det.  

4.4.4 Finansiella besparingar resultat 

FDM-printning hade sina för- och nackdelar. En del material som teoretiskt sätt 

uppfyllde kravspecifikationen, visade sig vara svåra (TPU) samt mycket svåra att 
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printa (PP). Det ska dock tilläggas att mycket berodde på själva 3D-printern och 

de inställningar som valdes för materialet.  

 
Grafen 5.1 illustrerar kostnadsförhållandet per tillverkad kärna över tid med 

verktygs- och materialkostnaden inräknade för de olika tillverkningsmetoderna. 

Beräkningen gjordes för de 80 stycken Regeror som planeras byggas.  

Graf 5.2 är sammanställd av samma variabler som graf 5.1 men med skillnaden att 

den illustrerar totala kostnaden för tillverkningen av kärnor till 80 stycken 

Regeror.  

Både graf 5.1 och 5.2 visade att FDM är den absolut billigaste 

tillverkningsmetoden. I beräkningarna görs ett antagande att så snart som bästa 

möjliga inställningar på 3D-printningen hittas, kommer varje tillverkad kärna vara 

av tillräcklig kvalitet för att användas. 

På grafen finns även SLS-printning som projektet inte har berört. Anledningen till 

detta är att Koenigsegg har efterfrågat hur mycket det skulle kosta att få kärnorna 

tillverkade med SLS tekniken av en leverantör. 

 

 

 

 

Graf 5.1 (nedre), Graf 5.2 

(övre) 
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4.5 Tekniker för ihåliga kompositdelar 

Resultatet av utvärdering av tre olika tekniker för extrahering av kärnmaterial blev 

efterbehandling av kompositdelen i form av upplösning av kärnan i ett 

lösningsmedel. 

4.6 Prototyptillverkning och utprovning 

 PP HIPS 

 Problem Anledning Lösning Problem Anledning Lösning 

Test 

nr.1 

Hål i 

väggarna 

på flera 

ställen 

Start/Stop 

punkterna 

var på 

samma 

ställe på 

varje lager 

Byta 

inställnin

gar till 

Random 

Start/Sto

p punkter 

på varje 

lager 

Ej ihålig Mänsklig 

faktor  

Ändrade 

inställningar på 

Top/Bottom/Perim

eter-Layers, tog 

bort Infill 

Test 

nr.2 

Byggde 

inte Top 

layers 

Okänd, 

p.g.a 

prototypen 

borttagen 

från 

printern 

innan vi 

hann 

upptäcka 

felet 

Startade 

om 

printen 

Går lätt 

sönder 

För tunna 

Top/Bottom/P

erimeter-

Layers 

Ändrade antalet 

Top/Bottom/Perim

eter-Layers 

 

Test 

nr.3,4 

för PP 

------- 

Test 3 

för 

HIPS 

Byggde 

inte Top 

layers 

Okänd, 

p.g.a 

prototypen 

borttagen 

från 

printern 

innan vi 

hann 

upptäcka 

felet själva 

Startade 

om 

printen 

Ej tät Top/bottom/p

erimeter- 

layer settings 

Gör om cad-filen 

till ihålig så att 

delen printas med 

ett annat mönster. 

Test 

nr. 

5….10 

------- 

Test 

4,5 

för 

HIPS 

Byggde 

inte Top 

layers 

Upptäckte 

att 

prototypen 

välter vid 

Top 

Layers 

Gjorde 

försök 

med att 

skriva ut 

i olika 

temperat

urer 

Botten 

lyfter sig 

en kant upp 

längst 

väggen och 

det sticker 

ut mönster 

som kan 

ses i bilaga 

Antingen 

inget lim på 

plattan eller 

för tjock 

bottenplatta 

Applicera lim och 

testa med nya 

inställningar för 

sömmarna 
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B14 

Test 

nr. 

11,12 

Byggde 

inte Top 

layers, hål 

i 

sidovägga

rna 

Upptäckte 

att 

prototypen 

välter vid 

Top 

Layers, 

samt att 

extruder 2 

krockar 

med 

väggarna  

Stängde 

av 

värmedbä

dden 

efter 30 

lager, 

limmade 

prototype

n längs 

sidorna. 

Håller sig 

inte tätt. 

Luft rymmer 

från 

sömmarna 

och kanterna 

vid tak och 

botten. 

 

Gjorde om CAD-

Filen med radier 

på insidan av 

modellen och 

vidare försök med 

nya inställningar 

för sömmarna. 

Result

at 

Svårt material att printa, inte 

rekommenderat för användning, 

prototypen blev aldrig helt tät, låg 

repeterbarhet. 

Prototyp med fina ytor och allmänt bra resultat, 

lätt att printa, dock fortfarande ej tät. 

Tabell 5.1 

 TPU PVA 

 Problem Anledning Lösning Problem Anlednin

g 

Lösning 

Försök 

nr.1 

Ej ihålig Mänsklig 

faktor  

Ändrade 

inställningar på 

Top/Bottom/Perimet

er-Layers, tog bort 

Infill 

Skrapar 

upp 

material

et med 

nozzlen 

Fel 

kalibrerin

g på 

bädden 

Bäddkalibreri

ng 

Försök 

nr.2 

Många 

lager 

som 

fattades 

material 

Okontinue

rlig 

trådmatnin

g 

Bytade printer    

Försök 

nr.3 

Många 

lager 

som 

fattades 

material 

Okontinue

rlig 

trådmatnin

g 

Tog av material från 

spolen för att 

underlätta 

trådmatningen 

   

Resulta

t 

Ej fungerande prototyp p.g.a. materialet är 

alldeles för mjukt för att användas. Fungerar 

inte att linda kolfiber runt en mjuk kärna. 

Gick att printa, men är ej tät. Samt 

svår att hantera p.g.a löser upp sig i 

handen. 

Tabell 5.2 
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4.7 Analys 

Materialen i tabellen i bilaga B6 utvärderades tillsammans med Johan Wretborn 

som är handledare från högskolan och sedan Koenigsegg. 

4.8 Principkonstruktionen resultat 

Det fanns egentligen två typer av problem, fysiska problem och mjukvarubaserade 

problem. Mjukvaran åtgärdades med ordentliga inställningar i slicer-programmet 

Simplify3D. De fysiska problemen berodde ofta på att modellen välte eller rörde 

på sig under printningen, det åtgärdades genom att applicera lite lim på bädden så 

att modellen satt stadigare under printningen. Några material var enklare än andra 

att printa. PP:n visade sig väldigt problematisk och svår att printa. I resultatdelen 

går det att se i tabellen de olika försöken och vad som hände varje försök. Bilaga 

B12 visar också en bild på några av de misslyckade försöken.  
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultat med diskussion för varför diverse problem uppstod med respektive 

material finns presenterade i tabell 5.1, 5.2. 

Resultatet av undersökningen visade att FDM-tekniken är den absolut billigaste, 

snabbaste och mest flexibla tillverkningsmetoden för produktion av produkter 

med komplex geometri och låg volym. FDM kräver inte heller någon ny 

investering om geometrin skulle förändras.Detta åskådliggörs i punk 5.3. 

Vid FDM tillverkningen ska också krympnings- och utvidgningsaspekter 

betraktas. Stratasys använder sig av följande ekvationer. 

𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = (𝑇𝑐𝑢𝑟𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙) × (∝𝑡𝑜𝑜𝑙−∝𝑝𝑎𝑟𝑡)         (6-1) 

𝑇𝑜𝑜𝑙 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
1

1+𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
                            (6-2) 

∝= 𝐶𝑇𝐸;  𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒                                           (6-3) 

Tool scaling factor används sedan för att skala ner modellen till rätt storlek, för att 

i högsta grad motverka krympning/utvidgning av produkten för att motsvara 

kravdimensionerna.  

5.1.1 HIPS 

Efter tillverkningsförsök nr 5 på HIPS gjordes ett trycktest av modellen, det 

visade sig att modellen läckte. Dimitri som är expert på 3D-printing på Halmstad 

Högskola gav rådet att istället för att ha en solid 3D-modell (CAD-filen) och sen 

låta slicerprogrammet göra modellen ihålig i efterhand så var det bättre att göra 

3D-modellen (CAD-filen) ihålig från början. Det ledde till att dessa lager lades i 

ett annat mönster. Bilaga B13 illustrerar skillnaderna i grova drag.  

Ett problem som uppstod efter denna ändring var att sömmar på sidorna av 

modellen uppstod. Det åtgärdades med att i slicer-mjukvaran ställa in printern på 

att göra “random seam pattern” istället för “optimal seam pattern for time”. Det 

ledde till att sömmarna spreds ut över modellen. En radie lades också till på 

insidan av modellen i hörn och kanter för att förbättra lufttätheten.  

5.1.2 ST-130 

På grund av långa leveranstider, har inte ST-130 materialet hunnit tillverkas som 

prototyp vilket i sin tur ledde till att inga fysiska tester har kunnat utföras på det. 

Det finns dock dokumentation hos Stratasys där ST-130 har använts för 

tillverkning av ihåliga kompositkonstruktioner och erhållit utmärkta resultat.  

Eftersom Koenigsegg har poängterat att temperaturer och tryck inte är absoluta 

samt att kärnan endast behöver vara under första behandlingen av härdningen 

råder det ingen tvekan om att ST.130 är ett lämpligt material för Koenigsegg. 
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5.1.3 Fortsatt forskning 

Projektet har inte berört metoder för hur kärnan kan göras tät på annat sätt än att 

hitta ett nytt material och tillverkningsmetod.  

Stratasys tillverkar produkter för rymd- flyg- försvar- och prestandabil industrin i 

USA genom FDM-tillverkning av kärnor. Dessa kärnor görs täta med hjälp av ett 

tätningsmedel, “sealant”, vilket vanligtvis är en sort av epoxy som penslas över 

ytan på kärnan. Denna sealant gör att kärnan blir tät vilket medför en snabbare 

process för tillverkningen av ihåliga kompositkonstruktioner, eftersom man 

slipper stegen där innersidan av kärnan ska tätas med vakuumpåsar.  

Epoxin brukar väljas av samma sort som det prepreg materialet som används för 

kompositkonstruktionen vilket gör att den inte behöver extraheras. Detta är en 

etablerad metod på andra företag vilket kan verifieras enligt patentet som beskrevs 

under punkt 3.9. 

5.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för utförandet gav både breda och goda resultat för projektet, 

genom användning av både kvantitativ och kvalitativ metoden generades 

teoretiska resultat. Därefter kunde de styrkas eller nedvärderas av de fysiska tester 

som gjordes. 

Största svårigheten med metoden var tidsbegränsningen eftersom 

prototyptillverkningen krävde mycket tid. Färre prototyper ledde till att mindre 

data kunde samlas in från prototyptillverkningen. Tidsbegränsningen gjorde också 

att ST-130 materialet inte hann tillverkas i prototyp. Prototyptillverkningen kunde 

dock inte undvikas eftersom projektet krävde en praktisk grund för att verifiera 

teori med praktik. 

Felkällorna för projektet ligger i prototyptillverkningen. Det fanns ingen möjlighet 

att printa med två olika material i en print då de tillgängliga 3D-skrivararna inte 

hade den funktionen. Detta hade gett möjligheten att tillverka prototyper med ett 

extraherbart supportmaterial exempelvis PVA vilket hade förbättrat kvaliteten i 

prototyperna. 

Enligt observation har det konstaterats att prototypen läcker endast i Start/Stop 

punkterna (sömmarna) för printern samt där geometrin inte har linjär utveckling.  

5.3 Kritisk granskning 

Begränsningen för dagens FDM-teknik ligger i repeterbarhet och material 

framförallt. Det går också att räkna in pris som en begränsning om industriella 

3D-skrivare räknas med. En industriell printer kan kosta 500 000kr och uppåt 

jämfört med en hobbyprinter i samma storlek med ett pris på ca 50 000kr.  

Det är viktigt att mycket tyngd läggs på att testa sig fram med olika inställningar 

för att få ett lyckat resultat. Desto mer komplicerad geometri och ju högre kvalitet 

som efterfrågas desto mer utmanande blir det. I det här fallet låg komplexiteten i 
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att få prototyperna lufttäta med en väggtjocklek på 2-4 mm och en acceptabel 

ytfinish. I efterhand med den här kunskapen så är det helt klart avgörande att ha 

tillgång till människor med kompetens inom 3D-printning som kan ställa in en 

specifik printer för ett specifikt projekt med alla lämpliga inställningar.  

En stor fördel med tekniken är att den utvecklas i en rasande fart. Printers blir allt 

pålitligare, billigare och nya material dyker ständigt upp på marknaden. 

Arbetsmiljöaspekten för 3D-printing finns i princip inte eftersom maskinerna 

klarar sig själva förutom då material ska fyllas på och när de ska servas eller 

lagas. 3D-printers behöver ingen manuell inblandning under printningsprocessen. 

3D-printers avger dock mycket värme, därför ska rummet ha någon sorts 

ventilation för att hålla ett jämnt klimat i rummet. Miljöpåverkan beror därför 

mycket på var strömmen kommer ifrån som används för att driva printern och 

ventilationen i lokalen. Typ av material spelar också en stor roll om det är 

återvinningsbart eller nedbrytnigsbart. 

Det förs diskussion kring hur 3D tekniken kan användas på både gott och ont. 

Eftersom teknikutvecklingen går exponentiellt finns det risk för att inom några 

decennier kommer 3D-printrar bli så pass billiga och vara så pass bra att det skulle 

vara möjligt att printa exempelvis vapen med en hobbyprinters.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

6. Slutsats 

Efter utförda tester, genomgång av vetenskaplig litteratur samt kontakt med 

världsledande företag inom 3D-printing (bl.a. Stratasys) har det tagits fram två 

material som kan användas för tillverkning av kärnan med hjälp av FDM 

tekniken.  

Enligt data som samlades in från tillverkning och utprovningen av prototyper kan 

följande slutsatser dras vid FDM tillverkning av kärnor: 

 Det behövs en sealant t.ex ett epoxy för att göra produkten tät. 

 Beroende på vilken FDM printer som används måste nya inställningar 

göras. 

 Enligt punkt 3.5.1 ska kärnan lösas ut eftersom den tekniken ger högre 

hållfasthet p.g.a. att det inte uppstår några sömmar i kompositstrukturen. 

Därmed erhålls också en finare yta, mindre manuellt arbete och en 

snabbare process. 

 Det är extremt svårt att få modellen helt lufttät genom bara 3D-printning. 

En print kan bli helt lufttät i ett område samtidigt som nästa print inte är 

lufttät i samma område. Modellerna är extra känsliga runt kanter, hörn och 

sömmar. Det rekommenderas därför starkt att använda ett epoxy som 

lufttätningsmedel i efterhand som sprayas/penslas på.  

6.1 HIPS 

Utifrån utförda fysiska tester samt 3D-printning av diverse material är HIPS det 

absolut bästa materialet eftersom det är mycket enkelt att printa, har bra termiska 

egenskaper för applikationen och är ett material som är lätt extraherbart. 

6.2 ST-130 

Utifrån datablad, framtagningsändamål och andra företags erfarenhet är ST-130 

det absolut bästa materialet eftersom den uppfyller hela kravspecifikationen och 

har redan använts i praktiken med utmärkta resultat. 

Stratasys förser kunden med information angående temperatur, lagertjocklek, 

printer inställningar m.m. som ska användas för att generera bästa resultat. 
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B4 
 

Beteckning Specifikation Krav/Önskemål 

   
F-1 Hård i rumstemperatur K 

E-1 Silikonfri K 

F-2 Kunna anta de flesta former Ö 

F-3 Kunna extraheras från  i efterhand K 

T-1 Tillverkas med hög noggrannhet K 

E-2 Får ej bete sig plastiskt mellan 60-130C K 

E-3 Måste smälta mellan 160-180C om materialet inte kan lösas upp Ö 

E-5 Tåla 7 Bar övertryck K 

E-6 Får inte avge sig några farliga eller skadliga gaser K 

E-7 Tåla 7 Bar övertryck K 

 

K - Kostnad F - Funktion 

E - Egenskaper H - Hantering 

U - Utseende T - Tillverkning 

 

B5 
 

 Kostnad Kvalitet Verktygskostnad Lämplig 

volym 

Begränsningar 

3D printing Låg Hög Låg Låg/Med Storlekar, materialval 

Formsprutning Låg Hög Hög Hög Släppvinklar 

Rotationsgjutning Låg/Hög Hög Låg/Med Låg/Hög Geometribegränsningar 
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B6 
 

 HIPS PLA PVA PP ST130 TPU 

Smältpunkt 225±40 145-177 185±15 150-175  74-137 

Glastemperatur 74-110 55 52-60 (-25) - (-15) 132  

Upplösningsbarhet Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Farliga ångor Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Återvinnbar Ja Ja Ja Ja  Ja 

Silikonfritt Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

CTE 153 180 150 180 106  

Brott gräns  47-70  28-41   

 

B7 

 
[ColorFabb] 
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[MatterHackers] 
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[3D Prima] 
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