DIGITAL TEKNIKWORKSHOP 27 april
Industrin har traditionellt haft tre huvudsakliga tillverkningsmetoder att välja mellan:
gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 20 åren har teknik för
ytterligare en tillverkningsmetod utvecklats; 3D-printning eller Additiv tillverkning
(AM).
Hur drar man nytta av additiv tillverkning för att optimera tillverkningsprocessen
och/eller produkten?

Välkommen till vår digitala teknikworkshop!
Lars-Erik Rännar, docent i maskinteknik med inriktning
additiv tillverkning vid Mittuniversitet i Östersund, delar med
sig av sina kunskaper och svarar på dina frågor.
Workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka
detaljer som är lämpliga för tillverkningsmetoden så att man
kan skapa nya affärsmodeller med ökad konkurrenskraft.

AGENDA
12.30
13.00
14.15
14.30
15.00
16. 00
16.30

Inledning med presentationsrunda
Föredrag om additiv tillverkning
Förberedelser till grupparbete
Fika och grupparbete
Presentation av grupparbeten
Summering, framtidsspaning och utvärdering
Slut

Datum och tid: Måndag 27 april kl. 12.30 – 16.30
Plats: Digitalt via Teams. Inbjudan med länk kommer via e-post efter anmälan.
Anmälan: pia.holmberg@iucsyd.se , tel. 0727 39 12 52

OBS! För att få ut det mesta av dagen är det viktigt att ni är minst två kollegor som
medverkar, gärna tre!

Utvecklingen mot allt kortare serier gör additiv tillverkning alltmer intressant.
Framförallt enstyckstillverkning, små serier och prototyptillverkning blir
effektivare jämfört med gjutning och pressning i formverktyg.

Fö r metalliska material finns sju olika huvudsakliga tekniker samt lika må nga fö r
kompositmaterial. Rostfritt stå l, verktygsstå l, nickel, kobolt, magnesium, koppar,
aluminium, guld, silver och platina ä r nå gra mö jliga metaller. Plus
kompositmaterial i en mä ngd olika varianter.

Additiv tillverkning ger nya geometriska möjligheter för nya konstruktioner med
mindre vikt, nya funktioner såsom kylkanaler, nya material och minskat
materialspill.

Ett exempel:
Viktoptimering av en detalj fö r
flygindustrin 123
1. Detalj tillverkad med skä rande
bearbetning
2. 3 D-printad detalj med samma
utformning; infä stning m.m
3. Optimerad och omkonstruerad
detalj

Små och medelstora tillverkningsfö retag ä r viktiga fö r Sverige. Produktion2030
erbjuder mö jligheter att lä ra mer om nya produktionstekniker och
produktionsmetoder. Genom teknikworkshoppar ges fö retag och forskare
mö jlighet att mö tas och utbyta kunskap och erfarenheter. Tillsammans stä rker vi
svensk industris konkurrenskraft.
Workshopen ä r kostnadsfri.

