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                       PROFESSOR  
                       OLA HARRYSSON 
                             North Carolina University 
 
                           Mjukvarulösning för                
                           Slutbearbetning av AM 

       Metallkomponenter 
AM forskargruppen på North Carolina State University 
har tillsammans med en forskargrupp från Iowa State 
University utvecklat en mjukvarulösning for automatisk 
slutbearbetning av AM metallkomponenter. Mjukvaran 
hanterar all manipulering av designfilen både före och 
efter AM-steget och använder det nya AMF-formatet för 
att hantera dimensioner och toleranser genom hela 
processen. Efter att AM-detaljen är printad tar mjukvaran 
vid igen och genererar automatiskt CNC-koden för 
slutbearbetningen. Resultatet är en AM-metallkomponent 
med acceptabla dimensioner och ytor för mekaniska 
applikationer. Eftersom inga fixturer eller CNC-kod 
behöver utvecklas så är hela processen mycket 
snabbare än de traditionella lösningarna.  
 

ANDREAS GRAICHEN  
Senior Specialist & Manager Additive Manufacturing 
Siemens Industrial Turbomachinery 
 
Från industrialisering till digitalisering 
Siemens i Finspång vill utveckla 3D-printing i metall så långt att det fungerar lika lätt, självklart och smidig som dagens 
utskrifter på papper. En lösning med skrivar-containrar är under utveckling. För att det ska kunna bli verklighet måste 
digital data kunna strömma genom en och samma miljö, utan att behöva hanteras av människor. Vad betyder det för 
samspelet mellan dagens konstruktörer och verkstadspersonal? Är det möjligt att skapa ett sådant digitalt flöde utan 
människor? Föds Skynet och Terminatorn i Finspång? 
 

                   BART PETERS  
                   & SÖREN OLSSON 
                   Business Development,  

             Materialise 
 
                       From Prototyping to        
                       Certified Additive  
                       Manufacturing: the  
                       importance of software  

    and processes in a 3D  
     Printing Environment 
How do you take an emerging manufacturing 
technology to a mature production method, even in the 
most highly regulated environments? Which 
mechanisms need to be in place to tackle the 
challenges in terms of traceability, repeatability and 
quality control? Based on a number of recent customer 
cases, Materialise will take you through how it went 
from rapid prototyping to certified manufacturing and 
how 3D printing software helped in opening up the 
great possibilities of Additive Manufacturing for 
businesses worldwide. 
   
BENJAMIN BECKER 
Sales Manager Europe,  
Volume Graphics 
 
Computed Tomography  
& Additive Manufacturing  
– Solutions about Voxels 
In the talk I will outline the quality control capabilities of 
VGStudio MAX used on CT scans of additive manufactured 
parts, especially in the field of material and geometry 
analyses. Furthermore the CT  technology in combination 
with VGStudio MAX is a unique tool to generate a .stl file 
from “any” part, so that it can be reproduced easily using 
additive manufacturing techniques. 
 

PROFESSOR  
LARS PEJRYD 
Örebro universitet 
 
Mjukvarufrågor  
relaterade till design  
och kontroll av AM-artiklar 
Vid Örebro universitet bedrivs forskning om additiv 
tillverkning och röntgentomografi. Utgångspunkten är 
produkten och hur man på bästa sätt skall utnyttja de 
möjligheter som AM-tekniken kan erbjuda. 
Föredraget kommer att behandla både utveckling av 
mjukvarulösningar i produktframtagningskedjan och 
några specifika frågor man arbetar med. 
 

TTCTillverkningstekniskt
Centrum



ANMÄLAN & INFO 
veronica@alfrednobelsp.se  

Senast måndag 7 mars 2016.  
Ange önskemål om specialkost.  
Begränsat antal platser. Kostnadsfritt. 

Plats: Alfred Nobels Björkborn, Karlskoga 

Program	  
9:00    Kaffe och mingel 
9:30    Moderator Christer Alm hälsar välkommen 
9:45-10:30  Från industrialisering till digitalisering 
10:40-11:25  Mjukvarulösning för Slutbearbetning av  

   AM Metallkomponenter 
11:30-12:30  Lunch och mingel 
12:30-13:15  From Prototyping to Certified Additive Manufacturing:  

   the importance of software and processes in a  
   3D Printing Environment 

13:25-14:10  Mjukvarufrågor relaterade till design och kontroll av AM-artiklar 
14:15-14:30  Moderator Christer Alm 
14:30-15:00  Kaffe o mingel 
15:00-15:45  Computed Tomography & Additive Manufacturing  

   – Solutions about Voxels 
16:00   Moderator Christer Alm summerar dagen 

Seminariet arrangeras och finansieras 
av 3DTC – ett samarbete mellan 

Presentatörer och talare under seminariet 

TTC är en plattform och ett samarbete mellan 
akademi, näringsliv och Alfred Nobel Science Park. 
Kombinationen av de två högaktuella forsknings- 
och teknikområdena 3D-printing i metall och 3D-
röntgen, som tillsammans med den kompetens och 
utrustning som finns tillgänglig för såväl industri som 
akademi gör centret unikt. 

Moderator: Christer Alm, 
Senior affärs- och 

verksamhetskonsult 

Additive Manufacturing – från industrialisering till digitalisering	  


