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10:00-11:30 Presentationer 

 
 Fredrik Wredenberg (Swerea Kimab) 

    Simulering av AM-processen. Formförändringar och kompensation. 
 

 Johan S. Carlsson (FCC) 
    Nya metoder och verktyg för simulering och beredning av AM laser wire. 
 

 Sten Farre (Swerea Swecast) 
    Från skannad till gjuten (AM) komponent. 
 

 Sepehr Hatami (Swerea IVF) 
    Process monitoring for Selective Laser Melting. 
 

 Massmimo Panarotto (Chalmers) 
    Capturing lifecycle implications of AM during the design phases. 
 

 Simon Allanson (Saab Aeronautics) 

    Industrialisering av AM - en processplan. 

 
 

 

12:30-14:00 Demonstrationer PTC 
 
 Hur bör ett produktionssystem utformas för att på bästa sätt möjliggöra additiv tillverkning och ta del av dess 

fördelar, i industrin? En processplan presenteras där själva hårdvaran är integrerad tillsammans med 
mjukvaran vilket möjliggör en digitaliserad och automatiserad tillverkningsteknik. 
Niklas Eriksson och Simon Allansson, Saab Aeronautics 
 

 Fraunhofer-Chalmers Centre och GKN Aerospace har tillsammans utvecklat metoder och verktyg för 
simulering och effektiv beredning av AM laser wire processen. 
Jonas Kressin, Johan Göhl (FCC),  Jonatan Palmquist (GKN) 
 

 Stationen demonstrerar möjligheten att övervaka Selective Laser Melting (SLM) processen. Övervakning via 
termiska bilder för varje lager och visualisering av olika typer av sensordata kommer at demonstreras.  
Sepehr Hatami och Anton Dahl-Jendelin, Swerea IVF     
 

 Ett gammalt trasigt motorblock från en Mercedes 1931 har röntgats i 3D, s k CT-scan. Filformatet har 
konverterats till ett format som varit användbart att arbeta med i ett vanligt CAD-program, och 
gjutsimulering och en första gjutning har genomförts. 
Sten Farre, Swerea SWECAST 
 

 När en komponent skapas genom additiv tillverkning erhålls allt som oftast oönskade formförändringar och 
restspänningar. I dagsläget kasseras typiskt en serie prototyper innan en acceptabel utskrift uppnås. FAME 
ett verktyg för att istället skriva ut komponenten virtuellt och på så sätt både snabba på processen samt göra 
den billigare. Till nytta för såväl svensk industri som hobbyisten. 
Fredrik Wredenberg, Swerea KIMAB 

 

 En översyn av möjligheter att driva industrialisering av additiv tillverkningsteknik genom införande av 
maskininlärning (ML). Möjligheterna att utnyttja ML för att realisera kvalitetssäkringsprocesser och design för 
tillverkningsverktyg. Datainsamling, informationsrepresentationer och algoritmiska överväganden diskuteras 
och diskuteras i detalj med tonvikt på vad som för närvarande är möjligt med tanke på de senaste 
framstegen inom datavetenskapstekniker och -plattformar. 
Åsa Rudström RISE SICS    

 


