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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts i sammarbete med Höganäs Digital Metal. Höganäs Digital 

Metal sysslar med 3D printning av metall och behöver giveawaykomponenter som de kan ge 

till kunder för att visa deras framtagningsprocess. 

Genom att göra en parameterstyrd cad-modell kan man ta fram ca 200 stycken olika designer 

på ett Höganäs brännvinskrus i miniatyr. Man kan välja olika föremål som ska vara i kruset 

samt olika sorters perforeringar för att se in i det. 

 

Abstract 

This thesis has been done in collaboration with Höganäs Digital Metal. Höganäs Digital Metal 

work with 3D printing of metal and need giveaway components that they can give to 

customers to show their development process. 

 

By making a parametric CAD model can we generate about 200 different designs of a 

“Höganäs brännvinskrus” in miniature. You can choose between different items that should 

be in it and a variety of perforations to look into it.  
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Metod 

Vi har använt oss av utvalda delar av Fredy Olssons metod vid framtagningen av giveaway-

komponenten. Anledningen är för att vi behöver en metod som lägger stor vikt vid idé-stadiet 

eftersom det behövdes flera utformningsidéer. Vi har även arbetat med Fredy Olssons metod 

tidigare vilket gör att vi har god kännedom av den. 

Bakgrund 

Under 2012 förvärvade Höganäs bolaget Fcubic AB i Göteborg. Fcubic har utvecklat en 

teknologi för additive manufacturing, även kallad 3D printning. Höganäs har nu samlat denna 

verksamhet under namnet Digital Metal. 

Digital Metals framtagningsprocess ligger i framkant när det kommer till 3D printning i 

metall och kan därför erbjuda utskrifter med komplexa geometriska former och små detaljer. 

Digital Metal kan även erbjuda en ledtid på under en vecka och steget mellan 

produktframtagning och masstillverkning är därför väldigt liten. 

Syfte 

Syftet med projektet är att skapa en parameterstyrd CAD-modell där det går att generera flera 

olika komponenter för framtagning på Höganäs Digital Metal. 

  



Produktdefinition 

 

Uppdragsformulering 

Uppdraget var att ta fram en giveaway-komponent för Digital Metal som ska ges till Höganäs 

ledning samt kunder för att visa på deras framtagningsprocess. Komponenten ska kunna göras 

i minst 200 unika utföranden genom att man gör en parameterstyrd cad-modell och de olika 

utförandena ska likna varandra. Projektet är indelat i tre delprojekt på grund av deras 

kravställning, alla tre versioner kommer dock i slutändan att sammanställas i en produkt. 

Version 1.  

300 stycken 3d-utskrivna komponenter ska ges till Höganäs ledning i samband med deras 

årstämma. Komponenten ska ha formen av ett brännvinskrus ifrån Höganäs med stämpel och 

text. Måtten ska vara ca 8,9x6,9x20mm. Det ska även finnas ett hjärta som ligger löst inuti 

kruset. Hjärtat ska inte gå att plocka ut ur kruset. 

Version 2.  

Samma krus som ges till Höganäs ledning ska göras fast med en perforering så det går att se 

hjärtat i kruset. 

Version 3. 

Vidareutveckling av kruset där uppdraget var att med egna idéer kan generera 200 olika 

exemplar med snarlika drag. 

Tillverkningsprocess 

Tillverkningsprocessen för att framställa komponenterna är viktig att förstå för att på ett så 

bra sätt som möjligt kunna utforma dem. Digital Metal jobbar med 3d-skrivning av 

metallpulver och processen består av tre stycken delmoment. 

Moment1: Utskrift av komponent 

Komponenten förbereds för utskrift genom att man har gjort CAD-filen till ett stl-format som 

öppnas i 3D-printer programvara. Skrivaren skriver ut komponenten med ett metallpulver som 

är blandat med ett bindemedel. På detta sätt skrivs komponenten ut lager för lager. 

Moment2: Rengöring av komponent 

När komponenten är utskriven måste den rengöras. Detta görs med tryckluft manuellt. 

Moment3: Sintring av komponent 

När komponenten är rengjord går den vidare till en sintringsprocess där komponenten värms 

upp till strax under dess smältgräns. Detta gör så att komponenten blir fast och får rätt 

mekaniska egenskaper. 

 

Omgivning 

Produkten kommer inte att utsättas för några mekaniska påfrestningar då den ska användas 

som ett visuellt exempel på hur man kan använda Digital Metals framtagningsprocess. 

Komponenten kommer att ges till potentiella kunder som provexemplar, visas på mässor m.m 



Människa 

För att på ett bra sätt som möjlig ska kunna ställa upp krav på produkten krävs det att man vet 

vilka som kommer att påverkas av produkten under framtagning och bruk. De personer som 

kommer påverkas av produkten och hur de påverkas. 

Tillverkaren:  

För att tillverkaren ska påverkas positivt krävs det att produkten är utformad för att lätt kunna 

framställas och handskas med. Produkten ska inte gå sönder under tillverkning och det ska 

inte finnas fickor för stödmaterial att fastna i eftersom att detta då inte kommer gå att rensa ur. 

Säljaren:  

För att säljaren ska påverkas positivt krävs det att produkten är tilltalande och visar på vad 

deras process kan göra. Med “tilltalande” menas att den ska väcka intresse hos brukaren. 

Kunden:  

För att kunden ska påverkas positivt krävs det att produkten visar på vad processen kan göra 

samt att den är tilltalande. 

Ekonomi 

Komponenterna som ska tillverka har material och tillverkningssätt förutbestämt sedan 

tidigare och är därför redan kostnadsbestämda. 

Det som behövs ta hänsyn till när det kommer till den ekonomiska biten av projektet är att 

komponenterna inte ska vara allt för komplicerade att rensa och handskas med efter 3D-

printningen. Anledningen är att den största kostnadssänkningen ligger i hur många 

användbara komponenter man kan få ut vid tillverkningen. 

  



Kriterieuppställning 

Produkten ska göras i tre olika versioner och satts följande krav ifrån Höganäs Digital Metal. 

Gemensamma krav 

K1: Minsta tjocklek på delarna får vara 0,2mm (för att den ska hålla ihop vid hantering) 

K2: Lätt att hantera under tillverkning 

K3: Minsta detaljstorhet får vara 0,04mm 

 

Krav på version 1 

K4: Ska ritas som ett brännvinskrus ifrån Höganäs. Krus att rita av har Digital Metal gett oss. 

Se bilaga 9. 

K5: Höganäslogga ska ritas enligt loggan på brännvinskruset, se bilaga 9. 

K6: Måtten ska vara ca H: 20mm B: 8,9mm 

K7: Ett hjärta ska ligga löst inuti kruset och ska inte gå att få ut. 

 

Krav på version 2 

K8: Samma krus som i version 1 fast med en perforering som gör att man ser hjärtat i kruset. 

 

Krav på version 3 

K9: 200 versioner av kruset med snarlika drag av de tidigare versionerna ska kunna genereras 

genom olika kombinationer. 

  



Genomförande av version 1 

Eftersom att version 1 hade väldigt strikta designkrav då det skulle göras en cad-modell av ett 

befintligt krus med ett löst hjärta i gjordes detta utan att ta fram produktförslag. För att kruset 

skulle se realistiskt ut krävdes en väggtjocklek på 0.2mm i flaskans halsöppning men i och 

med att resterande tjocklekar inte syns gavs den en tjocklek på 1mm längs kroppen. Detta gör 

att flaska blir lättare att hantera vid rensning av stödmaterial. 

 

För att underlätta vid rensning av kruset testades tre olika modeller med olika storlekar på 

halsöppningen. De tre olika storlekarna som testade var 2mm, 2.5mm och 3mm i 

innerdiameter. Vid prototypframtagningen upptäcktes dock att det inte spelade någon större 

roll vilken storlek som användes därför att rensningen gick lätt ändå. Storleken 2.5mm valdes 

på grund av att det var likt originalet.  

I kruset gjordes även ett hjärta enligt kravet, vilken ska kunna skramla runt inuti utan att trilla 

ut. 

  



Genomförande av version 2 och 3 

Version 2 var att det skulle finnas en perforering på kruset och i version 3 skulle 200 unika 

exemplar tas fram. Därför gjordes version 2 och 3 tillsammans så det går att välja flera olika 

perforeringar istället för en. 

Produktens verkningssätt 

Produkten ska visa att man kan göra komplicerade geometrier vid 3D printning samtidigt som 

den väcker intresse hos kunden. Brännvinskruset är något som många känner igen eftersom 

att det är en produkt som start förknippas med Höganäs historia. Föremålet i kruset visar att 

det går att göra komplicerade utskrifter. Perforeringen på kruset gör så man kan se föremålet i 

kruset vilket väcker intresse. 

produktens uppbyggnadsätt 

För att nå kravet med minst 200 olika utseenden eftersträvades följande parametrar. 

4st. Föremål i kruset (innehåll) 

10st. Perforeringar 

3st. Vyer för perforeringar 

Perforeringarna ska gå att placera på de olika vyerna för att få olika utseenden och de ska 

även gå att kombinera med varandra om man har samma perforering vald. Se bilaga 8. 

  



Framtagning av design 

Designförslag 

Förslag på Perforeringar 

 



 

  



Förslag på innehåll 

 

  



Förslag på vyer 

 

 
 

  



Utvärdering av designförslag 

 

Perforering: 

För att göra bra val av perforeringar gjordes det en kravprofil. Efter det vägdes förslagen mot 

dem. De som inte uppfyllde kravprofilen valdes bort. Se bilaga1 för matris. 

Följande krav följdes för att göra val av perforeringar: 

 

K11: Perforering ska vara genomgående 

K12: Kruset måste kunna hållas ihop 

K13: Innehållet i kruset ska kunna ses genom perforeringen 

K14: Bredden på perforeringen får inte överstiga 1mm för att innehållet ska stanna kvar i 

kruset 

Efter att förslagen vägdes mot kraven sållades följande förslag bort eftersom de inte uppfyllde 

dem: 

Nr 5, 11, 17, 19, 21, 27, 29, 33 

Innehåll: 

För att göra bra val av innehåll gjordes det en kravprofil. Efter det vägdes förslagen mot dem. 

De som inte uppfyllde kravprofilen valdes bort. Se bildaga2 för matris. 

Följande krav följdes för att göra val av perforeringar: 

K15: får inte vara bredare eller längre än 6.5mm (måste kunna röra sig i kruset) 

K16: minsta yttermått 1mm för att inte ramla igenom perforering 

Efter att förslagen vägdes mot kraven sållades följande förslag bort eftersom de inte uppfyllde 

dem: 

Nr 5, 8 

Vyer 

För att göra bra val av vyer gjordes det en kravprofil. Efter det vägdes förslagen mot dem. De 

som inte uppfyllde kravprofilen valdes bort. Se bildaga3 för matris. 

Följande krav följdes för att göra val av perforeringar: 

K17: Mönstren ska vara lätta att anpassa till vyerna 

K18: Mönstren får inte ligga överlappa loggan och handtaget 

Efter att förslagen vägdes mot kraven sållades följande förslag bort eftersom de inte uppfyllde 

dem: 

Nr 2, 5, 6 

 



Val av designförslag 

 

Perforering: 

Efter att förslagen vägdes mot kraven så togs de bort som inte uppfyllde dem. Efter det så 

genomfördes en sållning av de resterande perforeringarna genom att välja de som såg bäst ut. 

Det som eftersträvades var: 

Perforeringen ska inte vara alldeles för komplicerad. 

Perforeringen ska vara intressant. 

De som valdes var följande:  

 

 

2. I version 1 var ett av kraven att det skulle finnas ett hjärta i kruset. Därför valdes att göra en 

perforering med hjärtan för att hålla samma tema. Formen på perforeringen gör även att det 

ska vara lätt att se igenom samtidigt som innehållet inte trillar ut. Mönstret kommer även vara 

lätt att anpassa till olika vyer.  

4. Varannan stor, varannan liten cirkel gör att perforeringen blir intressant. Det kommer även 

vara lätt att se igenom. 

6. Längre hål för en perforering, där det är väldigt lätt att se innehållet. 

7. Trianglar i ett mönster som gör perforeringen intressant. 

8. Liknande design 2, fast vartannat hjärta är vänt 90°. 

9. En perforering som är gjort som en spiral. Kan vara svår att anpassa till vyerna och behöver 

därför kanske göras som en specialyta som inte går att kombinera. 

12. Liknande version 4 fast alla cirklar har samma storlek. 



13.  Rutnät som gör att det blir mycket perforering och lätt att se innehållet i kruset. 

14. En perforering med kugghjul. Anledningen är att en stor del av Höganäs produktion är just 

kugghjul till fordonsindustrin. 

18. En perforering av rektanglar eller fyrkanter. Det kommer vara lätt att se innehållet i kruset 

samtidigt som det blir snyggt. 

22. En perforering i form av Höganäs ankare. 

26. En perforering i form av Höganäsloggan. 

Innehåll: 

Efter att förslagen vägdes mot kraven så togs de bort som inte uppfyllde dem. Efter det så 

genomfördes en sållning av de resterande innehållen genom att välja de som såg bäst ut. Det 

som eftersträvades var: 

Innehållet ska inte ha alldeles för komplicerad geometri för att underlätta vid tillverkning. 

Innehållet ska vara intressant. 

De som valdes var följande: 

 

1. Ett ankare har koppling till Höganäs eftersom att det är deras logga. 

2. Ett hjärta eftersom det var ett krav på version 1. 

3. Ett kugghjul eftersom att en stor del av Höganäs produktion är just kugghjul till 

fordonsindustrin.  

  



Vyer 

Efter att förslagen vägdes mot kraven så togs de bort som inte uppfyllde dem. Se bilaga 3. 

Kvar var följande: 

 

1. En vy placeras på halva kruset, under handtaget och loggan 

3. En vy i form av en rektangel sätts på ena sidan av kruset 

4. En vy i form av två ovaler görs på båda sidorna av kruset. 

  



Tillverkning 

 

För att lösa uppgiften på ett så enkelt sätt som möjligt så användes boolean operations. 

Boolean operations fungerar genom att man ritar delarna i olika ”bodys” och de kan man 

sedan använda med varandra på olika sett. Man kan t.ex. göra en ”remove” då man tar bort 

element eller en ”add” då man lägger till element. 

I partbodyn är kruset ritat och fungerar som en grund. Genom att rita upp perforeringarna i 

bodys gjordes sedan en remove mot kruset och fick på så sett en perforering. Fördelen med att 

använda boolerian operations är att det blir enkelt att skriva koden i olika rules när man sedan 

arbetar med KBE (knowledge based engineering). Eftersom det enda som behöver aktiveras 

samt avaktiveras är ett element, vilket underlättar eftersom koden blir kortare. 

För att kunna printa komponenten konverteras filen till ett stl-format. Stl är en förkortning för 

Standard Tessellation Language och är det vanligaste filformatet för 3D-printning[1]. Det 

finns även andra format som används fast stl har blivit något av en standard. Formatet gör om 

cad-filen till trianglar som skrivaren kan läsa av.  

En av dem största fördelarna med 3D-printning är att man kan tillverka komplexa produkter 

med låg vikt, som genom annan tillverkning skulle vara mycket svåra att framställa. Som 

Kaufui V. Wong och Aldo Hernandez skriver i sin artikel ”A Review of Additive 

Manufacturing” så är bikupacellen ett exempel på detta. Detta Octagon mönster är vanligt 

inom flyg och bil industrin där vikten är av stor betydelse[1]. Andra områden där 3D-

printning är intressant är inom medicin och smyckesindustrin. 

Diskussion 

 

Vi tycker att vi löste uppdraget bra. Vi hade dock problem med att spara filerna till stl-format 

då övergångarna mellan trianglarna blev fel. Vi tror att felet ligger i catia då modellen är 

väldigt liten och inställningarna inte går att anpassa till dess storlek.  Detta kunde Höganäs 

Digital Metal laga i sitt program så det var inget stort problem i slutändan. 

Vi trodde även att vi genom användning av resolve funktionen skulle underlätta arbetet när 

det kom till nedsparningen av filerna. Men det visade sig att vår version av catia inte klarade 

av att hantera vår fil samt att det bara gick att resolva till Cat-parter. Det blev istället en 

tidsödande uppgift att spara ner alla filer en och en.  

Sammarbetet i gruppen har varit bra men vi är två starka individer med egna viljor. Vilket har 

lett till diskussioner och olika infallsvinklar på uppgiften. Detta har bara varit bra för 

projektets resultat och vi är nöjda med slutresultatet. 

 



Källförteckning 

 

[1]Kaufui V.Wong and Aldo Hernandez, 

Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Miami, Coral       

Gables, FL 33146, 17 June 2012. 
 

  



 

Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

  

Designförslag perforeringar 

Nr K11 K12 K2 K13 K14 GODKÄND 

1           JA 

2           JA 

3           JA 

4           JA 

5           NEJ 

6           JA 

7           JA 

8           JA 

9           JA 

10           JA 

11           NEJ 

12           JA 

13           JA 

14           JA 

15           JA 

16           JA 

17           NEJ 

18           JA 

19           NEJ 

20           JA 

21           NEJ 

22           JA 

23           JA 

24           JA 

25           JA 

26           JA 

27           NEJ 

28           JA 

29           NEJ 

30           JA 

31           JA 

32           JA 

33           NEJ 

34           JA 



Bilaga 2 

Designförslag innehåll 

Nr K1 K2 K3 K15 K16 GODKÄND 

1           JA 

2           JA 

3           JA 

4           JA 

5           NEJ 

6           JA 

7           JA 

8           NEJ 

9           JA 



Bilaga 3 

 

Designförslag Vyer 

Nr K17 K18 GODKÄND 

1     JA 

2     NEJ 

3     JA 

4     JA 

5     NEJ 

6     NEJ 

  



 

Bilaga 4 

 

 

 Yta_A  Yta_B  Yta_C 

  



Bilaga 5 

 

   

Nr1 Nr2 Nr3 

   

Nr4 Nr5 Nr6 



  
 

Nr7 Nr8 Nr9 

   
Nr2f Nr3f Nr4f 

  



 

 

Digital Metal Spiral 
 

 

 

 

  



Bilaga 6 

  

   
 

 

Ankaret Hjärtat 

  

Hjärtat2 Kugghjul 
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KBE schema 

Yta_A   

 

Yta_B   

 

Yta_C     

→ Nr1 

 

→ Nr1 

 

→ Nr1   

  Nr2 

 

  Nr2 

 

  Nr2   

  Nr3 

 

  Nr3 

 

  Nr3   

  Nr4 

 

  Nr4 

 

  Nr4   

  Nr5 

 

  Nr5 

 

  Nr5   

  Nr6 

 

  Nr8 

 

  Nr8   

  Nr7 

 

  Nr3f 

 

  Nr3f   

  Nr8 

 

  Nr2f 

 

  Nr2f   

  Nr9 

 

  Nr4f 

 

  Nr4f   

  Nr3f 

 

  disable 

 

  disable   

  Nr2f 

 

    

 

      

  Nr4f 

 

    

 

      

  disable 

 

    

 

      

  

       

  

Innehåll   

 

Special   

   

  

→ hjärtat 

 

→ spiral 

   

  

  ankaret 

 

  digitalmetal 

   

  

  kugghjul 

 

  disable 

   

  

  hjärtat2 

 

    

   

  

  disable               

  



Bilaga 8 

 

KBE kombinationer 

  

       

  

Yta_A   

 

Yta_B   

 

Yta_C     

→ hjärtat 

 

→ hjärtat 

 

→ hjärtat   

  ankaret 

 

  ankaret 

 

  ankaret   

  kugghjul 

 

  kugghjul 

 

  kugghjul   

  hjärtat2 

 

  hjärtat2 

 

  hjärtat2   

  disable 

 

  disable 

 

  disable   

12*5=60 

 

9*5=45 

 

9*5=45   

  

       

  

  

       

  

Yta_A + Yta_B 

 

Yta_A + Yta_C 

 

Disable     

→ hjärtat 

 

→ hjärtat 

 

→ hjärtat   

  ankaret 

 

  ankaret 

 

  ankaret   

  kugghjul 

 

  kugghjul 

 

  kugghjul   

  hjärtat2 

 

  hjärtat2 

 

  hjärtat2   

  disable 

 

  disable 

 

  disable   

9*5=45 

 

9*5=45 

 

1*5=5   

  

       

  

  

       

  

Special   

      

  

→ hjärtat 

      

  

  ankaret 

      

  

  kugghjul 

  

Antal kombinationer = 255st 

 

  

  hjärtat2 

      

  

  disable 

      

  

2*5=10               

 

  



Bilaga 9 

 

Brännvinskrus att rita av ifrån Höganäs. 

  



Bilaga 10 

 

 

Prototyp på version 1 utan ytbehandling. 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	PROGRAM: CAD-TEKNIKER 120HP
	TITEL PÅ ARBETET: Framtagning av giveaway-komponent
	Författare: Johan NöjdhMarcus Pettersson
	Ämne och omfattning: Examensarbete, Thesis7,5HP
	Ort och datum: Halmstad 2013-05-31
	Presentation av för fattaren: Marcus Pettersson 910105-xxxxMarcus.johan.pettersson@gmail.comJohan Nöjdh 890223-xxxxMr_nojdh@hotmail.com


