
LIGHTCAM -
Högpresterande 
lättviktskomponenter
genom additiv 
tillverkning



● 20% viktsreduktion och 30% reducerad 
ledtid för utveckling av statiska 

komponenter i kundanpassade gasturbiner

● 40 % reducerad kostnad för 
fåstyckstillverkning av 

raketmotorkomponenter tillsammans med 
10% viktreduktion

● Möjlighet till kostnadssänkningar eller 
prestandahöjningar genom utveckling av 

pulver

2. Additiv 
tillverkning för 

högtemperatur-
applikationer:        

PBF-LB och PBF-EB

3. 
Topologioptimering

4. Utveckling av 
demonstratorer för 

högtemperatur-
applikationer 

1. Samband mellan 
pulvrets egenskaper 
och komponentens 

kvalitet och 
prestanda, Ni-bas
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1. Pulveregenskaper

- Jämförelse tre olika kvalitéer av Ni-bas pulver (IN718)

- Omfattande karakterisering av pulver och produktegenskaper efter PBF-EM 
för att ta fram mer kostnadseffektiva pulveralternativ för AM

- Analys av pulveråtervinning och degradering
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Slutsatser: 

- Krav på AM-pulver fastställdes

- Mekanismer för 
pulvernedbrytningen och dess 
effekt på de mekaniska 
egenskaperna  upprättades. 

Pulver 1 Pulver 2 Pulver 3

Tre olika pulverkvalitéer, IN718 som karakteriserades i Lightcam



2. AM-processer

- PBF-LB: 
- Karakterisering av mekaniska egenskaper, 

två olika maskinleverantörer/processer
- Effekt av ytegenskaper och väggtjocklek på 

mekaniska egenskaper
- PBF-EB: 

- Processutveckling och karakterisering av 
mikrostruktur, defekter och mekaniska 
egenskaper

Slutsatser: 
- Möjligt att printa tunna strukturer men 

mekaniska egenskaper bör förbättras
- Ytegenskaper har en signifikant påverkan på 

utmattningsegenskaper
- Genom processutveckling kan egenskaperna 

hos AM-komponenter ökas signifikant (UTS 
5-50%, duktilitet 35…200 %)
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Drag- och utmattningsprovstavar tillverkade i två 
olika PBF-LM processer

Optimering och 
testning av olika 
väggtjocklekar, PBF-EM

Brottytor för provstavar med 
standard (övre) och optimerade 
parametrar, PBF-EM



3, 4. Demonstratorer och 
topologioptimering
- Tre olika demonstratorer

- Turbinutloppsmanifold (TOM) för applikation i raketmotor: topologioptimerades 
och byggdes

- Värmesköld för en energiapplikation: topologioptimering med gyroidstrukturer
byggdes, komponentprovning 

- Ledskena för applikation i flygmotor: ej topologioptimering, byggdes 

Slutsatser:

- Komponenter är kritiska och redan designoptimerade för låg vikt.

- Topologioptimering kommer minska vikten något, men de stora fördelarna kommer 
att vara viktminskning hos utgångsmaterialet genom signifikanta minskningen av 
skärande bearbetning 

- Kunskapsbyggandet inom topologioptimering uppskattat

- För ytterligare viktminskning och optimering, egenskaper hos tunna väggar måste 
säkras

- Arbete kvarstår i att optimera strukturer för värmeövergång och värmeledning
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Ledskena tillverkat med 
PBF-EB. 

Tvärsnitt av ledskena med 
porositeter (lack of fusion). 



Resultat av projektet, effektmål
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Demonstrator / resultat Konkreta mål, t ex vikt, kostnad, tid etc. Förväntad implementering i 
kommersiella produkter

Ledskena för applikation i flygmotor

Turbinutloppsmanifold för applikation i 
raketmotor

Värmesköld för en energiapplikation

En ny pulverkvalité från Höganäs

TRL

Informationsspridning 

0-10 % viktminskning, 20 % lägre kostnad, ledtid reduktion 
6-8mån -> 1mån för framtagning av prototyp för 
utvecklingsprov.’

0-10 % viktminskning, 20% lägre kostnad, ledtidsreduktion 
12 mån -> 1 mån för framtagning av prototyp för 
utvecklingsprov 

10 % lägre kostnad, 30 % luftbesparing 

Den vid projektstart tillgängliga pulverkvaliteten (smältning 
i luft, atomisering i kvävgas) var inte tillräcklig för att 
uppfylla kraven. Det betyder att kostnadsbesparingsmålet 
inte direkt kan uppfyllas genom att byta från 
vakuumsmältning till smältning i luft.

Målet TRL från 3 till 4, vilket uppnåtts av Siemens (TRL6), 
men inte för GKN (TRL2-3).  Även om projektet inte nådde 
alla mål anses det ha varit mycket givande för alla 
projektparter.

3 ex-jobb, 5 konferensbidrag, 1 journalartikel

Inom 5 år för lågpåkänd komponent, 
inom 10 år för kritiska detaljer, kräver 
högre nivå processkunnande 

Inom 10 år efter projektavslut

Ca 5 år efter projektavslut

Genom uppköp har Höganäs skaffat sig 
tillgång till produktionsutrustning som 
kan leverera den efterfrågade 
kvaliteten. Dessutom pågår flera 
investeringar som berör produkter inom 
området.



Vägen till ytterligare viktbesparingar genom 
AM… 
• Topologioptimering bör etableras som ett första steg i 

konstruktionsprocessen redan innan det första utkastet till CAD-modell 
existerar

• Vidare studier behövs för att ersätta solida strukturer med gitterstruktur, 
särskilt i kombination med topologioptimering: stor potential att ytterligare 
minska vikten.

• Metoder för att ta hänsyn till ytegenskaper i modellering både för 
värmeöverföringsapplikationer och utmattningsegenskaper behövs 

• Det behövs mer detaljerade studier av effekterna av as-printed ytan på 
mekaniska egenskaperna 

• Metodik för att ta fram mekaniska egenskaper för tunna, as-printed väggar 
bör utvecklas 
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