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Sammanfattning 

Föreliggande rapport syftar till att redogöra för hur olika 3D-tekniker kan 
fungera som praktiskt användbara hjälpmedel i arbeten rörande mö-
belkonservering och möbelrestaurering. Arbetet behandlar olika tekniker 
för att skanna och skriva ut, presenterar ett urval av tidigare forskning 
vilket berör det aktuella ämnet, samt ger inblick i praktiska fallstudier.

Den tekniska utvecklingen av 3D-printing och skanning går stadigt 
framåt vilket väcker frågan om tekniken kan vara ett lämpligt hjälpmedel 
inom området för föremålsbevarande arbete. I arbetet presenteras ett antal 
fallstudier där 3D-tekniken har använts för dokumentation och restaure-
ring av olika föremål. Teknikerna har sedan jämförts med konventionella 
metoder.

PLA är ett utskriftsfilament, kanske främst avsett för kommersiellt bruk.
I arbetet undersöks detta material och dess kompabilitet med andra ma-
terial. Efter åldring genomgår materialet ett hållfasthets- och kulörtest. 
Resultaten visar att PLA kan vara känsligt för UV-strålning och tempera-
turer över 60°C. Vi anser att 3D-tekniken i flera fall kan fungera som ett 
användbart hjälpmedel för möbelkonservering. 



Abstract

This thesis seeks to explain how the various 3D technologies can serve 
as a practical aid in applied furniture conservation. The thesis deals with 
various techniques to scan and print, presents a selection of previous 
research relevant to the topic, and provides insight into the practical case 
studies.

The technical development of 3D printing and scanning is advancing  
rapidly which raises the question whether the technology can be a useful 
tool in the field of conservation. The thesis presents a number of case 
studies where 3D technology has been used for documentation and res-
toration of various objects. These techniques have been compared with 
conventional methods.

PLA is a printing fillament, perhaps primarily intended for commercial 
use. The work examines this material and its compatibility with other 
materials. After aging, the fillament undergoes a structural and color test. 
The results show that PLA is sensitive to UV-radiation and temperatures 
above 60°C. We believe that 3D technology can, in many cases, serve as a 
useful tool for furniture preservation.
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1 Inledning

1.1 Syfte och mål
Arbetet syftar till att redogöra för hur olika 3D-tekniker kan fungera som 
praktiskt användbara instrument i arbeten rörande möbelkonservering och 
möbelrestaurering. Rapporten ska hjälpa läsaren att få en fördjupad inblick 
i tillgängliga metoder och material samt redogöra för möjligheter och be-
gränsningar.

1.2 Frågeställningar
Kan 3D-skanning- och printing fungera som ett praktiskt användbart in-
strument inom möbelkonservering/restaureringsområdet?
För att kunna gå vidare med denna frågeställning finns det en rad frågor att 
förhålla sig till:

1. Vilka material kan man skriva ut i?
2. Vilka utskrifts- och skanningstekniker finns tillgängliga?
3. Hur ekonomiskt hållbart/konkurrenskraftigt är materialet?
4. Hur påverkas originalet av det kompletterande materialet?
5. Hur åldras det kompletterande materialet?

1.3 Metod och källor
Inför- och under arbetet har rapporter och vetenskapliga artiklar vilka berör 
det aktuella ämnet studerats. Detta gäller både arbeten med en i huvudsak 
teoretisk som praktisk utgångspunkt. Flertalet studiebesök har genomförts; 
däribland ett besök på en 3D-mässa där en utbildning och flera verksam-
ma företag med inriktning på att utveckla 3D- printingsområdet medver-
kade. Vidare har praktiska studier genomförts där vanligt förekommande 
problematik inom möbelkonservering åtgärdats på konventionellt sätt, för 
att sedan jämföras med användandet av en metod vilket innefattar 3D- 
teknikens hjälp.

1.4 Avgränsningar
Vi har anpassat oss efter den utrustning som finns tillgänglig på Carl 
Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet. Den 3D-skrivare vi 
har använt oss av är en FDM-skrivare avsedd främst för kommersiellt bruk 
och kan således inte hålla samma genomgående kvalitet som en skri-
vare avsedd för industrin. Men den är tillräckligt bra för att vi ska kunna 
besvara frågeställningen och frågorna så som de är formulerade. Vi har 
uteslutande använt oss av PLA filament som utskriftsmaterial dels för att 
det är ett relativt billigt och lättillgängligt material men framförallt för att 
det är ett relativt outforskat material där vi har haft svårt att hitta resultat av 
tidigare materialtester. 
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Det finns tidigare forskning och exempel på praktiska tillämpningsmetoder 
vilket innefattar användandet av 3D-teknik inom området för bevarande av 
kulturarv.

Vid the 11th International Symposium on Wood and Furniture Conserva-
tion, 2012 presenterades arbetet ”Rapid prototyping systems as a tool for 
3D reconstruction, replicas and replacement” av Heinrich Piening. Piening 
presenterar fallstudier där 3D-teknik tillämpats för rekonstruering av bort-
fallna delar på museiföremål. I arbetet beskrivs också olika metoder och 
material inom additiv tillverkning.

I ”New products, old ideas. Reconstruction, reproduction and re-invention 
in the Frederick Parker Collection” beskriver John Cross och Cathy O`-
Donnell hur de använde sig av 3D-skanning och 3D-utskrifter i sitt arbete 
med bevarandet av en samling stolar i “The Parker Collection”. De tar i 
sitt arbete upp andra möjligheter med 3D-tekniken, såsom möjligheten 
att tillverka speciellt anpassade förpackningar för ömtåliga och värdefulla 
föremål.

År 2013 presenterades ett nederländskt forskningsprojekt och enutställning 
vid namn ”SmartReplicas”. Designern Maaike Roozenburg har med hjälp 
av 3D-teknik gjort repliker av keramiska museiföremål de inte kunde ställa 
ut för besökare på grund av deras sprödhet.

I samband med konservering/restaurering av en fåtölj vilken tidigare tillhört 
Marie Antoinette, rekonstruerades ett bortfall av skuren dekor med hjälp 
av 3D-teknik. Projektet drevs av konservator Zoe Allen och tekniker Phil 
James. Stolen ställdes ut på utställningen ”The new Europe 1600 to 1800 
galleries” vilken anordnades 2015 på Victoria & Albert museum.

Joerg Maxzin var involverad inom ett forskningsprojekt över en sjuårs-
period vilket handlade om rekonstruktion av en monumental träskulptur 
”Habemus lucam”. En tredjedel av skulpturen brandskadades under an-
dra världskriget och de skadade delarna rekonstruerades med hjälp av 
3D-teknik. ”Habemus lucam 3D-Technik verhilft Kulturerbe zu neuem 
Leben”, Restauro N8, 2015.

Teoretisk forskning i detta område har studerats av Josephine Bobeck år 
2015, student på programmet för konservering vid Institutionen för kul-
turvård vid Göteborgs universitet, ”3D-teknik som ett verktyg för bev-
arande”. Thijs Janssen beskriver i sitt masterarbete hur han använt sig av 
3D-teknik för rekonstruktion av profillister “Reconstructie van Robbellijsten 
-een onderzoek naar nieuwe technieken”, Amsterdams universitet, 2012.
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1.5 Tidigare forskning



2 Teknik och tillämpning

Flera historiska sammanhang och utgångspunkter skulle kunna tillskrivas 
som 3D-utskrivningens ursprung (Hoskins, 2013, s.14).  Hoskins redogör 
och ger exempel på additiv tillverkning med utgångspunkt i visuell konst. 
Ett tidigt exempel på additiv tillverkning är lerkärl från yngre stenåldern 
tillverkade med ”ringteknik” (Hoskins, 2013, s.15), där tillverkningens 
process bestod av att lägga ringar av lera på varandra till ett färdigt kärl.
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Figur 2. Ringteknik (stratasys.com).

Joseph Beaman vid University of Texas har i en studie undersökt 3D- ut-
skrivningens historia med utgångspunkt i främst två historiska teknologier 
för reproduktion; topografi, där en yta avbildas med hjälp av nivåkurvor, 
och fotoskulpturen där en kamera används för att samla information från 
en yta vilket sedan bearbetas med fotomekaniska processer för att åter-
skapa den. Den topografiska metoden kan kopplas till den moderna addi-
tiva tillverkningen där pulverbaserat material används för att bygga upp 
en modell lager för lager. Fotoskulptur-metoden kan istället kopplas till 
tekniker vilka innefattar flytande fotopolymer vilket härdas med UV-ljus. 
(Hoskins, 2013, s.16) (Fig. 2)

I detta kapitel ges initialt en redogörelse över föregångarna till 
modern tillverkningsteknik med additiva och subtraktiva metoder. Därefter 
beskrivs olika typer av 3D-utskriftstekniker samt skanningstekniker och 
programvaror. Slutligen redogörs för idag förekommande material anpas-
sade för 3D-utskrivning.

I arbetet med framställning av två- och tredimensionella objekt talar man 
främst om två olika huvudmetoder; additiv- och subtraktiv tillverkning. 
Vid additiv tillverkning byggs en komponent upp genom att material ad-
deras till skillnad från den subtraktiva tillverkningen där material avverkas.

2.1 Additiv- och subtraktiv tillverkning; historiska föregångare



Hoskins drar direkta paralleller mellan denna metod för att tillverka lerkärl 
och modern FDM-teknik där ett objekt byggs upp av filament lager för lager 
(Hoskins, 2013, s.15).

En annan metod och föregångare till modern 3D-teknik är den 
fotografiska skannings- och replikeringsmetod vilken utvecklades och 
patenterades under 1860-talet av Francois Willèmes. Metoden gick ut på att 
skulpturen placerades i ett cirkulärt rum för att sedan fotograferas med 24 
stycken kameror utplacerade runt om skulpturen från olika perspektiv. Från 
dessa fotografier fick man fram siluetter vilka ritades av (Fig. 3). Kon-
turlinjerna projicerades på en skärm och en hantverkare fick med hjälp av 
en pantograf (Fig. 5) utrustad med ett skärverktyg, skära fram bysten från 
ett cylindriskt block av lera eller gips. Resultatet jämnades ut för att sedan 
användas som en gjutform (Hoskins, 2013, s.18-19).

Denna metod kan ses som ett av de tidigaste exemplen på att dela upp ett 
objekt i flera individuella lager vilket är likt dagens 3D-utskrivningspro-
cesser (Hoskins, 2013, s.19). I modern tillverkningsteknik kallas detta för 
”slicing”, ett programverktyg vilket används för att dela upp en modell i 
flera horisontella skikt och genererar en maskinkod vilken 3D-skrivaren 
läser av i utskriftsprocessen.

James Watt utvecklade en serie maskiner för kopiering av skulpturer 
mellan åren 1800-1819, några han dock aldrig patenterade.                   
Skulpturkopierings- maskinen vidareutvecklades sedermera av Benjamin 
Cheverton vilket 1884 patenterade en kopieringsmaskin för att skala ned 
skulpturer i storlek. Maskinen var utrustad med ett roterande skär vilket 
skar ut skulpturerna ur ett råämne (Fig. 4).

4

Figur 3. Willèmes skannings- och replikeringsmetod  (wikiwand.com). 



Vid samma tidpunkt som Cheverton, utvecklade den franske formgivaren 
och ingenjören Achille Collass också en metod för att reproducera skulp-
turer med hjälp av en pantograf (Fig. 5), Hoskins menar att dessa maskin-
er står som föregångare till dagens CNC-(Computer Numerical Control) 
maskiner (Hoskins, 2013, s.17-18).

5

Figur 4. Skulpturkopieringsmaskin (gettyimages.ca).

Figur 5. Pantograf. 



Walter Woodbury patenterade 1864 en fotomekanisk process (Wright, 
2004, s.30) vilket skulle kunna ses som en föregångare till dagens metoder 
för framställning av objekt genom användandet av fotopolymerer. Metoden 
innebar att man framställde bilder genom att använda ljussensibiliserat 
gelatin vilket täcks med bly och pressas ihop. Detta genererar ett avtryck 
i metallen vilket färgas in med pigmenterat gelatin. Gelatinet pressades 
sedan ut över ett papper eller ett annat material gelatinet kan adherera till 
(Woodburytrycket, Selivanova, 20101). Mörka och ljusa partier i bilden var 
beroende av gelatinets tjocklek; tjocka partier gelatin ger mörkare partier 
(Hoskins, 2013, s.21).

2.2 Additiva tillverkningsmetoder
Det finns flera synonymer till additiv tillverkning (AT), fri-forms-
tillverkning, 3D-utskrivning, Rapid Prototyping är exempel på detta (VIN-
NOVA, 2014, s.8). Gemensamt är att de tillverkar tredimensionella kompo-
nenter genom att addera material, till skillnad från den subtraktiva tillverk-
ningen där material subtraheras från ett råämne, till exempel vid svarvning 
och fräsning (3D-mässan, 2016).

2.2.1 Stereolitografi (SLA)
Additiv tillverkning med hjälp av SLA- metoden innebär att solida objekt 
byggs upp genom användningen av flytande fotopolymer och UV-ljus 
(Fig. 6). En byggplattform sänks ned i en behållare innehållandes flytande 
fotopolymer och exponeras för UV-ljus. Denna process fortgår och mod-
ellen byggs upp lager för lager till en färdig produkt (Horvath, 2014, S.5). 
UV-bestrålningen levererar en tillräcklig mängd energi för att inducera en 
kemisk reaktion, initierad av reaktiva ämnen (fria radikaler eller joner). 
Detta får den flytande polymeren att övergå till en tvärbunden polymer 
(Ba’rtolo 2011, S.6-7). Efter utskrift tvättas objektet rent med isopropanol 
(C3H7OH) och eventuellt stödmaterial avlägsnas (3DP).
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Figur 6. Stereolitografi. 



2.2.1.1 Infraröd stereolitografi
Detta är en stereolitografisk process där infraröd strålning (IR) används 
för att härda en värmekänslig harts/polymer. Till skillnad från den kon-
ventionella, UV-initierade polymerisationsprocessen är detta en termiskt 
initierad process (Ba’rtolo 2011, S.17).

2.2.2 Digital Light Processing (DLP)
Digital Light Processing (DLP) är en additiv tillverkningsteknik vilken 
liknar SLA- metoden i avseendet att modellen byggs upp med flytande 
polymerer. Den huvudsakliga skillnaden är att DLP-metoden använder en 
projektor för att härda polymeren genom ljusexponering. Detta medför att 
hela lager kan exponeras för ljus samtidigt till skillnad från SLA- metoden 
där en laser exponerar ytan punkt för punkt, detta medför att DLP-metoden 
har en relativt högre produktionshastighet. Med denna metod kan lager 
byggas med tjocklekar ned till 16 x 16 x 10 mikrometer och utskrifterna 
är av relativt hög upplösning. Efterbearbetningen är densamma som för 
SLA-utskrifter (3DP, 2016).

2.2.3 Material-jetting (MJ)
Modellen byggs upp genom att utskrivningsmaterialet appliceras 
droppvis på en byggyta lager för lager med DOD-metoden (Drop On 
Demand) och härdas med UV-ljus (Fig. 7). Flera material kan användas på 
samma gång i processen, dock är detta utbud något begränsat då det kräver 
att utskrivningsmaterialet har förmågan att bilda droppar; polymerer och 
vax är vanligt förekommande material. Dock kan en piezoelektrisk metod 
användas vilket tillåter en större valbarhet av material. MJ-metoden klarar 
att skriva ut lager med tjocklekar ned till 16 mikron (lboro.ac.uk, 2016)
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Figur 7. Material-Jetting. 



2.2.4 Binder-Jetting (BJ)
Ett lager av pulver distribueras över en byggplattform; detta sker oftast med 
en vals vilken slätar ut och komprimerar pulvret. Ett skrivarhuvud applicerar 
ett bindemedel, ett lager åt gången med efterföljande härdningsprocess av 
varje lager genom att tillföra värme. Denna process upprepas lager för lager 
till ett färdigt objekt (Fig. 8). När modellen är fädigbyggd härdas den fullt ut 
i en ugn. En fördel med metoden är att det går att skriva ut i färg (CMYK), 
flera skrivarhuvuden kan användas samtidigt och bindemedlet kan färgas in. 
Modellerna är heller inte i behov av stödstrukturer under processen då det 
omkringliggande pulvret (pulverbädden) fungerar som stöd, detta är av för-
del när objekt med en komplex geometri ska tillverkas. Löst pulver som inte 
använts och härdats återvinns (Hoskins, 2013, s.47-48). I stort sett vilket 
byggmaterial som helst kan användas förutsatt att materialet är tillgängligt i 
pulverform (additively.com, 2016). 

2.2.5 Laser Sintering (LS)
LS metoden, även kallad Selective Laser Sintering (SLS), liknar BJ-
metoden. Objektet byggs upp i pulverbädd men här används istället en 
kraftfull koldioxid- (CO2) laser för att smälta pulvermaterialet (Stratasys, 
2016) (Fig. 9).
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Figur 8. Binder-Jetting. 



2.2.6 Electron Beam Melting (EBM)
Electron Beam Melting- (EBM) metoden liknar LS- och BJ- metoderna. En 
elektrostråle används för att smälta pulvermaterialet i pulverbädden (Fig. 
10).
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Figur 9. Laser Sintering.

Figur 10. Electron Beam Melting.



2.2.7 Fused Deposition Modelling (FDM)
Modellen byggs upp lager för lager på byggplatta genom att maskinen 
matar fram byggmaterial från en materialbehållare till ett uppvärmt mun-
stycke där materialet extruderas och härdas genom att det återgår till fast 
form i rumstemperatur (Fig.11). Munstycket arbetar i x-, och y- axel och 
byggplattan arbetar i z- axel. En geometri med partier där formen har ex-
empelvis en vinkel på 45 grader eller mer, ut från modellens ”kropp/stam” 
kan behöva stödmaterial. Detta beräknas och programmeras oftast automa-
tiskt av den mjukvara som används. Materialurvalet är relativt stort; termo-
plaster, kompositmaterial och metaller är vanligt förekommande material 
(protech.se, 2016).

2.2.8 Laminated Object Manufacturing (LOM)
Laminated Object Manufacturing (LOM) är en additiv tillverkningsteknik 
där en koldioxidlaser används för att skära ut konturformen i tunna skikt av 
byggnadsmaterial, vanligtvis av papper. Skikten sammanfogas sedan lager 
på lager med ett adhesiv (Fig. 12). Andra förekommande material är plast-
film, trä och metallfolie. Tjockleken på materialet styr således 
lagertjockleken (Azom, 2016). 
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Figur 11. Fused Deposition Modelling.



2.3 Skanning
3D-skanning används för att analysera och samla in data från ett 
fysiskt objekt och dess omgivning i form av information rörande 
exempelvis form och färg. (Ebrahim, 2011 s.2). Det finns olika typer av 
utrustning och tillvägagångssätt för 3D-skanning (Geomagic.com). 
Slutresultat efter bearbetning av rådata kan vara ritningar, CAD-modeller, 
3D-modeller med fotorealistiska texturer eller videoanimationer (Boehler 
& Marbs, 2004, s.291). Dagens 3D-skanning delas huvudsakligen in i två 
kategorier; icke-kontakt och kontakt-skanning (Creativetools, 2016). 
De första 3D-skanningsmaskinerna var konstruerade på ett liknande sätt 
som en CNC-maskin. Bordet delades in i XY-positioner och ett tryck-
känsligt instrument rörde sig i längst dessa banor inom ett rutnät. 
Vid specifika punkter sänktes instrumentet ned och registrerade kontakt 
med föremålet vilket resulterade i positionsvärdet för Z-axeln.

Genom en kontrollerad styrning av laser eller ljus vilket skickas mot 
objektet kan djupmåttet registreras på flera punkter samtidigt (Crea-
tivetools, 2016), detta är ett exempel på icke-kontakt-skanning som började 
användas i början av 1960-talet. Tidiga skannrar använde ljus, projektor-
er och kameror för bildupptagning. Dock var tekniken begränsad vilket 
gjorde att det ofta krävdes mycket tid och stort bemödande för att få en 
exakt avbild av objektet. 

Figur 12. Laminated Object Manufacturing  (azom.com).
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Tekniken utvecklades dock snabbt så att resultatet av uppmätningarna 
blev mer exakta. (Ebrahim, 2011 s.4). Utvecklingen av datorerna var 
av stor betydelse då allteftersom datorerna blev mer kraftfulla kunde en 
större mängd data lagras (Creativetools, 2016). Under 1980-talets andra 
hälft blev det vanligare med skannrar vilka använde strukturerat ljus och 
laser för att läsa av en yta (Ebrahim, 2011 s.4). Skanning med strukturerat 
ljus och laser är två av de mest förekommande metoderna för skanning av 
kulturhistoriskt material (Wachowiak & Karas, 2009, s.148) då skanning 
med kontakt-metoden i värsta fall kan skada föremålet i processen.

En 3D-skanner producerar ett så kallat punktmoln. Detta består av en 
sammansättning av mängder av geometriska datapunkter sammansatta i 
ett koordinatsystem. Punkterna har egna X-, Y- och Z-koordinater vilket 
innebär att när dessa punkter sätts i relation till varandra skapas objektets 
form. Mängden punkter är beroende av objektets form, storlek och kom-
plexitet (Wachowiak & Karas, 2009,). En 3D-modell kan också skapas 
genom att sätta samman en mängd 2D-bilder, likt Willémes metod, se 
2.3.4 Fotogrammetri, s.14. Laserskanning kan delas in i två huvudgrup-
per; ”time-of-flight”- och triangulerings-system (Payne, 2013).

2.3.1 Triangulering
Skanning med trianguleringssystem används främst till skanning av 
mindre föremål. Systemet bygger på ett fixerat, bestämt avstånd mellan 
laser och sensor (Payne, 2013). Laserkällan skickar ut en puls vilket 
träffar objektets yta för att reflektera tillbaka till sensorn, detta bildar en 
triangel, därav namnet triangulering (Brown, 2012). Genom dessa tre 
referenspunkter kan avstånden för X,Y, Z-koordinaterna beräknas 
(Wachowiak & Karas, 2009, s.150) (Fig. 14).

Figur 13.  Trianguleringssystem  (rapidform.com).
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2.3.2 Time-of-flight (ToF)
Time-of-flight scanning, även kallat LiDAR (Light Direction and Rang-
ing). Skannern använder en laserpuls för att skanna objektet i fråga. Det 
ljus vilket reflekteras tillbaka till skannern registreras av en sensor. Punkt-
molnet genereras genom att beräkna den tid den tar för lasern att reflek-
teras tillbaka till skannern (Fig. 13). Denna typ av skanning lämpar sig för 
skanning av större områden och strukturer då den inte är begränsad av ett 
fast avstånd mellan lasern och sensorn. Skanning med ToF metoden kan ut-
föras både under natt- och dagtid, medan trianguleringssystemet kan störas 
av starkt solljus. Dock resulterar ToF metoden i mindre exakta mätningar i 
jämförelse vid användandet av trianguleringssystem (Payne, 2013).

2.3.3 Strukturerat ljus
Vid skanning med strukturerat ljus (vitt eller blått ljus) används, likt 
trianguleringssystemet, tre fasta punkter; objektet som skannas, en sensor 
och en aktiv ljuskälla (projektor) (Fig. 15). Projektorn sänder ut ljus vilket 
belyser föremålet med ett bestämt, strukturerat rutmönster (Akca, 2012, 
s.140). Information om objektets geometri fås genom att systemet använder 
det reflekterande ljuset för att beräkna avståndet från skannern till objektets 
yta (Brown, 2012). Med denna metod kan även X,Y, Z- koordinat registre-
ras med en individuell RGB- valör (Wachowiak & Karas, 2009, s.150).

Figur 14. Time-of-flight skanning (rapidform.com).
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2.3.4 Fotogrammetri
Inom digital fotogrammetri används fotografier för att framställa digitala 
tredimensionella modeller. Systemet bygger på principen triangulering. 
Genom att digitalt analysera flera överlappande, tvådimensionella 
fotografier med hjälp av en programvara kan man fastställa det rumsliga 
förhållandet mellan fotografierna vilket skapar den tredimensionella 
modellen (D’Apuzzo, s.1) (Fig.16).

Figur 15. Skanning med strukturerat ljus (3ders.org).

Figur 16. Fotogrammetri (clemson.edu).
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Albrecht Meydenbauer var bland de första att använda sig av fotogrammetri 
i syfte att dokumentera kulturhistoriskt material. Meydenbauer var övertygad 
om att viktigt kulturarv behövde registreras på ett sådant sätt att det i fall av 
förstörelse skulle kunna rekonstrueras. År 1885 upprättade Meydenbauer 
världens första institution för fotogrammetrisk dokumentation av kulturarv 
(Albertz, 2001, s.1).

”Close-range” fotogrammetri används och har varit den dominerande 
metoden för dokumentation av komplexa kulturhistoriska objekt. Resulta-
tet används som grund för analys, undersökning och restaurering av objekt  
(Boehler & Marbs, 2004, s.292).

2.3.5 Datortomografi
Datortomografi, även kallat CT-skanning (Computerized Tomographic 
Scanning) eller datorstyrd skiktröntgen (Fig. 17), används för att producera 
tredimensionella bilder av ett objekts yta eller inre struktur. Detta görs genom 
att rotera en röntgenkälla och sensor runt objektet och därigenom få fram en 
bildserie av tvådimensionella tvärsnitt, dessa bilder kombineras automatiskt 
till en svartvit, högupplöst tredimensionell bild. De svarta respektive vita  
pixlarna beskriver ett materials radio-densitet, desto vitare område desto 
högre radio-densitet har materialet.Vidare utveckling av tekniken har resul- 
terat i möjligheten att återge mycket små föremål med hög upplösning (3-
5μm) (Payne, 2013).

Figur 17. Datortomografi (haltonhealthcare.on.ca).
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2.3.6 RTI (Reflectance Transformation Imaging)
RTI är en fotografisk dokumentationsmetod vilket används för digital 
undersökning av framförallt ett föremåls yta. Arbetet utförs med hjälp 
av digitalkamera och mobila blixtar (Fig. 18). I fotograferingsmomentet 
används två blanka sfärer vilka är placerade nära föremålet och finns med 
i den slutgiltiga bilden. De vita ljusområden där blixten träffar sfärerna, 
används av en anpassad mjukvara, (RTI-builder) för att bedöma varifrån 
ljuset slår mot objektet. Mjukvaran fungerar också som ett verktyg för 
att manipulera en bild genom användandet av diverse digitala verktyg 
för att kunna se detaljer på en yta vilka normalt är osynliga för blotta 
ögat. Till exempel kan ljuset förflyttas digitalt till andra vinklar för att 
skapa släpljus tack vare den information som finns om varifrån ljuset slog 
från början. Möjligheten finns också att justera färgnyanser. Detta kan 
möjliggöra att upptäcka exempelvis skador eller inskriptioner på objekt 
(Mårtensson, 2014).    

Figur 18. Reflectance Transformation Imaging (raa.se).

16



2.4. Program och mjukvaror
För att åstadkomma en 3D-utskrift måste en solid modell skapas. Modellen 
kan skapas i ett 3D-modelleringsprogram, CAD (Computer Aided Design), 
med en 3D-skanner, alternativt med hjälp av fotogrammetri. 
Geometrin behöver sedan konverteras till ett .STL- eller .OBJ filformat och 
importeras till ett mjukvaruprogram där filen förbereds och programmeras 
till en så kallad g-code fil för att kunna hanteras av 3D-skrivaren.

Det finns en mängd varianter av program och mjukvaror; mer eller mindre 
avancerade, från kostnadsfria program till program med en hög kostnad. De 
flesta företag har utvecklat en anpassad mjukvara specifikt för deras skri-
vare. Valet av modelleringsprogram bör stå i relation till vilket resultat som 
eftersträvas, vilken metod som är mest effektiv för uppgiften, kostnad och 
om det handlar om skulpturala arbeten eller ritningstekniska arbeten och så 
vidare. De program och mjukvaror vi väljer att nämna i detta avsnitt är dem 
vi framförallt har använt oss av i arbetet med våra fallstudier.

2.4.1 SolidWorks
SolidWorks är ett CAD- program för att bygga tredimensionella modeller 
utvecklat av Dassault Systèmes för Microsoft Windows. Det första steget 
i processen är att skapa en tvådimensionell skiss av det som slutligen skall 
bli ett tredimensionellt objekt. För att definiera geometrins placering och   
storlek adderas dimensioner till skissen. Med hjälp av ett extruderings-   
verktyg kan sedan skissen gå från en tvådimensionell till en tredimensionell 
form för att sedan fortsätta bearbetas med en mängd andra verktyg till en 
färdig modell.

2.4.2 Onshape
Onshape är ett CAD-program vilket liknar SolidWorks, dock med en tydlig 
skillnad att programmet används via webbläsaren och arbetet sparas i en 
molntjänst. Detta medför att man undkommer installationer av potentiellt 
kapacitetskrävande mjukvaror på den dator man använder. En större grupp 
kan arbeta med samma projekt på distans och användarna arbetar alltid med 
samma version av programmet. Möjligheten finns att kunna kommentera 
och föreslå eventuella ändringar på specifika detaljer i en modell.
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2.4.3 Cura
Cura är en fri programvara, utvecklat av tillverkarna till den 3D-skrivare 
vi har använt oss av under arbetets gång av typen Ultimaker 2 Extended, 
se bilaga 3. I programvaran förbereds det objekt som önskas skrivas ut 
till den kod (G-code-fil) vilket 3D-skrivaren läser av. I programvaran ski-
vas modellen upp, även kallat slicing till skikttjocklekar efter önskemål 
(Fig. 19). Inställningarna kan avse modellens orientering, storlek, tjock- 
leken på varje lager, eventuella stödstrukturer, storleken på skrivhuvudets 
munstycke, antal utskrifter av ett objekt och mängden infill i procent, 
det vill säga hur massiv modellen önskas vara. Cura uppskattar också 
utskrivningens tidsåtgång samt materialåtgång och bestämmer den väg 
skrivhuvudet måste ta för att skriva ut objektet. Tidsåtgång per utskriven 
komplettering beror alltid på vilken kvalitet som önskas och kan skilja 
kraftigt mellan lägsta- och högsta kvalitet, till exempel ger en utskrift 
med låg hastighet och med ett litet munstycke en mer precis utskrift i 
jämförelse med en utskrift med en högre utskriftshastighet och med ett 
större munstycke.

När utskriftshastigheten ökas bör också utskriftstemperaturen höjas. 
Fläktarna på skrivarhuvudet gör det möjligt att skriva ut partier med 
kraftigt överhäng och mycket små detaljer, dock kan det samtidigt 
försämra adhesionen mellan filamentskikten. Valet av placering för hur 
modellen skall skrivas ut kan även det ha betydelse för kvaliteten, till 
exempel kan vissa branta vinklar och partier av en detalj med kraftigt 
överhäng resultera i en ojämn yta. Dessutom kan riktningen i vilket 
munstycket applicerar filamentet ha betydelse för hållfastheten. Ofta kan 
detta lösas genom stödstrukturer, alternativt att modellen orienteras på 
ett annat sätt eller delas upp i delar. Tidsåtgången uppskattas automatiskt 
av Cura och även skrivaren ger en uppskattningen av tiden för utskriften. 
Under projektets gång har det noterats att Cura oftast ger en mer verklig 
uppskattning av tidsåtgången än själva skrivaren. Generellt uppskattas 
tidsåtgången som större än den faktiska tiden för utskriften.
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Figur 19. Slicing (rymdforum.se)



2.4.4 Agisoft PhotoScan
Agisoft PhotoScan är ett program vilket används tillsammans med foto-
grammetrimetoden. Med hjälp av programmet processas stillbilder till 
en tredimensionell modell. De bilder vilka ska processas av programmet 
måste vara minst två till antalet och fotas från olika vinklar och avstånd. 
Processen är automatiserad och programmet söker efter gemensamma 
referenspunkter i bilderna. Efter att programmet har registrerat gemen- 
samma punkter och kamerapositioner, byggs geometrin upp och skapar en 
så kallad mesh.

2.4.5 Meshmixer 
Meshmixer är ett program utvecklat av Autodesk för bearbetning av      
digitala modeller. Digitala modelleringsverktyg används för att bland annat 
skulptera/modellera fram objekt för utskrift och bearbetning av inskannade 
föremål. Beroende på skanningsutrustning och det skannade objektet kan 
det behövas att efterbearbetas genom att till exempel utjämna ytstruk-       
turer eller att fylla “hål” i modellens polygonnät där ingen information har 
registrerats.

2.5 Filformatet .STL
STL-formatet är det filformat vilket förekommer oftast vid 3D-utskrivning. 
Det är något oklart vad termen STL står för, beroende på källa kan för-
kortningarna skilja sig något men ofta förklaras den som en förkortning av 
StereoLitography, ibland refereras det också till en förkortning av Standard 
Tessellation Language eller Standard Triangle Language.
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Figur 20. Tredimensionell modell i Agisoft PhotoScan.



STL-filen bär den data vilken beskriver utformningen av ett tredimen-
sionellt objekt. Med hjälp av en mängd trianglar sammanlänkade till en 
lång serie avbildas den solida modellens ytgeometri (mesh). Fler trianglar 
innebär en större detaljrikedom men detta påverkar också filstorleken då 
mer information kräver mer utrymme. En STL-fil är begränsad i det av-
seendet att den information filen bär på endast innefattar en beskrivning av 
den solida modellens ytgeometri. Det finns ingen data som innehåller infor-
mation om till exempel färg och material.

2.6 Exempel på 3D-utskrivningens process
Exemplet redovisar steg för steg ett tillvägagångssätt för att rita upp en 
modell i ett CAD-program, i detta fall SolidWorks, för att sedan resultera i 
en färdig utskrift. Här har vi valt att, efter uppmätning tillverka en kopia på 
en lådknopp tillhörande den pigtittare vilken är ett centralt föremål i en av 
fallstudierna, se 3.1 Fallstudie 1: Kompletteringar av massivträ och faner, 
s.32.

Steg 1
En sketch ritas upp av knoppens konturlinje sett i profilvy efter uppmätnin-
gar (Fig. 21).

Steg 2
Konturlinjen markeras och används sedan för att skapa en tredimensionell 
form från en tvådimensionell ritning genom verktyget revolve, med vilket 
knoppens profil kan roteras runt sin egen axel (Fig. 22).
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Figur 21. Sketch.



Steg 3
Med en färdig grundform kan modellen bearbetas mer i detalj (Fig. 23).
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Figur 22. Revolve.

Figur 23. Grundform.
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Figur 24. Radie under knoppens ”hatt”.

Steg 4
En radie läggs på under knoppens ”hatt” (Fig. 24).

Steg 5
En ny sketch på ovansidan av knoppens hatt ritas och extruderas (Fig. 25 
& 26) för att utgöra en grundform (Fig. 27) till den färdiga, lätt rundade 
hatten (Fig. 28).

Figur 25. Sketch.
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Figur 26. Extrudering.

Figur 28. Rundad hatt.

Figur 27. Grundform.
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Figur 29. Fas, nedre kant.

Steg 6
En fas läggs på tappens nedre kant (Fig. 29) en liten radie läggs på hat-
tens nedre samt övre kant (Fig. 30 & 31).

Figur 30. Radie, hattens nedre kant.
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Figur 32. Modell i .STL format.

Figur 31. Radie, hattens övre kant.

Steg 7
Modellen sparas i formatet .STL (Fig. 32).

Steg 8
Modellen importeras till Cura för att programmera inställningarna för ut-
skriften i skrivaren (Fig. 33). I detta fall har vi valt att skriva ut knoppen i 
två halvor för att sedan limma ihop dessa två (Fig.34). Anledning till detta 
är att vinkeln på knoppens hatt är så pass brant att skrivaren skulle behöva 
”skriva i luften” och det extruderade filamentet inte får en god kontakt 
med det föregående lagret. Detta kommer att störa ytstrukturen och kräva 
så pass mycket efterbearbetning att vi bedömde att en hoplimning är mer 
effektivt och ger samtidigt ett mer precist resultat. Modellen sparas till ett 
SD-minneskort efter programmeringen och placeras sedan i skrivaren.
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Figur 33. Cura, knopp i två halvor.

Steg 9
Skrivaren förbereds med önskat material och munstycke. I skrivarens 
menyer kan inställningar göras för att ytterligare justeringar av skri-
varen, till exempel temperaturen vilken materialet skall upphettas till och 
utskriftshastigheten. Viktigt är att byggplattan är i rätt förhållande till 
munstycket. Filen med lådknoppen väljs i skrivarens biblioteksmeny för 
att skrivas ut.

Steg 10
Maskinen sköter utskrifterna på egen hand men det kan dock vara av för-
del att titta till skrivaren ett par gånger under processen för att kontrollera 
att inte något problem uppstått som kan resultera i en felaktig utskrift. 
När utskriften är färdig bör man vänta tills värmeplattan svalnat innan 
modellen detta för att undvika deformation av modellen.

Figur 34. Utskriven knopp i två halvor.
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2.7 Material
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en översikt på utbudet av olika 
materialtyper vilka används inom additiv tillverkningsteknik. Slutligen 
redogörs för material anpassade för föremålsbevarande arbete.

I den tidiga utvecklingsperioden för additiva tillverkningsmetoder an-
vändes främst polymera material, papper och vaxer (Gibson, 2010, s.9). 
Dessa material var dock ännu inte anpassade för den additiva tillverknin-
gen vilket ofta resulterade i svaga och spröda komponenter. Sedan dess 
har tillverkningsmetoderna utvecklats och idag finns ett stort mate-
rialutbud vilka är optimerade specifikt för de olika tillverkningsprocesser-
na (Gibson, 2010, s.25). Materialet är tillgängligt i olika former såsom 
filament, pulver, granulat, pellets och harts. Olika typer maskiner hanterar 
olika typer av material och materialutbudets storlek varierar dessutom 
mellan maskinerna. Exempel på material inom hela området för additiv 
tillverkningsteknik idag är: metaller, papper, keramer, glas, polymerer, 
vaxer, kompositer, textila material, betong samt biologiskt material. Vid 
utskrivning med FDM-metoden bör man vara observant på vilken typ 
av material som används då det finns vissa material vilka kan vara för-       
slitande på munstycket.

2.7.1 Polymera material
Polymerer, från grekiskans poly= flera och meros= del, är en så kallad 
kemisk förening, det vill säga ett ämne bestående av två eller flera olika 
grundämnen kemiskt bundna till varandra. Polymeren består av en lång 
kedja av monomerer, från grekiskans mono= en meros=del. Dessa mon-
omerer sammanlänkas och bildar en polymer genom en kemisk reaktion 
kallad polymerisation. Termen ”polymerer” används för att beskriva en 
mängd material, naturliga och syntetiska. Exempel på polymerer är; 
hartser, lim, cellulosa, stärkelse, hår, silke, protein och DNA (Hu, 2013 
s.1). Termen ”plast” kan ses som ett samlingsnamn för en stor grupp 
syntetiska- och halvsyntetiska material. Plast består i huvudsak av 
polymerer blandade med tillsatser för att ges specifika egenskaper ber-
oende på inom vilket område de avser att användas. Det kan till exempel 
handla om flyg-, bil- och medicinsk industri med krav på specifika egen-
skaper med avseende på seghet, elektrostatisk avledning, UV-resistens,         
biokompabilitet, brännbarhet, fuktbeständighet och transparens.

Plastmaterial brukar delas in i härdplaster, termoplaster och elastomerer 
(gummimaterial). Termoplaster delas i sin tur in i två grupper; kristalli-
na och amorfa plaster (Xanthos, 2010 s.3). Termoplaster mjukgörs och 
smälts genom tillförandet av värme och härdas genom nedkylning. En 
potentiell fördel med termoplaster är att de kan smältas ned och omfor-
mas flera gånger. Härdplaster har inte denna förmåga (Chemistry, John 
Holmar, 1995, s.207).



Sven Karlsson vid Swerea IVF menar att polymererna har dominerat 
för framtagning av detaljer men att keramer och metaller blir allt viktig-
are. Karlsson menar dock att bedömningar pekat på att kostnaderna för 
metallpulver inte kommer att sänkas i samma mån de gjort för polymer-
material. Detta ska bero på att den totala volymen skiljer sig åt då metall-
pulvret är mindre än polymerer samt att processandet av metallråvaran är 
dyrare.

Exempel på utskrivbara polymera material: ABS, PA, ASA, PC, PEEK, 
PEI, PEKK, PMMA, PP, PS, TPA, PLA och gummi (additively, 2016). 
Det finns även ett stort utbud av kompositer där polymerer blandats med 
andra material till exempel trä, metall och textil. Utskrifter av PLA-    
polymer, förstärkt med glas-, kol- eller kevlarfiber kan resultera i detaljer 
med mekaniska egenskaper vilka är jämförbara med aluminium.

I detta arbete använder vi PLA-filament vid samtliga utskrifter. PLA 
(Polylaktid) (Fig.35) är en stärkelsebaserad, termoplastisk polymer. Det 
finns flera olika typer av PLA; var och en med något olika egenskaper 
men gemensamt att de är tillverkade av mjölksyra; C H O . Exempel på 
råvaror är mjölk, socker och majs.

Framställning av PLA sker genom huvudsakligen två olika processer; 
polymerisation och kondensation (Fig. 36). Den mest förekommande 
polymerisationsprocessen är en så kallad ring-öppnande polymerisation 
där metallkatalysatorer används i kombination med laktid för att skapa 
PLA-molekyler. Kondensationsprocessen skiljer sig från polymerisation-
sprocessen genom temperaturdifferanser samt frigörandet av biprodukter 
(Rogers, 2015 ”How is PLA made?”).

28

3 36

Figur 36. Produktionsprocess för polyaktid (PLA).Figur 35. Polyaktid, skelettformel.
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2.7.2 Metalliska material
Utvecklingen för metallutskrifter sker i snabb takt och metallutskrift-
er görs idag i relativt stor utsträckning; framförallt inom området för 
medicin. Hållfastheten hos ett utskrivet objekt i metall beror främst på 
materialkvalitet. Vid utskrivning med hjälp av pulverbaserat material kan 
objektet påverkas beroende på vilken typ av pulver som används (Laves-
son, Osika & Svegborn, 2015, s.45). Metallpulvret kan variera i storlek 
och form vilket kan påverka efterbearbetningen (Wohlers, 2013). Denna 
variation beror på vilken metod som använts vid framställningen av 
pulvret; genom elektrolytiska och kemiska metoder, eller genom      
atomisering (Lavesson, Osika & Svegborn, 2015, s.17).  Exempel på ut-
skrivbara metalliska material: Titan, guld, platina, silver, mässing, brons, 
koppar, stål, aluminium (shapeways, 2016).

2.7.3 Keramiska material
Keramer och keramiska material är en oorganisk, icke-metallisk ma-
terialgrupp. En keram är uppbyggd genom kemiska föreningar mellan 
en icke-metall och en metall. Betong, tegel, cement och glas är några 
exempel på keramer. Inom den additiva tillverkningen är det en relativt 
ny materialgrupp vilken är under konstant utveckling, den används idag 
bland annat för medicinska applikationer, fordons- och kemisk industri. 
Tillverkning sker med en pulverbäddsbaserad metod, vilket är den mest 
förekommande metoden för utskrifter i metaller och keramer. De utskriv-
na objekten kallas för ”grönkroppar” innan de genomgår det sista steget i 
processen; sintring (härdning) vilket oftast sker med hjälp av tillförandet 
av värme (swerea). Ett objekt utskrivet i keramik behöver efterbearbetas 
genom bränning precis som vid ett konventionellt tillvägagångssätt.

2.8 Material anpassade till föremålsbevarande
Nedbrytning av ett föremål är en oönskad förändring av föremålet vilket 
kan leda till förlust av olika värden. Dessa värden kan ta sin form på 
olika sätt beroende på vad föremålet representerar för respektive betrak-
tare. Det kan till exempel innebära att föremålet inte kan användas som 
en fullt fungerande möbel, att föremålets marknadsvärde sjunker eller att 
föremålet inte längre kan fungera som ett historiskt dokument då den in-
formation vilket föremålet besitter gått förlorad (Rivers & Umney, 2003, 
s.241).

Det är viktigt att välja rätt material vid utställning och förvaring av 
föremål som sträcker sig över en längre tid (Erson & Raaum, 2002, s.38). 
De förpacknings- och inredningsmaterial som används får inte avge 
ämnen vilket kan verka skadliga för föremålen. Man talar om stabila eller 
inerta material. 



Särskilt viktigt är det när föremål och material kommer i direkt kontakt 
med varandra eller föremål vilka är placerade i ett utrymme med begrän-
sad ventilation, till exempel en monter (kulturvårdsforum, 2016). Många 
material innehåller syror vilka kan hydrolyseras och verka som skadliga 
nedbrytningsprodukter (Lindeqvist, 2000, s.32), till exempel kan kartong 
och papper med en hög syrahalt orsaka missfärgning och nedbrytning av 
fotografier, papper och textilier (kulturvårdsforum, 2016).

Genom att dela in olika material i kategorier kan man beskriva likartade 
fysiska sammansättning hos en viss grupp material (Fjæstad, 1999, s.21). 
Ofta talas det om organiska, icke-organiska- och moderna material. Många 
moderna material började framställas under industrialismen för att efterli-
kna exklusiva naturmaterial. I denna kategori ingår till exempel celluloid, 
spånplattor, plywood och oljebaserade plaster (Fjæstad, 1999, s.23). Det 
icke-organiska materialet delas upp i silikater och metaller. Silikater ut-
vinns ur sand och leror och metallerna ur malmkroppar. Det icke-organiska 
materialet är i regel tåligare i jämförelse med det organiska materialet. 
Värme, torka och ljus orsakar sällan problem, dock kan fukt orsaka korro-
sion (Lindeqvist, 2000, s.43).

Det organiska materialet är till skillnad från det icke-organiska materia-
let hygroskopiskt. Detta innebär att materialet tar upp och avger fukt från 
dess omgivning när det ställer in sig efter den luftfuktighet som råder 
och strävar efter jämvikt med den omgivande luften. Den fuktbalans som 
skapas kallas fuktkvot. Möbler består ofta av flera olika material; både 
icke-organiska och organiska. Det organiska materialet delas in i två 
grupper; den vegetabiliska- och den animaliska materialgruppen. Material- 
uppbyggnaden skiljer sig mellan grupperna då de vegetabiliska materialen 
är uppbyggda av cellulosa och de animaliska materialen är uppbyggda av 
proteiner. Exempel på vegetabiliskt material är papper, trä och fibrer som 
till exempel bomull och linne.

Exempel på animaliskt material är läder, skinn, ben horn och silke (Lind-
eqvist, 2000, s.36). I en och samma möbel kan det förekomma flera olika 
material samtidigt i form av flera sorters träslag, textil, skinn, ben och   
metaller. Dessutom kan de vara ytbehandlade på olika sätt. Möbler mår 
bäst av ett stabilt klimat då kombinationen av olika material och yt-
behandlingsarbeten gör föremålet känsligt vid klimatvariationer. Trä 
innehåller syror vilka är inbäddade i vedstrukturen, framförallt myrsyra 
och ättiksyra men även olika slags garvsyror. Ättiksyra och myrsyra är 
exempel på flyktiga syror; flyktiga för dess förmåga att kunna sväva i 
luften på grund av dess molekylära uppbyggnad med mycket små och lätta 
molekyler. Ett exempel på ett ovanligt surt träslag är ek, dock kan syra-in-
nehållet, vilket mäts i pH, skilja sig något mellan samma typ av träslag 
(Lindeqvist, 2000). 
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Generellt innehåller barrträ en mindre halt syror i jämförelse med lövträ, 
barrträ innehåller istället terpener och hartser. Virkets torkningsprocess 
har också betydelse då lufttorkat virke vilket har torkats under en längre 
period (minst 5 år) i regel har en mindre halt av bundna syror i jämförelse 
med virke vilket har torkats artificiellt i 6-8 veckor. Även flera plaster 
avger ättik- och myrsyra (Lindeqvist, 2000, s.32) men även de olika 
plastsorterna påverkas på olika sätt av värme, fukt, ljus och kemikalier 
på grund av dess inbördes olika egenskaper. De nedbrytningsprodukter 
vilket kan bildas i form av syror och liknande kan verka skadegörande 
för både föremålet i sig och intilliggande material (Fjæstad, 1999, s.237).
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3 Fallstudier
Detta kapitel ger en presentation av arbetets fallstudier samt syftet med 
dessa.

3.1 Fallstudie 1: Kompletteringar av massivträ och faner
Med hjälp av CAD-modellering, skanning och additiv tillverkningsteknik 
undersöks möjligheten att åstadkomma tidseffektiva och precisa komplet-
teringar som ett alternativ till konventionella metoder.

3.1.1 Pigtittare
Pigtittare (Fig. 37) av ljust lövträ och mahogny, troligtvis 1800-talets slut. 
S-formad underdel med profilerad toppskiva och en låda med svarvad 
lådknopp av infärgat lövträ, troligtvis björk. Spegelram samt lådförstycke 
och underdelens sidor fanerade med mahogny. Toppskiva på underdel av 
massiv mahogny. Blindträ av furu. Två svarvade stolpar av ljust lövträ, 
troligen betsad björk, håller upp den rörliga spegelramen med hjälp av 
två skruvar, en på var sida skruvade genom stolparna och in i spegel- 
ramens sida. Pigtittaren står på tre små svarvade fötter av infärgat lövträ 
(troligtvis björk). Lådsidor sinkade i lådförstycket. Pigtittaren är av 
okänd proveniens och har köpts in från en second hand butik i Stockholm 
enbart i syfte att agera föremål för undersökning av 3D-teknik som en 
metod för kompletteringsarbeten. 

Figur 37. Pigtittare.
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3.1.2 Mått
Höjd: 610 mm
Bredd: 450 mm
Djup: 175 mm
Spegelramens mått:
Bredd: 340 mm
Längd: 505 mm

3.1.3 Tillstånd före åtgärd
• Mindre fanerbortfall på lådförstycke, vänster samt höger sida
• Fanerbortfall, underdelens högra sida
• Fanersläpp, underdel
• Tryckmärke på lådförstycke och på underdelens vänstra sida
• Bortfall av massiva delar, profilerad främre kant på underdel
• Spår av paraffin på underdelens toppskiva samt på spegelglaset
• Materialbortfall av massivt trä på svarvad knopp till lådförstycke
• Tre av fyra svarvade fötter skadade, sannolikt orsakade av skadedjur
• Bortfall av en svarvad fot
• Spår av insektsangrepp på svarvad stolpe, höger sida
• Partiellt bortfall av ytbehandling
• Vattenskada, spegelramens baksida
• Spricka i underdelens toppskiva
• Avvikande träslag på låddelens toppskiva, bakre kant

3.1.4 Tidigare ingrepp
• Spår av vitlim, troligtvis PVAC lim. Limrester kvar i tapphålet där  
     tidigare fot suttit samt kring fanerbortfall, underdelens högra sida
• Tidigare fanersläpp limmat med PVAC
• Spegelglaset troligtvis utbytt
• Sekundära spikar på spegelramens baksida samt underdelens undersida
• De två skruvarna vilket håller spegelramen på plats sannolikt sekundära

3.1.5 Åtgärdsförslag
• Torrengöring
• Rengöring med destillerat vatten och mild tensid
• Nedlimning av löst faner
• Komplettering av fanerbortfall
• Komplettering av tre fötter
• Komplettering av saknad del på lådans knopp
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3.2 Fallstudie 2: Tillverkning av möbelbeslag
Fallstudien syftar till att undersöka möjligheten att tillverka kompletteringar 
av olika möbelbeslag med hjälp av olika 3D-tekniker och åstadkomma ett 
resultat så nära originalet som möjligt. Fallstudien har delats upp i två delar; 
i ena fallet med detaljrikedom och skanning av en texturerad yta i fokus och 
i det andra 3D-utskrivna kompletteringar vilka kan fungera som ett komple-
ment till konventionellt tillverkade detaljer i potentiellt hälsovådliga- och/
eller förbjudna material som till exempel elfenben.

3.2.1 Chiffonje, Italiensk proveniens 
Chiffonjé, 1800- talets första hälft av valnöt, päron- och olivträ, sannolikt 
med Italiensk proveniens. Dekorerad med beslag föreställandes svanar, 
ymnighetshorn och sfinxhuvuden (Fig. 38).

Chiffonjén saknar ett dekorativt beslag på fasadens vänstra sida. Med det 
ursprungliga beslaget på fasadens högra sida som underlag har vi beslutat 
att tillverka en kopia med hjälp av 3D-teknik. Vi har också för avsikt att på 
konventionellt sätt gjuta en kopia i syfte att jämföra denna process med de 
AT-tillverkade beslagen med avseende på tidsåtgång och detaljrikedom.

Figur 38. Italiensk chiffonjé (foto:Jon Bjellerup). 
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Figur 39. Möbelbeslag.

3.2.2 Chiffonje, Gotländsk proveniens
Chiffonjé, 1840-60-tal. Blindträ av furu och fanerad med alm. 
Gotländsk proveniens. Dekor av balusterornamentik. Nyckelhålsbeslag av 
pressat läder och svarvade lådknoppar av ben (Fig. 40).

Chiffonjén saknar 8 stycken lådknoppar, vilka vi beslutat att komplettera 
med 3D-utskrivna knoppar. Detta görs i syfte att undvika det hälsovådliga 
damm som uppstår vid avverkning av benämnet vid svarvning. 
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Figur 40. Chiffonjé, gotländsk proveniens. (foto: Lina Linell)
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3.3 Fallstudie 3: Tillverkning av stöd för museiföremål
Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur 3D-tekniken kan fungera 
som hjälpmedel vid magasinering och utställning av museiföremål. Vid 
ett inledande studiebesök vid Stockholms stadsmuseums magasin un-
dersöktes föremål vilka skulle kunna passa för studien. I magasinet finns 
ett antal olika föremålstyper vilka skulle må bra av speciellt tillämpade 
stöd och förvaringslösningar; några exempel på föremål vilket var förslag 
som potentiella studieobjekt var bland annat undervisningsmodeller av 
papier mache, stengods, samt kavallerikaskar tillverkade av läder vilka 
riskerar att deformeras över tid utan skräddarsydda stödstrukturer. På 
grund av avsaknad av och tillgång till portabel skanningsutrustning och 
3D-skrivarens begränsade byggvolym behövde vi begränsa oss till att 
tillverka prototypmodeller för mindre föremål vilka vi kunde tillverka 
utan skanningsutrustning.

Kanonkulor och medaljonger valdes ut för studien. Kanonkulor är relativt 
vanligt förekommande i magasinet och i nuläget förvaras de löst i kar-
tonglådor där de riskerar att stöta ihop med varandra när lådorna flyttas. 



Vi ville tillverka en förvaringslösning vilket skulle underlätta förflyt-
tning samt göra förvaringarna stapelbara för att spara utrymme. I fallet 
med medaljongerna var syftet att tillverka stabila stöd vilka skulle kunna 
användas i samband med en utställning. Kopplat till denna fallstudie un-
dersöktes också PLA-polymer mer ingående med avseende på hållfasthet, 
UV-beständighet och kulörförändringar, se 5. Test av PLA, s.53.

3.4 Fallstudie 4: Digital modellering och kompletteringar
Tavelramen (Fig. 41) är av okänd proveniens och har köpts på en lopp-
marknad i Halland. I fallstudien undersöks möjligheten att använda 
3D-teknik som en metod för kompletteringsarbeten samt dokumentations-
teknik med hjälp av en ickekontakt-metod för att skapa en digital tredi-
mensionell modell.

3.4.1 Tavelram
Tavelramens profilerade listverk har blindträ av furu. Gjuten dekor av 
pastellage, troligtvis en blandning av krita, linolja, harts och harlim. Grun-
derad och belagd med slagmetall och fernissad.

3.4.2 Mått
Höjd: 640 mm
Bredd: 540 mm
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Figur 41. Tavelram.



3.4.3 Tidigare ingrepp
• Tidigare limning av lösa pastellagedelar, troligtvis PVAc-lim

3.4.4 Tillstånd innan åtgärd
• Kraftigt bortfall av pastellage och förgyllning längst kanterna
• Torrsprickor förekommer partiellt på pastellageytan
• Färgbortfall
• Stötskador
• Ett ornamenterat hörn i lösa delar
• Ytsmuts

3.4.5 Åtgärdsförslag
• Torrengöring
• Rengöring av ramen med Alifatnafta
• Återlimning av lösa delar på ett ornamenterat hörn
• Gjutkomplettering av ett hörn med ”Das” modelleringslera
• Komplettering av ett hörn med hjälp av additiv tillverkning
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4. Praktiskt genomförande
I detta kapitel redovisas det praktiska arbetet för varje enskild fallstudie 
med efterföljande kommentarer angående resultatet.

4.1 Fallstudie 1: Kompletteringar av massivträ och faner
Efter en initial undersökning av pigtittaren och upprättande av en kon-
serveringsrapport genomförs de åtgärder vilket presenterats i åtgärds-
förlaget, se 3.1.5 Åtgärdsförslag s.33. En jämförelse görs också mellan 
användandet av 3D-teknik och konventionella metoder för komplett-
eringsarbeten.

4.1.1 Vidtagna åtgärder
• Nedlimning av fanerbortfall, underdelens högra sida
• Avlägsnat PVAc lim kring fanerbortfall samt resterna av tidigare 
     limning av fot
• Komplettering av saknad del på lådans knopp med PLA
• Komplettering av fanerbortfall med PLA
• Komplettering av tre fötter med PLA

4.1.2 Kompletteringar med PLA
På grund av avsaknad av utrustning för att utföra skanning av fanerbort-
fall och bortfall på pigtittarens lådknopp har vi tagit hjälp av Mekki 
Smili, studerande 3D-tekniker vid Xenter, Botkyrka och vid tidpunkten 
praktikant på Makerspark, Stockholm. Samtliga kompletteringar har 
skrivits ut i vit PLA med ett 0,25 mm munstycke och 0,06 lagertjocklek. 
Retuscheringstester har utförts på utskrivna delar, se 4.1.3 Retuschering 
s.43.

4.1.2.1 Komplettering av lådknopp
Knoppens område kring bortfallet skannades med en skanner av typen 
David-SLS. Då lådknoppen satt lös i lådans tapphål kunde den separeras 
från lådan och skannas enskilt. Knoppen placerades på ett bord och skan-
nern, vilken är utrustad med ett roterbart stativ, kunde rotera runt knop-
pen för att registrera bilder från olika vinklar. Den inskannade informa-
tionen förbereddes sedan i skannerns tillhörande mjukvara. I mjukvaran 
kan onödig information raderas, till exempel den yta vilken knoppen 
placerades på. Filerna behandlades ytterligare i programmet 3ds Max, 
utvecklat av Autodesk, för att bygga upp och modellera fram den yta som 
senare fungerar som komplettering. Detta gjordes genom att använda 
boolean, ett verktyg i 3ds Max för att skapa en negativ form med hjälp 
av en redan befintlig form. Kompletteringen passade mycket bra efter 
bortfallets brottyta och ingen efterbearbetning krävdes av den utskrivna 
kompletteringen (Fig 42). Kompletteringen limmades på lådknoppen 
med fisklim (Fig.43).
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Figur 42. Utskriven komplettering.

Figur 43. Resultat, komplettering.

På grund av brottytans ojämnhet och det faktum att vi inte ville avver-
ka material på originalet, anser vi att denna metod har varit fördelaktig. 
Det har inneburit en låg risk att skada föremålet i processen genom en 
restaurering med minimal kontakt. Genom att skanna brottytan har vi 
minimerat ingrepp på originalet som kan riskera att skada till exempel yt-
behandling och förlust av massivt material. I detta fall anser vi att denna 
lösning har gett ett tillfredställande resultat i relation till arbetstiden som 
lades ned.
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4.1.2.2 Komplettering av fanerbortfall
Arbetet med de tre fanerkompletteringarna var mer avancerade i jäm-
förelse med tillverkningen av kompletteringen för lådans knopp. Mer 
avancerat på grund av att det i detta fall handlade om tunna dimensioner 
med högt krav på precision. Lådans svängda form bidrog också till att 
komplicera arbetet. Fanerbortfallens områden skannades med en skanner 
av typen David-SLS. Verktyget boolean i 3ds Max användes för att få 
fram en negativ form. På grund av kompletteringarnas tunna dimension 
modellerades det upp en stödstruktur i programmet Ironcad för att ge 
extra stöd vid utskrift och limning. (Fig. 44).

Filerna exporterades i filformatet .stl och utskrifterna förbereddes i 
programmet Cura. De tre kompletteringarna skrevs ut samtidigt och 
resultatet passade bra efter bortfallens konturlinjer, dock kunde de allra 
spetsigaste partierna varit något mer exakta. Detta skulle möjligen kun-
na åtgärdas med justering av hastigheten av skrivarhuvudets rörelse och 
fläkt. Den största av de tre kompletteringarna blev också något för lång 
men löstes genom att kompletteringen delades upp i två delar och efter-
bearbetades genom att avlägsna lite material och limmades ned som två 
separata kompletteringar (Fig. 45). Ytan på kompletteringarna krävde 
också lite efterbearbetning där grov struktur i ytan filades ned med nål-
filar. De två mindre kompletteringarna limmades ned med fisklim och de 
två bitarna vilka bildar den större av de tre kompletteringarna limmades 
med hudlim. Hudlimmet användes för att vi bedömde att åtgärden under-
lättades då kompletteringen sker på en svängd form och därför behövde 
ingen anpassad pressjigg tillverkas utan kompletteringarna kunde limmas 
med enbart “handkraft”. 

Figur 44. Utskriven komplettering.
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Tillvägagångssättet med hjälp av 3D-tekniken gav ett mindre tillfredstäl-
lande resultat och är ej ekonomiskt hållbart i relation till kompletteringar 
gjorda på konventionellt sätt där vi har sågat fram dessa av faner. Detta 
beror främst på den stora mängd arbetstid som krävdes för digital model-
lering där den grova polygonstrukturen efter skanningen behövde bear-
betas och jämnas ut. Denna tid skulle möjligtvis kunna kortas ned med 
annan utrustning och mer vana av denna typ av arbete. 

4.1.2.3 Komplettering av fötter
SolidWorks användes för att modellering efter uppmätning av det intakta 
originalet. En cirkel ritades upp där fotens diameter angavs och extru-
derades till önskad höjd. En av de tre kompletteringarna gjordes 3 mm 
högre för att kompensera för pigtittarens skevhet och ge ett mer stabilt 
stöd, detta ger två lite olika modeller. Den kantiga, cylinderformade 
grundform vilket de två inledande stegen resulterat i rundas i nästa steg 
av med ett radieverktyg. I nästa steg sparas och exporteras modellerna 
i .stl format till Cura och förbereds för utskrift. De tre kompletteringar-
na skrevs ut samtidigt i vit PLA, varav den främre foten på höger sida 
retuscherades in med akvarell och ytbehandlades med schellack, övriga 
kompletteringar lämnades utan retuscheringsåtgärd för att på ett tydligare 
sätt redovisa åtgärden. Till limningen användes fisklim.

I det här fallet lämpade sig metoden med att skriva ut kompletteringar 
väl, till stor del tack vare formen på fötterna vilken är enkel och snabb att 
modellera och exportera till utskrift. 

Figur 45. Resultat, komplettering.
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Då det endast var en fot som behövde modifieras för stabilitetens skull, 
användes grundformen från de övriga modellerna och modifierades. 
Vi har jämfört de utskrivna kompletteringarna med kompletteringar utför-
da på konventionellt sätt.  Vi har svarvat fram dessa från ett träämne av 
björk och registrerat den effektiva tidsåtgången för själva svarvandet och 
exkluderat tiden för att förbereda svarvämnet. Arbetstiden har sedan jäm-
förts med den effektiva tiden för att producera kompletteringar med hjälp 
av 3D-teknik.  Utskrifterna sköter sig själv vid utskriften utan konstant 
övervakning vilket gör arbetet mer effektivt i förhållande till den kon-
ventionella metoden. Detta är extra tydligt allteftersom kvantiteten ökar. 
Genom att skriva ut kompletteringarna har vi sparat arbetstid och material 
då materialspillet är nästintill obefintligt vilket gör att vi drar slutsatsen att 
metoden i detta fall har varit ekonomiskt hållbar. Metoden ger dessutom en 
mer konstant precision i fall där detta kan vara av betydelse.

4.1.3 Retuschering
Retuscheringstester har utförts på utskrivna delar i PLA. Den retuscher-
ingsteknik som använts är ”tratteggio-teknik” för att få ett tredimensionellt 
utseende på retuscheringen. Först lades en schellacksgrund och sedan en 
akrylfärg som grundfärg vilket spärrades med schellack. Retuschen lades 
ovanpå detta med akvarellfärger och spärrades med schellack. Ytan mat-
terades slutligen med vax. Arbetet uppfattades inte som problematiskt och 
och gav ett tillfredsställande resultat.

Använda material:
• Schellack, Recto superfine, Ernst P. AB, Göteborg
• Antikvax, Liberon

Akvarellfärger av märket Schmincke:
• Kadmium gul mörk
• Kadmium gul ljus
• Indian röd 
• Bensvart

Vattenbaserad akrylfärg av märket Daler-Rowney:
• Arylamide yellow
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4.1.4 Resultat

 

4.2 Fallstudie 2: Tillverkning av möbelbeslag
En kopia på originalbeslaget tillhörande chiffonjén med italiensk 
proveniens har tillverkats med hjälp av 3D-teknik och jämförts med en 
gjuten kopia. Kompletterande lådknoppar till chiffonjén med gotländsk 
proveniens har skrivits ut och patinerats.

4.2.1 Gjutet beslag till Italiensk chiffonje
Originalbeslaget tillhörande den chiffonjé med italiensk proveniens har 
använts som förlaga för att gjuta en kopia (Fig. 48) i syfte att jämföra 
denna process med de AT-tillverkade beslagen se, 4.2.2 3D-tillverkat be-
slag Italiensk chiffonje s.45, med avseende på tidsåtgång och detaljrike-
dom. En gjutform i två halvor; en baksida respektive en framsida tillver-
kades av silikon med luftkanaler. Gjutmetall, bestående av 60% tenn och 
40% zink smältes med värmepistol till omkring 240°C. 

Använd apparatur och material:
• Leister
• Gjutmetall, slöjddetaljer
• Silikonmassa
• Termometer
• Talk

Figur 46. Utskriven komplettering Figur 47. Retuscherad komplettering.
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4.2.2 3D-tillverkat beslag, Italiensk chiffonje
Vi har tagit hjälp av Mekki Smili vid Xenter för skanning och vidare 
bearbetning av inskannad data. Beslaget skannades med en 3D-skanner 
av typen David SLS och informationen bearbetades sedan i programmet 
3ds Max. Modellen exporterades som en .stl-fil till Cura och förbereddes 
för utskrift. Beslaget skrevs ut i två exemplar i vit PLA med 0,25 mm 
munstycke (Fig 49), respektive två exemplar i ett filament innehållandes 
20 % PLA blandat med 80% bronspartiklar med ett 0,6 mm munstycke. 

Figur 48. Gjutet beslag.
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Använda material:
•	 Ammoniak
•	 Schellack
•	 Spritbets
•	 Akvarell
•	 Bladguld
•	 Slagmetall
•	 Anläggningsolja

På grund av beslagets detaljrikedom blev mängden data stor vilket har 
krävt en intensiv informationshantering av datorn. Detta har belastat arbe-
tet och krävt att relativt mycket effektiv arbetstid har behövts läggas ned 
på digital bearbetning. Resultatet gav en mindre detaljrikedom i jämförelse 
med en gjuten kopia. Detta beror sannolikt på att den typ av skanner som 
användes inte klarar av att ta upp tillräckligt mycket information av den 
mycket detaljerade ytan på originalbeslaget. Det vore intressant undersöka 
om en fotogrammetrimetod genererar ett mer detaljerat resultat. Vi anser 
att resultatet i förhållande till arbetstid är mindre tillfredsställande än vid 
användandet av en mer traditionell metod, till exempel avgjutning i metall.

4.2.3 3D-utskrivna beslag, Gotländsk chiffonje
Chiffonjéns lådor har kompletterats med totalt 8 stycken knoppar (Fig. 50). 
Knopparna modellerades upp efter uppmätning av ett original och ritades 
upp i SolidWorks. Lådornas tapphål varierade i storlek vilket gjorde att 
vissa knoppar fick anpassas i tappens dimension för att passa på ett bra 
sätt, detta gjordes i SolidWorks. Formen är relativt okomplicerad vilket 
underlättar modelleringsarbetet. Filen exporterades i .stl format och för-
bereddes i Cura. För bästa möjliga kvalitet valdes att skriva ut varje knopp 
i två halvor på grund av dess geometri; vinkeln mellan ”kropp” och ”hatt” 
är större än 45° vilket skulle ge en ojämn yta som skulle kräva efter-
bearbetning om modellens skrivs ut stående med hatten uppåt. Problemet 
skulle också eventuellt kunna avhjälpas i vissa fall, om geometrin tillåter 
det, genom att skriva ut knoppen upp och ned. Knopparna skrevs ut i vit 
PLA med ett 0,25 munstycke och 0.06 mm lagertjocklek vilket ger högsta 
möjliga kvalitet på ytan. De 16 halvorna tog ca 30 minuter att skriva ut och 
dessa limmades sedan ihop med fisklim samt patinerades med schellack 
och färgpigmennt.

Med tanke på dimensionerna, kvantiteten och det relativt enkla modeller-
ingsarbetet har denna metod gett ett tillfredställande resultat. Vi har sparat 
mycket arbetstid på att ej behöva svarva anpassade knoppar i ben vilket 
har gjort arbetet ekonomiskt hållbart. Vi har heller inte behövt utsättta oss 
för hälsovådligt bendamm.
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Använda material:
• Färgpigment, zinkvitt, ABC
• Schellack superfine, Ernst P AB, Göteborg

4.3 Fallstudie 3: Tillverkning av stöd för museiföremål
Med hjälp av modelleringsprogram och additiv tillverkning har proto-
typer för förvarings- och utställningslösningar av vanligt förekommande 
föremål i Stockholms stadsmuseums magasin tillverkats.

4.3.1 Tillverkning av stöd för medaljonger
SolidWorks användes för att rita upp och skapa tredimensionella mod-
eller. Först skapades en grundmodell efter önskad form och typ, denna 
grundform modifierades sedan för att få fram flera modeller med olika 
dimensioner (Fig. 51). På detta sätt är det mycket enkelt att skräddarsy 
ett stöd med avseende på till exempel tjocklek och diameter utan att 
behöva rita upp en ny modell från början för varje specifik medaljong. I 
prototypen vilar medaljongen ståendes på en hylla, vilken kan fastsättas 
i ett underlag med hjälp av små tappar. Modellen exporterades till Cura i 
.stl-format och skrevs ut med ett 0,25mm munstycke och 0,06mm lager-
tjocklek i vit samt i transparent PLA.

Det bör nämnas att resultatet av en utskrift med transparent PLA inte blir 
helt rakt igenom transparent. Valet av munstycke, det vill säga 0,25 mm, 
valdes dels för ytkvalitetens skull och dels för att modellen var så pass 
liten i sin dimension. Medaljongernas vikt är så pass låg att vi bedömde 
att ett 0,25 munstycke ger ett tillräckligt hållbart stöd. Kvaliteten på ut-
skriften blev bra i avseende på ytkvalitet, dock har stödet inte testats över 
en längre tid i avseende på hållfastheten.

Figur 50. Utskrivna knoppar till chiffonjé.
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4.3.2 Tillverkning av förvaring för kanonkulor
Tillverkningsprocessen för kanonkulornas förvaringslådor liknar till 
stor del den tillverkningsprocess som använts för medaljongstöden. 
SolidWorks användes för att rita upp och skapa modellen. I det första 
steget ritades en kvadratisk form vilken extruderades till ett tredimen-
sionellt ”block”. I nästa steg ritas en cirkel med ett mått vilket motsvarar 
kanonkulans diameter. Formen används sedan för att skapa ett cylinder-
format hål i blocket. Med hjälp av ett radieverktyg formas botten på hålet 
för att motsvara kanonkulans diameter. I detta läge sparades modellen 
och modifierades sedan för att skapa två delar; en med tappar och en med 
tapphål vilket gör att prototypen kan tillslutas (Fig. 52).
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Figur 51. Stöd för medaljonger.

Figur 52. Förvaring för kanonkula.
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Modellen exporterades till Cura i .stl-format och skrevs ut med ett 0,8mm 
munstycke och 0,1mm lagertjocklek i transparent PLA.

Modelleringsarbetet var okomplicerat och grundmodellen kan enkelt 
modifieras för att anpassas till den enskilda kanonkulans radie. Vi valde ett 
0,8 munstycke för maximal hållfasthet då detta var extra viktigt med tanke 
på föremålens tyngd. Flera varianter av prototypen har ritats upp, fig. 52 
presenterar en förvaring för en kanonkula. I en vidareutveckling av denna 
finns plats för flera kulor; alla med en egen plats och kan således inte stöta 
ihop med varandra. Förvaringslådorna har tappar och tapphål på locket, 
respektive underdelen vilket medför att förvaringslådorna kan staplas på 
varandra på ett stabilt sätt.

4.4 Fallstudie 4: Digital modellering och kompletteringar
Med hjälp av fotogrammetri har en digital tredimensionell modell av tavel-
ramen skapats. De skadade områdena med bortfall av dekor har komplett-
erats med hjälp av 3D-teknik samt med konventionella metoder.

4.4.1 Vidtagna åtgärder
• Torrengöring med borste, våtrengöring med Alifatnafta  
• Nedlimning av lösa delar med hud- och fisklim 
• Komplettering av ett hörn med modelleringspasta
• Dokumentation av ett skadat hörn med fotogrammetri
• Skanning och utskrift av kompletterande del till ett av de skadade hörnen

4.4.2 Komplettering med modelleringspasta
Det hörn vilket bestod av flera lösa delar kompletterades med dess 
originaldelar och gjöts av med hjälp av silikonmassa. Denna avgjutning 
användes sedan som stöd och form för modelleringspastan vilken användes 
till själva kompletteringen av tavelramens ena skadade hörn. Efter model-
leringspastan härdat formades kompletteringen med hjälp av gravyrjärn. 
Kompletteringen lämnades utan vidare åtgärd för att redovisa åtgärden 
tydligt (Fig.53). Ytterligare en gjuten modell gjordes på detta sätt vilken 
förgylldes delvis med slagmetall och patinerades därefter. Detta gjordes för 
att kompletteringen skulle differera mindre från resten av ramen, avgjutnin-
gen limmades dock aldrig fast på ramen (Fig. 54).

Använda material:
•	 Silikonmassa; ELASTOSIL® M1470 i kombination med härdare; 
     Haertepaste T40
•	 Modelleringspasta; Das pronto



Figur 53. Komplettering med modelleringspasta.

Figur 54. Patinerad modell.
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4.4.3 Komplettering med hjälp av additiv tillverkning
Ett försök till att komplettera materialbortfall på tavelramens vänstra, övre 
hörn har genomförts där det kompletta hörnet skannades av med hjälp av en 
handhållen 3D-skanner av typen, Artec Spider.  
Den insamlade mängden data blev mycket stor, sannolikt på grund av 
tavelramens detaljrikedom och form. Trots den stora mängden data har inte 
skannern samlat in tillräckligt mycket information för att kunna konvertera 
över informationen till en .stl-fil. För detta krävs en sluten polygonkedja. 
Detta innebar ett tidskrävande arbete för att ”fylla igen” de hål i det poly-
gonnät skanningen resulterade i. Därefter skannades det område som skulle 
kompletteras med samma skanner. Verktyget boolean användes för att mod-
ellera fram en kompletterande del. Resultatet blev en odetaljerad modell 
vilken inte helt stämde överens med brottytans konturlinje kring tavelra-
mens bortfall (Fig. 55).

På grund av den tidsåtgång och det slutgiltiga resultatet sett i förhållande 
till kompletteringsarbetet med den mer konventionella metoden var detta 
resultatet det minst tillfredställande.

4.4.4 Dokumentation med fotogrammetri
Fotogrammetri användes för att bygga en digital, tredimensionell modell 
av tavelramen vilken sedan konverterades till .obj- format. Det första steget 
bestod i att placera tavelramen på en platta; 500x500mm i storlek. Runtom 
tavelramen placerades sedan ett antal olika objekt; alla med olika form och 
färg. Dessa föremål fungerar som bildseriens gemensamma referenspunkter 
mjukvaran sedan använder för att matcha bilderna i bildserien med varandra 
för att slutligen generera den tredimensionella modellen. 
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Figur 55. Utskriven komplettering till tavla.



Tavelramen fotograferades med en digitalkamera av märket Nikon D600 
(kamerainställningar: 1/25, f:9, ISO:200, 55mm lins) med en serie av cirka 
50 stycken bilder från olika observationspunkter och avstånd. Endast om-
rådet kring det kompletta hörnet på ramen dokumenterades. Antalet bilder 
har betydelse då fler bilder ger en bättre precision och kvalitet på
slutresultatet. Det är även viktigt att bilderna har en god skärpa. 
I nästa steg bearbetades bilderna i Agisoft Photoscan där ett punktmoln 
genererades baserat på bildserien med hjälp av tidigare nämnda refer-
ens-föremål/punkter. Detta tog cirka 2 timmar och var därmed det mest 
tidskrävande momentet i processen, dock är detta moment automatiserat 
efter valda inställningar om önskad upplösning och gör det därmed möjligt 
att arbeta parallellt med andra uppgifter. För att förkorta den tid mjukvaran 
kräver för bearbetningen av bilderna valdes en upplösning på mediumnivå. 

I nästa steg byggs en så kallad polygon mesh, ett nät eller ytsegment vilket 
binder ihop punktmolnet. Efter detta redigerades modellen i programmet 
meshmixer där oönskade objekt och onödig information runt om tavelra-
men som tredimensionell modell avlägsnades. Det färdiga resultatet spa-
rades och exporterades slutligen i ett .obj format (Fig. 56). Fotogrammetri 
har visat sig vara en mycket användbar och lättanvänd metod för doku-
mentation och tillverkning av en digital modell med enklare utrustning 
med ett tillfredställande resultat.

Figur 56. Digital modell av tavelram.
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5. Test av PLA
Med tanke på att PLA är en naturligt nedbrytningsbar polymer vilket san-
nolikt är framtagen främst för kommersiellt bruk kan vi ana att den inte 
helt lämpar sig för en magasin- och utställningsmiljö, speciellt när det 
handlar om utställningar vilka sträcker sig över längre tid. Dock kändes 
det rimligt att utföra dessa tester då samtliga prototyper och komplette-
ringar i fallstudierna har tillverkats i PLA och vi anser att det är viktigt att 
få en uppfattning om materialets hållfasthet efter åldring. Testerna syftar 
också till att få en fingervisning om lämpligheten av användandet av 
PLA-filament för både långvariga och kortvariga, utbytbara lösningar, till 
exempel för emballage och stödstrukturer. Samtliga provbitar har en egen 
unik ingraverad kod för att kunna skilja dem åt i processen. Proverna 
jämförs med nyutskrivna referensprover för att se eventuella förändringar 
i böjhållfasthet och kulör. Testerna har genomförts vid SP Trätek, Stock-
holm.

Genomförda tester:
• Åldring av PLA i UV-kammare och sedan i klimatkammare med        
            efterföljande kulör- och böjhållfasthetstest
• Förvaring av PLA i stabila klimatförhållanden med efterföljande 
            kulör- och böjhållfasthetstest
• Förvaring av PLA i varierande klimatförhållanden med 
            efterföljande kulörtest
• Böjhållfasthetstester efter förvaring av PLA i direktkontakt med 
            massiva prover av mahogny, furu, ek och järn i klimatkammare
• Betydelsen av skrivarmunstyckets storlek med avseende på 
            utskriftens böjhållfasthet. 

Samtliga provbitar har ritats upp i SolidWorks och skrivits ut med en 
3D-skrivare av typen Ultimaker 2 Extended enligt nedanstående in-
ställningar:

Densitet: 80%
Värmebäddens temperatur: 60°C
Munstycke: 0,25mm
Munstyckets temperatur: 210°C
Utskriftshastighet: 60mm/s
Lagertjocklek: 0,1mm
Fläkthastighet: 100%



Referensproverna har skrivits ut en dag innan böjhållfasthetstesterna 
genomfördes med samma inställningar. Provbitarnas dimensioner är 
tillverkade enligt rekommendation efter europeisk standard; Plastics-De-
termination of flexural properties (ISO 178:2010), European Committee 
for standardization (CEN):

Längd: 80mm 
Bredd: 10mm 
Tjocklek: 4mm

5.1 Böjhållfasthetstest
Proverna har testats i en hållfasthetsmaskin av typen Alwetron tct50 
(Fig.57). Vid testet vilar provet som skall testas på två stöd i var ände av 
provet. Stöden är fastsatta i en balk vilken rör sig i lodrät riktning. Balken 
rör sig uppåt mot ett verktyg vilket genererar ett presstryck i mitten på 
provet. Vi har förberett provernas mått enligt europeisk standard; EN ISO 
178:2010 och placerat dem i maskinen enligt illustration (Fig.58) .
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Figur 57. Hållfasthetsmaskin av typen Alwetron tct50.



Figur 58. Illustration, provets placering

För att samtliga provbitar skulle testas på samma villkor har vi markerat 
stödytorna med tejp som vi använder som guidemarkering vid placeringen 
av provet. Maskinen måste kalibreras innan testerna påbörjas. Ett prov 
förs in varvid stödet höjs upp till att det befinner sig ett par tiondelar över 
provet; detta läge ställs in som nollpunkt och är det läget maskinen återgår 
till inför varje nytt prov. 

Hastigheten på balken vilken trycker provet mot verktyget definieras till 
2mm/min. Proverna placerades med dess unika kod uppåt vid varje test. 
Maskinen skickar data till en programvara där processen kan följas i real-
tid i form av en kurva och parametrar vilket redovisar presstrycket i kN. 
Newtonvärdet/kurvan stiger kontinuerligt med presstrycket för att sedan 
sjunka/vända när provet utsatts för maximalt av den påfrestning det klarar 
av. Det högsta uppmätta kN värdet noteras och används sedan i beräknin-
gen för att få värdet för total hållfasthet enligt formel:

σf =  3FL    =    σf = 3x120Nx64  
       2bh2                     2x10x16

σf = Stressparameter
F = Tillämpad kraft i Newton
L = Avstånd mellan stöden i millimeter
b = Provets bredd i millimeter
h = Provets tjocklek i millimeter
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5.2 Kulörmätning
Kulörmätningarna utfördes med en kulörmätare av typen Konica Mi-
nolta (Fig. 59). Provet placeras i kulörmätaren och mäts med hjälp av 
färgrymden L*a*b*, även kallad CIELAB, (Fig. 60). Vid mätningen 
ges tre värden; ett vid varje koordinat, L*, a* och b*. L*- koordinaten 
representerar en axel mellan svart (-0) till vitt (+100), a*-axeln repre-
senterar grönt(-60) till rött(+60) och b*-axeln representerar blått(-60) 
till gult(+60). Varje provbit kulörmättes tre gånger för att få fram ett 
snittvärde då variationer i kulör kan förekomma inom samma provbit. 
Proverna jämfördes med mätningar av nyutskrivna referensprov för att 
därefter beräkna eventuella kulörförändringar enligt ekvation ΔE* = 
[ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2]1/2.

Figur 59. Kulörmätare av typen Konica Minolta. 

Figur 60. Färgrymd L*a*b*, även kallad CIELAB
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5.3 UV och PLA
Provbitar av vit- samt transparent PLA har åldrats i en UV-kammare av 
typen QUV i 400 timmar (Fig.59). Proverna förvarades därefter i en kli-
matkammare med en konstant relativ luftfuktighet på 50% och temperatur 
på 23°C (Fig. 60 & 61). Efter åldring genomfördes kulörmätningar samt 
hållfasthetstester.

Provernas koder:
UV-t1, UV-t2, UV-t3, UV-t4, UV-t5 (transparent PLA).
UV-v1, UV-v2, UV-v3, UV-v4, UV-v5 (vit PLA).

Referensprover:
UVr-t1, UVr-t2, UVr-t3l, UVr-t4, UVr-t5 (transparent PLA).
UVr-v1, UVr-v2, UVr-v3, UVr-v4, UVr-v5 (vit PLA).

Figur 61. UV-kammare av typen QUV.
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Figur 63. Temperatur och RF i klimatkammaren

Figur 62. Placering av prover i klimatkammaren.



5.3.1 Resultat

Gemensamt för proverna i denna grupp är att dem har formförändrats 
där resultatet visar på en förändring i högre grad för den transparenta 
polymeren i jämförelse med den vita. Denna formförändring beror san-
nolikt på den relativt höga temperatur proverna utsatts för under de 400 
timmarna i UV-kammaren på omkring 60°C vilket motsvarar materialets 
glasomvandlingstemperatur (Tg) (60-65°C). Övriga prover vilka inte har 
utsatts samma temperaturer visar inte på denna formförändring.
 
De transparenta proverna har efter åldring en tydlig förändring i sin 
transparens vid en makroskopisk observation och blivit mer ”mjölkiga”. 
I resultatet av kulörtesterna kan vi utläsa att de transparenta proverna 
visar på en förändring i a*- och b* -axeln där kulören går mot det gröna- 
respektive det blåa hållet. De vita proverna visar på en mycket låg grad 
av kulörförändring efter åldring. Kulördifferansen mellan referensprover 
och de åldrade proverna är generellt så pass låg att denna grad av varia-
tion även kan förekomma inom enskilda provbitar.

Resultaten av hållfasthetstesterna visar på att den totala hållfastigheten 
minskat tydligt på samtliga transparenta prover vilka har blivit sprödare 
i jämförelse med referensproverna. De vita proverna visade dock, något 
förvånande på en ökad total böjhållfasthet efter åldring. Sannolikt har 
detta resultat påverkats av UV-kammarens temperatur och den form-
förändring som skett. Detta resultat kan därmed inte ses som ett rättvist 
resultat då proverna jämförts med plana referensprover. 
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Figur 64. UV-v och UV-t prover efter hållfasthetstest.



5.4 Relativ luftfuktighet och PLA
Totalt 10 stycken prover av vit samt transparent PLA har delats upp i två 
grupper där de vita proverna observerats under åtta veckor, respektive de 
transparenta vilka har observerats under fyra veckor i varierande klimat 
(hemmiljö). Under perioden har data registrerats kontinuerligt vad gäller 
variationer i relativ fuktighet, inne- och utomhustemperatur, väderförhål-
landen, samt tid, plats och placering.

Provernas koder:
RH-v1, RH-v2, RH-v3, RH-v4, RH-v5

Referensprover:
RHr-v1, RHr-v2, RHr-v3, RHr-v4, RHr-v5

De fem provbitarna av vit PLA placerades på en skänk med höjden 
800mm invid en balkongdörr och fönster mot öst (50 mm från vägg och 
1000 mm från fönstret). Balkongdörren har hållits öppen till stor del 
under den 8 veckor långa perioden; från slutet av juni- till augusti månad. 
Proverna har inte utsatts för direkt solljus men däremot för enstaka sol-
timmar under förmiddagar. Varje morgon och kväll registrerades informa-
tion om tidpunkt, relativ fuktighet, inom- och utomhus temperatur samt 
väderförhållandet. Dessa data har sedan sammanställts i en tabell, (se 
bilaga 4) vilken visar på variationer i klimatförhållandet och förhållandet 
mellan den relativa luftfuktigheten och inomhustemperaturen i området 
kring provbitarna.

Den lägsta- samt högsta relativa luftfuktigheten och temperatur under 
perioden har uppmätts till 34% - 72% samt 21,0°C - 26,0°C. Observa-
tionen av de fem provbitarna av transparent PLA utfördes i Vitryssland 
under en månads tid, perioden 28:e juni till 28:e juli, 2016. Registrering 
av det omgivande klimatet har genomförts två gånger per dag; morgon 
samt kväll (se bilaga 4). Relativ luftfuktighet och temperatur kontrol-
lerades med en termometer/hygrometer av typen PROLOGUE®. Prover-
nas placering har varierat under perioden mellan olika platser 
inomhus; förstuga, kök, vardagsrum, sovrum och badrum. Under mor-
gontid på regniga dagar tändes kakelugnen vilken värmde köket och 
vardagsrummet och på kvällen lagades mat. Sovrummet ligger på övervå-
ningen och hade öppet fönster under varma dagar under hela dagen. I 
badrummet var fönstret öppet under varma dagar.
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Provernas koder:
RH-t1, RH-t2, RH-t3, RH-t4, RH-t5
Referens-prover:
RHr-t1, RHr-t2, RHr-t3, RHr-t4, RHr-t5

Provernas placering:

RH-t1 Badrum: Hylla, höjd: 1300 mm. Ej utsatt för direkt solljus.
RH-t2 Vardagsrum: Byrå, höjd: 1400 mm. I ett hörn nära fönster mot norr. 
Ej utsatt för direkt solljus.
RH-t3 Förstuga: vid fönster mot öst, utsatt för direkt solljus. Höjd: 830 mm.
RH-t4 Sovrum: Bord i ett hörn med fönster mot öst. Höjd: 700 mm.
RH-t5 Kök: på fläkt, höjd:1550 mm.

Ytterligare 10 stycken prover har under perioden 23:e juni till 17:e augusti 
förvarats i en klimatkammare med en relativ luftfuktighet på 50% och tem-
peratur på 23°C.  Samtliga provbitar har sedan genomgått ett hållfasthetstest 
och jämförts med nyutskrivna referensprover.

Provernas koder:
RH40-t1, RH40-t2, RH40-t3, RH40-t4, RH40-t5 (transparent PLA).
RH40-v1, RH40-v2, RH40-v3, RH40-v4, RH40-v5 (vit PLA).

5.4.1 Resultat
Våra resultat visar låga skillnader i både kulör och böjhållfasthet mellan 
referens- och åldrade prover. Den procentuella skillnaden med avseende på 
böjhållfasthet mellan åldrade prover och nyutskriva prover är så pass låg att 
denna variation förekommer mellan de olika proverna inom samma grupp. 
Vi kan dock se att de individuella skillnaderna i total hållfasthet var större 
för de åldrade proverna i jämförelse med referenserna vilka var mer jämna i 
hållfasthet. 
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5.5 Skrivarmunstyckets dimension; betydelse för hållfastheten
Testet syftar till att undersöka förhållandet mellan precision och styrka 
i en modell, vilket kan vara av betydelse vid utskrift av stödmaterial. 
En utskrift med ett större munstycke innebär att modellen kan skrivas 
ut snabbare men resultatet blir inte lika precist som vid en utskrift med 
ett mindre munstycke. Skrivaren tillåter munstycken från 0,25 mm upp 
till 0,8 mm. För att testa detta har vi skrivit ut 10 stycken provbitar i vit 
PLA i följande dimension; längd: 80mm bredd: 10mm tjocklek: 4mm. 
Fem prov märktes med 0,25 och de resterande fem med 0,8. Provbitarna 
testades för hållfasthet.

Provernas koder:
0,25-1, 0,25-2, 0,25-3, 0,25-4, 0,25-5
0,8-1, 0,8-2, 0,8-3, 0,8-4, 0,8-5

5.5.1 Resultat
Resultaten visar att storleken på skrivarmunstycket har betydelse för håll-
fastheten. Ett munstycke med storlek 0,8mm genererade ett prov med ett 
hållfasthetsvärde, 23% högre i jämförelse med ett prov utskrivet med ett 
munstycke med storlek 0,25mm vid i övrigt samma utskriftsinställningar. 
Detta kan vara av betydelse om hållfastheten är en mycket viktig aspekt, 
till exempel vid tillverkning av stöd för ett tungt föremål. Ytkvaliteten på 
modellen blir dock inte lika bra som vid valet av ett mindre munstycke. 
En balans mellan ytans kvalitet och kravet på hållfasthet bör bedömas i 
varje enskilt fall.
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5.6 PLA i kombination med andra material
I denna studie undersöker vi om PLA-polymer påverkas- eller påverkar 
andra material vid direktkontakt över tid. Här har vi valt material vilka 
förekommer i fallstudierna; PLA (vit), mahogny, furu, järn samt ek vilket 
är ett träslag med högt syrainnehåll. Totalt 10 stycken prov (5+5 referens-
prov) från varje material har tillverkats.

Provernas koder:
E-1, E-2, E-3, E-4, E-5*
F-1, F-2, F-3, F-4, F-5*
M-1, M-2, M-3, M-4, M-5*
J-1, J-2, J-3, J-4, J-5*
* PLA- och träprover har samma kod.

Referens-prover:
E-10, E-20, E-30, E-40, E-50*
F-10, F-20, F-30, F-40, F-50*
M-10, M-20, M-30, M-40, M-50*
J-10, J-20, J-30, J-40, J-50*
Er-1, Er-2, Er-3, Er-4, Er-5*
Fr-1, Fr-2, Fr-3, Fr-4, Fr-5*
Mr-1, Mr-2, Mr-3, Mr-4, Mr-5*
Jr-1, Jr-2, Jr-3, Jr-4, Jr-5*

Provbitarna har fått åldras i ett stabilt klimat med 50% relativ luftfuktighet 
och en temperatur på 23°C i 8 veckors tid, perioden 23:e juni till 17:e 
augusti. Proverna har sedan undersökts makroskopiskt och jämförts med 
referensmaterialet samt genomgått ett hållfasthetstest.

5.6.1 Resultat
Utifrån våra resultat kan vi inte se att trä- och järnproverna har haft en neg-
ativ påverkan på PLA-polymeren med avseende på den totala böjhållfast-
heten. Flera provbitar och en längre åldringsperiod skulle möjligen ge ett 
tydligare resultat i denna fråga.
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6. Slutsats
Våra resultat pekar på att PLA kan vara känsligt för ultraviolett strålning 
samt temperaturer omkring 60°C. Någon tydlig kulörförändring efter åldring 
i UV- kammaren kan inte utläsas hos det vita filamentet, däremot förändras 
transparensen avsevärt och övergår i ett ”mjölkigt” utseende. Detta kan 
vara av betydelse om det estetiska uttrycket är viktigt. Resultaten visar att 
de prover vilka har utsatts för UV-strålning har påverkats med avseende på 
hållfastheten där samtliga transparenta prover har blivit styvare och sprödare 
i jämförelse med referensproverna. Vi förvånades över resultatet för gruppen 
UV-v1-5 som visade på att de vita proverna hade en högre total böjhållfasthet 
efter åldring i jämförelse med referensproverna. 

De transparenta proverna (UV-t1-5), visade däremot tydligt på en lägre total 
böjhållfasthet efter åldring i UV-kammaren. PLA har en glasomvandlings-
temperatur (Tg) på 60-65°C, vilket innebär att vid denna punkt initieras ked-
jerörelser av polymerkedjorna och materialet mjuknar och börjar övergå från 
amorft till kristallint. Temperaturen i UV-kammaren uppgick till 60°C vilket 
sannolikt orsakade formförändringen. Troligtvis har detta även påverkat 
resultatet av böjhållfasthetstestet då testerna jämfördes med referensprover 
vilka var plana. 

Med tanke på UV-strålningens negativa effekt på hållfastheten bör inte en 
utskrift i PLA-filament användas i syfte att fungera som stöd för känsliga 
föremål i en miljö där utskriften kan vara utsatt för UV-strålning över en 
längre tid. Utskrifterna bör heller inte appliceras i miljöer med temperaturer 
över 55°C. 

Våra resultat visar låga skillnader i både kulör och böjhållfasthet mellan 
referens- och åldrade prover. Den procentuella skillnaden med avseende på 
böjhållfasthet mellan åldrade prover och nyutskriva prover är så pass låg att 
denna variation förekommer mellan de olika proverna inom samma grupp. 
Vi kan dock se att de individuella skillnaderna i total hållfasthet var större 
för de åldrade proverna i jämförelse med referenserna vilka var mer jämna i 
hållfasthet. 
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Resultaten påvisar att storleken på skrivarmunstycket har betydelse för 
hållfastheten. Ett munstycke med storlek 0,8mm genererade ett prov med 
ett hållfasthetsvärde, 23% högre i jämförelse med ett prov utskrivet med 
ett munstycke med storlek 0,25mm vid i övrigt samma utskriftsinställnin-
gar. Detta kan vara av betydelse om hållfastheten är en mycket viktig 
aspekt.

Vi kan inte se att proverna påverkar och/eller påverkas negativt i närkon-
takt med järn och trämaterial av mahogny, furu och ek i avseende på håll-
fasthet. För att ge ett tydligare svar skulle flera tester genomföras vilka 
sträcker sig över en längre period.

6.1 Felkällor och vidare forskning
Flera åtgärder kunde ha vidtagits för att möjligen ge ett tydligare resul-
tat som till exempel användandet av känsligare instrument och ett större 
antal prover vilket sannolikt hade gett ett mer rättvist resultat i vissa fall. 
Det hade varit intressant att genomföra mer fördjupade åldringstester 
över en längre tid i olika klimatförhållanden och i kontakt med andra 
material. Genom detta skulle man kunna studera nedbrytningsmekan-
ismer och nedbrytningsprodukter av PLA och dess påverkan på och av 
annat material närmare. 

Det är viktigt att ha i åtanke att våra tester innefattar hållfasthetstester 
av PLA med avseende på böjhållfasthet. Detta behöver inte betyda att 
provbiten har lika hög hållfasthet vid en annan typ av belastning som till 
exempel skjuv-, tryck- eller draghållfasthet. 

Vi anser också att resultaten ska ses som en fingervisning  då böjhåll-
fastheten sannolikt kan vara beroende av flera utskriftsparametrar; till 
exempel filamentets temperatur, densitet, fläktens hastighet och mun-
styckets rörelsemönster.
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7. Avslutning
Vi anser att rapporten i sin helhet besvarar syftet och frågeställningarna.
I rapportens andra avsnitt gavs en översikt över material och tillverknings-
metoder samt dess historiska föregångare. I det tredje avsnittet gavs en 
presentation av studiens fallstudier samt syftet med dessa. I det fjärde 
avsnittet genomfördes det praktiska arbetet med efterföljande resultat och 
reflektion. I det femte avsnitet genomfördes materialtester vilka var nöd-
vändiga för att svara på frågorna angående åldring och nedbrytning.

3D-tekniken utvecklas i snabb takt och kan mycket väl komma att få en 
större betydelse inom konservering och restaurering i framtiden. Utveck-
lingen av tekniken och materialen kan möjliggöra mer komplexa restau-
reringar även om de flesta material går att bearbeta i 3D-skrivare idag. 
Tekniken skall emellertid inte ses som ett substitut till konventionella 
metoder utan bör istället ses som ett komplement och ett alternativ till 
dessa. 

Det finns en mängd programvaror och metoder att välja bland. Alla olika 
metoder och program har dessutom enskilda begränsningar och det är 
viktigt att komma ihåg att det inte finns något program som klarar av alla 
uppgifter. Beroende på arbetsuppgiftens art väljs tillvägagångssättet efter 
vad som bedöms rimligast. I vissa arbeten kan kravet på exakthet vara 
extra viktigt, i ett annat kanske materialet eller tid kan vara den viktigaste 
aspekten. Därför bör en bedömning göras i varje enskilt fall över vilket 
program och metod som lämpar sig bäst till just det specifika projektet. 
Man kan i flera fall behöva växla mellan olika program inom ramen för 
samma projekt.

Liknande bedömning bör också göras vid val av material och vad syftet är 
med den utskrivna modellen; ska den användas i närkontakt med ett mu-
seiföremål över en lång tidsperiod? Handlar det om en kortsiktlig lösning 
som till exempel förvaring vid transport eller ett verktyg vid en eventuell 
restaurerings/konserveringsåtgärd? Materialvalet bör göras utifrån vilket 
syfte utskriften skall fylla, kanske kombinationen mellan maximal styrka 
och minimal vikt är extra viktigt i några fall, i andra fall kanske preci-
sionen är viktigare. 
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ULTIMAKER PLA

 Chemical Name

 Description

 

 

 Key features

 Applications

 

 Non suitable for

Polylactic acid

Ultimaker PLA filament provides a no-hassle 3D printing experience 

thanks to its reliability and good surface quality. Our PLA is made from 

organic and renewable sources. It’s safe, easy to print with and it serves a 

wide range of applications for both novice and advanced users.

Good tensile strength and surface quality, easy to work with at high 

print speeds, user-friendly for both home and office environments, PLA 

allows the creation of high-resolution parts. There is a wide range of color 

options available.

Household tools, toys, educational projects, show objects, prototyping, 

architectural models, as well as lost casting methods to create metal 

parts.

Food contact and in-vivo applications. Long term outdoor usage or 

applications where the printed part is exposed to temperatures  higher 

than 50 ˚C.

TECHNICAL DATA SHEET PLA

FILAMENT SPECIFICATIONS

 Diameter

 Max roundness deviation

 Net filament weight

COLOR INFORMATION

VALUE   METHOD

2.85±0.10 mm  -

0.10 mm   -

750 g   -

PRODUCT NUMBER COLOR   COLOR CODE

UM9013   PLA Green  RAL 6018

UM9014   PLA Black  RAL 9005

UM9015   PLA Silver Metallic RAL 9006

UM9016   PLA White  RAL 9010

UM9020   PLA Transparent  n/a

UM9021   PLA Orange  RAL 2008

UM9022   PLA Blue   RAL 5002

UM9023   PLA Magenta  RAL 4010

UM9025   PLA Red   RAL 3020

UM9026   PLA Yellow  RAL 1003

UM9029   PLA Pearl White  RAL 1013
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TECHNICAL DATA SHEET PLA

MECHANICAL PROPERTIES (*)

 Tensile modulus

 

 Tensile stress at yield

 Tensile stress at break

 Elongation at yield

 Elongation at break

 Flexural strength

 Flexural modulus

 Izod impact strength, notched (at 23˚C)

 Izod impact strength, unnotched (at 23˚C)

 Charpy impact strength, unnotched (at 23˚C)

 Hardness

THERMAL PROPERTIES

 Melt mass-flow rate (MFR)

 

 Heat deflection (HDT) at 0.455 MPa

 Heat deflection (HDT) at 1.82 MPa

 Glass transition

 Coefficient of thermal expansion (flow)

 Coefficient of thermal expansion (xflow)

 Melting temperature

 Thermal shrinkage (hot air, 100 ˚C, 30min)

OTHER PROPERTIES

 Specific gravity

 

 Flame classification

TYPICAL VALUE  TEST METHOD

2852±87 MPa  ISO 527-1

38.08±0.89 MPa  ISO 527-1

36.28±1.14 MPa  ISO 527-1

2.10±0.00 %  ISO 527-1

2.84±0.19 %  ISO 527-1

65.7±5.3   ISO 178

2409±206  ISO 178

-   -

-   -

13.1±0.7   ISO 179

-   -

TYPICAL VALUE  TEST METHOD

6.09 g/10min  ISO 1133 (210 ˚C, 2.16 kg)

-   -

-   -

60-65 ˚C   ISO 11357-2

-   -

-   -

145-160 ˚C  ISO 11357-3

-   -

TYPICAL VALUE  TEST METHOD

1.24   ASTM D1505

-   -

(*) On 3D printed bars, see notes.
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TECHNICAL DATA SHEET PLA

NOTES

DISCLAIMER

Properties reported here are average of a typical batch. The mechanical 

properties are from specimens printed flat at 100% infill under 45°, 2 

shells, 100% fan speed, middle of the bed, nozzle temperature 210 °C, bed 

temperature 60 °C, no bed adhesive, nozzle diameter 0.4 mm, all print 

speeds are 40 mm/s, and layer height 0.1 mm

Any technical information or assistance provided herein is given and 

accepted at your own risk, and neither Ultimaker nor its affiliates make 

any warranty relating to it or because of it. Neither Ultimaker nor its 

affiliates shall be responsible for the use of this information, or of any 

product, method or apparatus mentioned, and you must make your 

own determination of its suitability and completeness for your own use, 

for the protection of the environment, and for the health and safety of 

your employees and purchasers of your products. No warranty is made 

regarding the merchantability or fitness of any product; and nothing 

herein waives any of Ultimaker’s conditions of sale.

VERSION

DATE

Version 2.001

09/08/2016
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 1.1 Trade name

 1.2 Use of the product

 1.3 Supplier

  Emergency phone number

 2.1 Classification of the substance or mixture

 2.2 Label elements 

  Labelling (Regulation 1272/2008/EC)

 2.3 Other hazards

 3.1 Composition

 3.2 Mixture

 4.1 Description of first aid measures

 

  Inhalation

  Skin contact

  Eye contact

  Ingestion

  Note to physician

 4.2 Most important symptoms 

 and effects, both acute and delayed

 4.3 Indication of any immediate medical    

 attention and special treatment needed

No risk exists to the health of users if the product is handled and 

processed properly

Not applicable

Not known

Polylactic acid

Polylactic acid

General advice: If you feel unwell, seek medical advice (show 

the label where possible). Never give anything by mouth to an 

unconscious person 

In case of inhalation of gases released from molten filament, 

move person into fresh air

Wash with soap and water. Seek medical attention if symptoms 

occur. If burned by contact with hot material, cool molten 

material adhering to skin as quickly as possible with water and 

see a physician for removal of adhering material and treatment 

of burn. Seek medical attention

Any material that contacts the eye should be washed out 

immediately with water. If easy to do, remove contact lenses. 

Seek medical attention if symptoms persist. If molten material 

contacts the eye, immediately flush with plenty of water for at 

least 15 minutes. Seek medical attention immediately

Seek medical advice in case ingestion occurs

Treat symptomatically

Burns should be treated as thermal burns. The material will 

come off as healing occurs; therefore immediate removal from 

skin is not necessary

No data available

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY

2. HAZARDS INDENTIFICATION ACCORDING TO 1272/2008/EC

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

4. FIRST AID MEASURES

Polylactic acid (PLA)

3D-Printer filament

Ultimaker (Watermolenweg 2 4191PN Geldermalsen The Netherlands)

+31 (0) 345 712 017

SAFETY DATA SHEET PLA
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SAFETY DATA SHEET PLA

5. FIREFIGHTING MEASURES

 5.1 Extinguishing media

 5.2 Special hazards arising 

 from the substance or mixture

 

 5.3 Advice for firefighters

7. HANDLING AND STORAGE

 7.1 Precautions for safe handling

 7.2 Conditions for safe storage, 

 including any incompatibilities

 7.3 Specific end use(s)

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

 6.1 Personal precautions, protective 

 equipment and emergency procedures

 6.2 Environmental precautions

 6.3 Methods and materials 

 for containment and cleaning up

 6.4 Reference to other sections

Material can accumulate static charges which may cause an 

electrical spark (ignition source). Use proper bonding and/or 

grounding procedures

Foam, carbon dioxide (CO2), water, dry chemical. Alcohol 

resistant foams are preferred if available. General-purpose 

synthetic foams (including AFFF) or protein foams may function 

but much less effective

Unsuitable extinguishing media: not known

Burning produces obnoxious and toxic fumes: aldehydes, 

carbon oxides (CO
x
)

Use self-contained breathing apparatus and full protective 

clothing

Avoid contact with molten material

Product should be stored in a dry and cool place 

at temperatures between -20 to +30 °C. Avoid direct sunlight. 

Minimize moisture uptake by leaving it in a sealed package 

together with the supplied dessicant

Filament for 3D printing

Avoid breathing gases released from molten filament. Ensure 

adequate ventilation, especially in confined areas

No data available

Allow to solidify molten material. Dispose like general garbage
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SAFETY DATA SHEET PLA

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

 8.1 Control parameters

  DNEL:

  PNEC:

 8.2 Exposure controls 

  Eye protection

  Skin and body protection

  Respiratory protection

  Hand protection

  Hygiene measures

  Engineering measures

None

No data available

No data available

Use safety glasses for prolongated stare at printing

It is a good industrial hygiene practice to minimize skin contact. 

When material is heated, wear gloves to protect against thermal 

burns

If engineering controls do not maintain airborne concentrations 

below recommended exposure limits (when applicable) or to 

an acceptable level (in countries where exposure limits have 

not been established) an approved respirator must be worn. 

Respirator type: air-purifying respirator with an appropriate 

government approved (where applicable) air purifying filter, 

cartridge or canister. Contact health and safety professional or 

manufacturer for specific information

Follow good industrial hygiene practices

Follow good industrial hygiene practices

Good general ventilation (typically 10 air changes per hour) 

is recommended. Ventilation rates should be matched to 

conditions. If applicable, use process enclosures, local exhaust 

ventilation or other engineering controls that maintain airborne 

levels below recommended exposure limits. If exposure limits 

have not been established, maintain airborne levels to an 

acceptable level
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SAFETY DATA SHEET PLA

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

 9.1 Information on basic physical 

 and chemical properties

  Appearance

  Color

  Odor

  Odor Threshold

  Flash point

  Ignition temperature

  Thermal decomposition

  Lower explosion limit

  Upper explosion limit

  Explosive properties

  Flammability

  Oxidizing properties

  Auto-ignition temperature

  Burning number

  Molecular Weight

  pH

  Melting point/range

  Vapor pressure

  Density

  Bulk density

  Water solubility

  Solubility in other solvents

  Viscosity, dynamic

  Viscosity, kinematic

  Evaporation rate

 9.2 Other information 

10. STABILITY

 10.1 Reactivity

 10.2 Chemical stability

 10.3 Possibility of hazardous reactions

 10.4 Conditions to avoid

 10.5 Incompatible materials

 10.6 Hazardous decomposition products

Filament

Various (incl. translucent)

Slight

-

-

388 ºC

250 ºC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

145-160 ºC

-

1.24 g/cm³

-

Insoluble

Chloroform smoothable

-

-

-

-

Stable under recommended storage conditions

No data available

Biodegradable

No decomposition or hazardous reactions if stored and applied 

as directed

Print temperatures above 230 ºC (at standard printing speeds)

Oxidizing agents, strong bases

See 5.2

77



SAFETY DATA SHEET PLA

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

 11.1 Information on toxicological effects

  Principle routes of exposure 

  Acute toxicity

  Skin corrosion/irritation

  Serious eye damage/eye irritation

  Respiratory or skin sensitization

  Reproductive toxicity

  Carcinogenicity

12. ECOLOGICAL INFORMATION

 12.1 Toxicity

 12.2 Persistence and degradability

 12.3 Bio accumulative potential

 12.4 Mobility in soil

 12.5 Results of PBT and vPvB assessment

 

 12.6 Other adverse effects

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

 13.1 Waste treatment methods

14. TRANSPORT INFORMATION

 ADR

 RID

 IATA

 IMDG

 Special precautions for user

Eye contact, skin contact, inhalation, ingestion

There were no target organ effects noted following ingestion or 

dermal exposure in animal studies

May cause eye/skin irritation. Product dust may be irritating to 

eyes, skin and respiratory system. Caused mild to moderate 

conjunctival irritation in eye irritation studies using rabbits. 

Caused very mild redness in dermal irritation studies using 

rabbits (slightly irritating)

No data available

No data available

No data available

No data available

No data available

Does not bio accumulate

No data available

No data available

No data available

In accordance with local and national regulations

Not regulated

Not regulated

Not regulated

Not regulated
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15. REGULATORY INFORMATION

 15.1 Safety, health and environmental

 regulations/legislation specific for the    

 substance or mixture

  US Regulations:

   Sara 313 title III

   TSCA Inventory List

   (State Regulations)

   California Proposition 65

  Other Inventories:

   Canada DSL Inventory List

   REACH/EU EINIECS

   Japan (ECL/MITI)

   Australia (AICS)

   Korean chemical inventory

   Philippines (PICCS) inventory

   Chinese Chemical Inventory (IECSC)

 15.2 Chemical Safety Assessment

16. OTHER INFORMATION

Not meant to be all inclusive - selected regulations represented

Not listed

Listed

Not listed

Listed

Components are in compliance with REACH and/or are listed

Listed

Listed

Listed

Not listed

Listed

No data available

The information provided in this Safety Data Sheet (SDS) is 

based on current knowledge and experience. This information 

is provided without warranty. This information should help to 

make an independent determination of the methods to ensure 

proper and safe use and disposal of the filament 

VERSION

DATE

Version 2.16.3

09/03/2016

SAFETY DATA SHEET PLA
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Böjhållfasthetstest

Resultat Total förändring Resultat Total förändring

RH40-v1 98,57 59,142 RH40r-v1 87,88 52,728

RH40-v2 100,79 60,474 RH40r-v2 90,11 54,066

RH40-v3 106,06 63,636 RH40r-v3 85,89 51,534

RH40-v4 96,34 57,804 RH40r-v4 82,79 49,674

RH40-v5 114,96 68,976 RH40r-v5 95,57 57,342

RH40-t1 160,34 96,204 RH40r-t1 147 88,2

RH40-t2 161,04 96,624 RH40r-t2 143 85,8

RH40-t3 151,01 90,606 RH40r-t3 150,83 90,498

RH40-t4 162,8 97,68 RH40r-t4 147 88,2

RH40-t5 152 91,2 RH40r-t5 144,69 86,814

UV-v1 112,85 67,71 UVr-v1 93,35 56,01

UV-v2 123,91 74,346 UVr-v2 91,15 54,69

UV-v3 113,23 67,938 UVr-v3 103,02 61,812

UV-v4 121,34 72,804 UVr-v4 93,67 56,202

UV-v5 107,86 64,716 UVr-v5 100,87 60,522

UV-t1 132,55 79,53 UVr-t1 135,77 81,462

UV-t2 106,03 63,618 UVr-t2 153 91,8

UV-t3 103,99 62,394 UVr-t3 143,68 86,208

UV-t4 128,44 77,064 UVr-t4 137,73 82,638

UV-t5 138,2 82,92 UVr-t5 148,01 88,806

0,25-1 74,49 44,694 0,8-1 99,29 59,574

0,25-2 79,68 47,808 0,8-2 99,95 59,97

1
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0,25-3 76,91 46,146 0,8-3 97,53 58,518

0,25-4 73,64 44,184 0,8-4 105,82 63,492

0,25-5 72,26 43,356 0,8-5 90,11 54,066

PLA Resultat Total förändring Trä Resultat Total förändring Ref. trä ResultatTotal förändring

M-1 108,59 65,154 M-1 209 125,4 M-10 182 109,2

M-2 105,32 63,192 M-2 184 110,4 M-20 210 126

M-3 110,04 66,024 M-3 197 118,2 M-30 211 126,6

M-4 99,26 59,556 M-4 213 127,8 M-40 162 97,2

M-5 112,39 67,434 M-5 160 96 M-50 186 111,6

E-1 107,23 64,338 E-1 277 166,2 E-10 245 147

E-2 105,94 63,564 E-2 250 150 E-20 235 141

E-3 111,57 66,942 E-3 253 151,8 E-30 275 165

E-4 107,86 64,716 E-4 261 156,6 E-40 263 157,8

E-5 114 68,4 E-5 239 143,4 E-50 263 157,8

F-1 97,96 58,776 F-1 242 145,2 F-10 211 126,6

F-2 96,7 58,02 F-2 239 143,4 F-20 196 117,6

F-3 100,07 60,042 F-3 237 142,2 F-30 187 112,2

F-4 93,61 56,166 F-4 231 138,6 F-40 205 123

F-5 103,73 62,238 F-5 214 128,4 F-50 194 116,4

J-1 102,75 61,65

J-2 102,99 61,794

J-3 111,2 66,72

J-4 104,01 62,406

J-5 110,24 66,144

2
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Kulörmätningen av PLA provbitar

Data NameTimestamp L*(D65) a*(D65) b*(D65) L*(D65) a*(D65) b*(D65) ΔL* Δa* Δb* ΔE* 

[Mean]RH-v1 ######## 95,47 -0,54 4,1 [Mean]RHr-v1 ######## 96,06 -0,35 4,16 0,59 0,19 0,06 3,4

RH-v1 2 ######## 95,54 -0,56 4,09 RHr-v1 22 ######## 96,13 -0,38 4,13 0,59 0,18 0,04 3,2

RH-v1 3 ######## 95,44 -0,53 4,13 RHr-v1 23 ######## 96,02 -0,3 4,19 0,58 0,23 0,06 3,5

RH-v1 4 ######## 95,42 -0,52 4,09 RHr-v1 24 ######## 96,03 -0,37 4,18 0,61 0,15 0,09 3,4

[Mean]RH-v2 ######## 95,77 -0,43 3,98 [Mean]RHr-v2 ######## 96,04 -0,35 4,21 0,27 0,08 0,23 2,3

RH-v2 6 ######## 95,75 -0,46 3,9 RHr-v2 26 ######## 96,06 -0,37 4,22 0,31 0,09 0,32 2,9

RH-v2 7 ######## 95,87 -0,42 3,96 RHr-v2 27 ######## 96,04 -0,34 4,23 0,17 0,08 0,27 2,1

RH-v2 8 ######## 95,69 -0,4 4,09 RHr-v2 28 ######## 96,01 -0,34 4,18 0,32 0,06 0,09 1,9

[Mean]RH-v3 ######## 95,93 -0,45 3,84 [Mean]RHr-v3 ######## 95,88 -0,38 4,28 -0,05 0,07 0,44 1,8

RH-v3 10 ######## 95,95 -0,45 3,82 RHr-v3 30 ######## 95,91 -0,4 4,3 -0,04 0,05 0,48 2

RH-v3 11 ######## 95,86 -0,44 3,84 RHr-v3 31 ######## 95,87 -0,38 4,33 0,01 0,06 0,49 2,2

RH-v3 12 ######## 95,97 -0,45 3,85 RHr-v3 32 ######## 95,85 -0,35 4,21 -0,12 0,1 0,36 1,4

[Mean]RH-v4 ######## 95,81 -0,44 3,86 [Mean]RHr-v4 ######## 95,84 -0,4 4,38 0,03 0,04 0,52 2,4

RH-v4 14 ######## 95,61 -0,42 3,91 RHr-v4 34 ######## 95,87 -0,41 4,41 0,26 0,01 0,5 3,1

RH-v4 15 ######## 95,85 -0,44 3,81 RHr-v4 35 ######## 95,82 -0,4 4,4 -0,03 0,04 0,59 2,4

RH-v4 16 ######## 95,97 -0,44 3,86 RHr-v4 36 ######## 95,82 -0,4 4,33 -0,15 0,04 0,47 1,4

[Mean]RH-v5 ######## 95,91 -0,43 3,87 [Mean]RHr-v5 ######## 95,76 -0,39 4,38 -0,15 0,04 0,51 1,6

RH-v5 18 ######## 95,97 -0,43 3,91 RHr-v5 38 ######## 95,77 -0,41 4,4 -0,2 0,02 0,49 1,2

RH-v5 19 ######## 95,77 -0,43 3,9 RHr-v5 39 ######## 95,72 -0,4 4,38 -0,05 0,03 0,48 1,8

RH-v5 20 ######## 95,99 -0,44 3,81 RHr-v5 40 ######## 95,77 -0,36 4,37 -0,22 0,08 0,56 1,7

[Mean]RH-t1 ######## 69,42 -0,15 4,9 [Mean]RHr-t1 ######## 67,78 -0,17 4,72 -1,64 -0,02 -0,18 -7,4

RH-t1 42 ######## 69,34 -0,15 4,83 RHr-t1 62 ######## 67,86 -0,18 4,8 -1,48 -0,03 -0,03 -6,2

RH-t1 43 ######## 69,49 -0,16 4,87 RHr-t1 63 ######## 67,84 -0,15 4,62 -1,65 0,01 -0,25 -7,6

RH-t1 44 ######## 69,42 -0,12 5,02 RHr-t1 64 ######## 67,65 -0,16 4,74 -1,77 -0,04 -0,28 -8,4

[Mean]RH-t2 ######## 69,52 -0,14 4,79 [Mean]RHr-t2 ######## 68,56 -0,17 4,8 -0,96 -0,03 0,01 -3,9

RH-t2 46 ######## 69,98 -0,15 4,72 RHr-t2 66 ######## 68,3 -0,18 4,76 -1,68 -0,03 0,04 -6,7
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RH-t2 47 ######## 69,67 -0,16 4,81 RHr-t2 67 ######## 68,75 -0,18 4,78 -0,92 -0,02 -0,03 -3,9

RH-t2 48 ######## 68,92 -0,12 4,85 RHr-t2 68 ######## 68,63 -0,16 4,85 -0,29 -0,04 0 -1,3

[Mean]RH-t3 ######## 66,9 -0,03 4,34 [Mean]RHr-t3 ######## 67,72 -0,15 4,83 0,82 -0,12 0,49 4,8

RH-t3 50 ######## 66,58 -0,04 4,32 RHr-t3 70 ######## 67,46 -0,17 4,8 0,88 -0,13 0,48 4,9

RH-t3 51 ######## 67,02 -0,02 4,35 RHr-t3 71 ######## 67,93 -0,17 4,81 0,91 -0,15 0,46 4,9

RH-t3 52 ######## 67,09 -0,03 4,36 RHr-t3 72 ######## 67,76 -0,11 4,88 0,67 -0,08 0,52 4,4

[Mean]RH-t4 ######## 66,68 -0,12 4,75 [Mean]RHr-t4 ######## 68,49 -0,18 4,99 1,81 -0,06 0,24 8

RH-t4 54 ######## 66,82 -0,13 4,68 RHr-t4 74 ######## 68,43 -0,19 4,99 1,61 -0,06 0,31 7,4

RH-t4 55 ######## 66,61 -0,16 4,75 RHr-t4 75 ######## 68,38 -0,18 4,9 1,77 -0,02 0,15 7,6

RH-t4 56 ######## 66,6 -0,09 4,81 RHr-t4 76 ######## 68,64 -0,18 5,07 2,04 -0,09 0,26 8,8

[Mean]RH-t5 ######## 66,95 -0,15 4,7 [Mean]RHr-t5 ######## 68,25 -0,11 4,48 1,3 0,04 -0,22 4,5

RH-t5 58 ######## 67,01 -0,17 4,67 RHr-t5 78 ######## 67,83 -0,13 4,35 0,82 0,04 -0,32 2,2

RH-t5 59 ######## 67,13 -0,17 4,55 RHr-t5 79 ######## 68,12 -0,1 4,47 0,99 0,07 -0,08 3,9

RH-t5 60 ######## 66,7 -0,11 4,88 RHr-t5 80 ######## 68,81 -0,11 4,6 2,11 0 -0,28 7,3

[Mean]Uv-v1 ######## 95,52 -0,52 4,21 [Mean]UVr-v1 ######## 95,27 -0,64 5,26 -0,25 -0,12 1,05 2,7

Uv-v1 82 ######## 95,43 -0,54 4,37 UVr-v1 102 ######## 95,23 -0,62 5,28 -0,2 -0,08 0,91 2,5

Uv-v1 83 ######## 95,44 -0,49 4,2 UVr-v1 103 ######## 95,31 -0,68 5,26 -0,13 -0,19 1,06 3

Uv-v1 84 ######## 95,7 -0,53 4,05 UVr-v1 104 ######## 95,26 -0,62 5,26 -0,44 -0,09 1,21 2,7

[Mean]Uv-v2 ######## 95,26 -0,49 4,4 [Mean]UVr-v2 ######## 95,33 -0,61 5,23 0,07 -0,12 0,83 3,1

Uv-v2 86 ######## 95,16 -0,48 4,35 UVr-v2 106 ######## 95,27 -0,6 5,28 0,11 -0,12 0,93 3,7

Uv-v2 87 ######## 95 -0,48 4,61 UVr-v2 107 ######## 95,31 -0,63 5,23 0,31 -0,15 0,62 3,1

Uv-v2 88 ######## 95,61 -0,53 4,25 UVr-v2 108 ######## 95,41 -0,59 5,19 -0,2 -0,06 0,94 2,7

[Mean]Uv-v3 ######## 95,94 -0,61 3,83 [Mean]UVr-v3 ######## 95,65 -0,55 5,11 -0,29 0,06 1,28 4,2

Uv-v3 90 ######## 95,85 -0,63 3,89 UVr-v3 110 ######## 95,6 -0,57 5,12 -0,25 0,06 1,23 4,2

Uv-v3 91 ######## 95,87 -0,59 3,88 UVr-v3 111 ######## 95,58 -0,53 5,18 -0,29 0,06 1,3 4,3

Uv-v3 92 ######## 96,1 -0,62 3,72 UVr-v3 112 ######## 95,75 -0,55 5,03 -0,35 0,07 1,31 4,1

[Mean]Uv-v4 ######## 96 -0,52 3,82 [Mean]UVr-v4 ######## 95,7 -0,57 4,95 -0,3 -0,05 1,13 3,1

Uv-v4 94 ######## 96,04 -0,54 3,75 UVr-v4 114 ######## 95,67 -0,56 4,97 -0,37 -0,02 1,22 3,3

Uv-v4 95 ######## 96,03 -0,53 3,78 UVr-v4 115 ######## 95,76 -0,59 4,96 -0,27 -0,06 1,18 3,4

Uv-v4 96 ######## 95,94 -0,5 3,93 UVr-v4 116 ######## 95,69 -0,58 4,92 -0,25 -0,08 0,99 2,6
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[Mean]Uv-v5 ######## 95,23 -0,49 3,89 [Mean]UVr-v5 ######## 95,62 -0,54 5,04 0,39 -0,05 1,15 6

Uv-v5 98 ######## 95,52 -0,49 3,63 UVr-v5 118 ######## 95,41 -0,52 5,1 -0,11 -0,03 1,47 5,3

Uv-v5 99 ######## 94,74 -0,47 4,24 UVr-v5 119 ######## 95,72 -0,55 4,99 0,98 -0,08 0,75 6,6

Uv-v5 100 ######## 95,42 -0,51 3,79 UVr-v5 120 ######## 95,74 -0,55 5,02 0,32 -0,04 1,23 6

[Mean]UV-t1 ######## 74,29 -0,57 0,42 [Mean]UVr-t1 ######## 67,8 -0,22 5 -6,49 0,35 4,58 -6,2

UV-t1 122 ######## 74,21 -0,56 0,22 UVr-t1 142 ######## 67,79 -0,22 4,96 -6,42 0,34 4,74 -5,4

UV-t1 123 ######## 74,27 -0,56 0,33 UVr-t1 143 ######## 67,77 -0,23 4,98 -6,5 0,33 4,65 -6,1

UV-t1 124 ######## 74,38 -0,59 0,71 UVr-t1 144 ######## 67,84 -0,22 5,05 -6,54 0,37 4,34 -7,3

[Mean]UV-t2 ######## 75,92 -0,58 -0,56 [Mean]UVr-t2 ######## 68,38 -0,2 4,82 -7,54 0,38 5,38 -7,1

UV-t2 126 ######## 75,94 -0,58 -0,62 UVr-t2 146 ######## 68,47 -0,14 4,67 -7,47 0,44 5,29 -7

UV-t2 127 ######## 75,85 -0,58 -0,56 UVr-t2 147 ######## 68,36 -0,22 4,82 -7,49 0,36 5,38 -7

UV-t2 128 ######## 75,98 -0,59 -0,51 UVr-t2 148 ######## 68,31 -0,24 4,98 -7,67 0,35 5,49 -7,3

[Mean]UV-t3 ######## 75,28 -0,66 -0,24 [Mean]UVr-t3 ######## 67,9 -0,2 4,87 -7,38 0,46 5,11 -7,2

UV-t3 130 ######## 75,22 -0,69 -0,23 UVr-t3 150 ######## 68,03 -0,21 4,81 -7,19 0,48 5,04 -6,7

UV-t3 131 ######## 75,28 -0,65 -0,22 UVr-t3 151 ######## 67,78 -0,21 4,93 -7,5 0,44 5,15 -7,6

UV-t3 132 ######## 75,33 -0,63 -0,28 UVr-t3 152 ######## 67,9 -0,2 4,86 -7,43 0,43 5,14 -7,4

[Mean]UV-t4 ######## 75,09 -0,62 0,53 [Mean]UVr-t4 ######## 69,01 -0,25 4,77 -6,08 0,37 4,24 -5,9

UV-t4 134 ######## 75,34 -0,59 0,21 UVr-t4 154 ######## 69,02 -0,25 4,74 -6,32 0,34 4,53 -5,8

UV-t4 135 ######## 75,31 -0,59 0,4 UVr-t4 155 ######## 69,11 -0,26 4,79 -6,2 0,33 4,39 -5,9

UV-t4 136 ######## 74,6 -0,68 0,99 UVr-t4 156 ######## 68,89 -0,23 4,77 -5,71 0,45 3,78 -5,9

[Mean]UV-t5 ######## 73,28 -0,62 1,45 [Mean]UVr-t5 ######## 68,62 -0,05 4,11 -4,66 0,57 2,66 -5,7

UV-t5 138 ######## 73,41 -0,64 1,44 UVr-t5 158 ######## 68,34 -0,05 4,29 -5,07 0,59 2,85 -6,5

UV-t5 139 ######## 73,36 -0,62 1,34 UVr-t5 159 ######## 68,68 -0,08 4,16 -4,68 0,54 2,82 -5,3

UV-t5 140 ######## 73,06 -0,61 1,59 UVr-t5 160 ######## 68,85 -0,03 3,9 -4,21 0,58 2,31 -5,3

[Mean]RH40v-1######## 95,5 -0,47 4,65 [Mean]RHr-v1 ######## 96,06 -0,35 4,16 0,56 0,12 -0,49 0,8

RH40v-1 242 ######## 95,49 -0,47 4,66 RHr-v1 22 ######## 96,13 -0,38 4,13 0,64 0,09 -0,53 0,8

RH40v-1 243 ######## 95,51 -0,46 4,67 RHr-v1 23 ######## 96,02 -0,3 4,19 0,51 0,16 -0,48 0,8

RH40v-1 244 ######## 95,5 -0,47 4,63 RHr-v1 24 ######## 96,03 -0,37 4,18 0,53 0,1 -0,45 0,7

[Mean]RH40v-2######## 95,13 -0,33 4,61 [Mean]RHr-v2 ######## 96,04 -0,35 4,21 0,91 -0,02 -0,4 2
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RH40v-2 246 ######## 95,28 -0,35 4,61 RHr-v2 26 ######## 96,06 -0,37 4,22 0,78 -0,02 -0,39 1,5

RH40v-2 247 ######## 94,8 -0,28 4,67 RHr-v2 27 ######## 96,04 -0,34 4,23 1,24 -0,06 -0,44 3

RH40v-2 248 ######## 95,3 -0,36 4,55 RHr-v2 28 ######## 96,01 -0,34 4,18 0,71 0,02 -0,37 1,4

[Mean]RH40v-3######## 95,47 -0,4 4,46 [Mean]RHr-v3 ######## 95,88 -0,38 4,28 0,41 0,02 -0,18 1

RH40v-3 250 ######## 95,52 -0,39 4,5 RHr-v3 30 ######## 95,91 -0,4 4,3 0,39 -0,01 -0,2 0,7

RH40v-3 251 ######## 95,47 -0,41 4,44 RHr-v3 31 ######## 95,87 -0,38 4,33 0,4 0,03 -0,11 1,3

RH40v-3 252 ######## 95,44 -0,41 4,45 RHr-v3 32 ######## 95,85 -0,35 4,21 0,41 0,06 -0,24 0,9

[Mean]RH40v-4######## 95,09 -0,38 4,7 [Mean]RHr-v4 ######## 95,84 -0,4 4,38 0,75 -0,02 -0,32 1,6

RH40v-4 254 ######## 94,82 -0,34 4,79 RHr-v4 34 ######## 95,87 -0,41 4,41 1,05 -0,07 -0,38 2,4

RH40v-4 255 ######## 95,2 -0,4 4,66 RHr-v4 35 ######## 95,82 -0,4 4,4 0,62 0 -0,26 1,4

RH40v-4 256 ######## 95,24 -0,41 4,65 RHr-v4 36 ######## 95,82 -0,4 4,33 0,58 0,01 -0,32 1,1

[Mean]RH40v-5######## 95,63 -0,4 4,42 [Mean]RHr-v5 ######## 95,76 -0,39 4,38 0,13 0,01 -0,04 0,4

RH40v-5 258 ######## 95,62 -0,41 4,46 RHr-v5 38 ######## 95,77 -0,41 4,4 0,15 0 -0,06 0,4

RH40v-5 259 ######## 95,59 -0,38 4,42 RHr-v5 39 ######## 95,72 -0,4 4,38 0,13 -0,02 -0,04 0,3

RH40v-5 260 ######## 95,68 -0,41 4,38 RHr-v5 40 ######## 95,77 -0,36 4,37 0,09 0,05 -0,01 0,5

[Mean]RH40t-1######## 67,29 -0,21 5,02 [Mean]RHr-t1 ######## 67,78 -0,17 4,72 0,49 0,04 -0,3 0,9

RH40t-1 262 ######## 67,08 -0,22 5,1 RHr-t1 62 ######## 67,86 -0,18 4,8 0,78 0,04 -0,3 2,1

RH40t-1 263 ######## 67,19 -0,21 5,02 RHr-t1 63 ######## 67,84 -0,15 4,62 0,65 0,06 -0,4 1,2

RH40t-1 264 ######## 67,59 -0,19 4,93 RHr-t1 64 ######## 67,65 -0,16 4,74 0,06 0,03 -0,19 -0,4

[Mean]RH40t-2######## 67,85 -0,21 5,09 [Mean]RHr-t2 ######## 68,56 -0,17 4,8 0,71 0,04 -0,29 1,8

RH40t-2 266 ######## 67,86 -0,22 5,06 RHr-t2 66 ######## 68,3 -0,18 4,76 0,44 0,04 -0,3 0,7

RH40t-2 267 ######## 67,73 -0,22 5,17 RHr-t2 67 ######## 68,75 -0,18 4,78 1,02 0,04 -0,39 2,7

RH40t-2 268 ######## 67,95 -0,21 5,03 RHr-t2 68 ######## 68,63 -0,16 4,85 0,68 0,05 -0,18 2,2

[Mean]RH40t-3######## 67,87 -0,22 5,19 [Mean]RHr-t3 ######## 67,72 -0,15 4,83 -0,15 0,07 -0,36 -1,8

RH40t-3 270 ######## 67,98 -0,22 5,12 RHr-t3 70 ######## 67,46 -0,17 4,8 -0,52 0,05 -0,32 -3,2

RH40t-3 271 ######## 67,74 -0,21 5,27 RHr-t3 71 ######## 67,93 -0,17 4,81 0,19 0,04 -0,46 -0,9

RH40t-3 272 ######## 67,91 -0,23 5,17 RHr-t3 72 ######## 67,76 -0,11 4,88 -0,15 0,12 -0,29 -1,3

[Mean]RH40t-4######## 67,83 -0,18 5,45 [Mean]RHr-t4 ######## 68,49 -0,18 4,99 0,66 0 -0,46 0,8

RH40t-4 274 ######## 67,95 -0,18 5,39 RHr-t4 74 ######## 68,43 -0,19 4,99 0,48 -0,01 -0,4 0,3

RH40t-4 275 ######## 67,73 -0,17 5,53 RHr-t4 75 ######## 68,38 -0,18 4,9 0,65 -0,01 -0,63 0
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RH40t-4 276 ######## 67,83 -0,19 5,44 RHr-t4 76 ######## 68,64 -0,18 5,07 0,81 0,01 -0,37 1,8

[Mean]RH40t-5######## 67,92 -0,2 4,85 [Mean]RHr-t5 ######## 68,25 -0,11 4,48 0,33 0,09 -0,37 0,2

RH40t-5 278 ######## 67,94 -0,2 4,96 RHr-t5 78 ######## 67,83 -0,13 4,35 -0,11 0,07 -0,61 -2,6

RH40t-5 279 ######## 67,93 -0,2 4,81 RHr-t5 79 ######## 68,12 -0,1 4,47 0,19 0,1 -0,34 -0,2

RH40t-5 280 ######## 67,88 -0,21 4,77 RHr-t5 80 ######## 68,81 -0,11 4,6 0,93 0,1 -0,17 3,4

[Mean]E-1 ######## 95,36 -0,45 4,82 [Mean]RHr-v1 ######## 96,06 -0,35 4,16 0,7 0,1 -0,66 0,6

E-1 162 ######## 95,41 -0,45 4,77 RHr-v1 22 ######## 96,13 -0,38 4,13 0,72 0,07 -0,64 0,6

E-1 163 ######## 95,2 -0,45 4,89 RHr-v1 23 ######## 96,02 -0,3 4,19 0,82 0,15 -0,7 1,1

E-1 164 ######## 95,47 -0,46 4,8 RHr-v1 24 ######## 96,03 -0,37 4,18 0,56 0,09 -0,62 0,1

[Mean]E-2 ######## 95,57 -0,51 4,76 [Mean]RHr-v2 ######## 96,04 -0,35 4,21 0,47 0,16 -0,55 0,3

E-2 166 ######## 95,61 -0,51 4,76 RHr-v2 26 ######## 96,06 -0,37 4,22 0,45 0,14 -0,54 0,2

E-2 167 ######## 95,58 -0,5 4,75 RHr-v2 27 ######## 96,04 -0,34 4,23 0,46 0,16 -0,52 0,4

E-2 168 ######## 95,52 -0,52 4,76 RHr-v2 28 ######## 96,01 -0,34 4,18 0,49 0,18 -0,58 0,4

[Mean]E-3 ######## 94,38 -0,47 4,81 [Mean]RHr-v3 ######## 95,88 -0,38 4,28 1,5 0,09 -0,53 4,2

E-3 170 ######## 93,74 -0,45 4,81 RHr-v3 30 ######## 95,91 -0,4 4,3 2,17 0,05 -0,51 6,8

E-3 171 ######## 94,68 -0,47 4,83 RHr-v3 31 ######## 95,87 -0,38 4,33 1,19 0,09 -0,5 3,1

E-3 172 ######## 94,72 -0,48 4,8 RHr-v3 32 ######## 95,85 -0,35 4,21 1,13 0,13 -0,59 2,7

[Mean]E-4 ######## 93,8 -0,44 4,88 [Mean]RHr-v4 ######## 95,84 -0,4 4,38 2,04 0,04 -0,5 6,3

E-4 174 ######## 92,71 -0,41 4,91 RHr-v4 34 ######## 95,87 -0,41 4,41 3,16 0 -0,5 11

E-4 175 ######## 94,47 -0,46 4,86 RHr-v4 35 ######## 95,82 -0,4 4,4 1,35 0,06 -0,46 3,8

E-4 176 ######## 94,19 -0,45 4,87 RHr-v4 36 ######## 95,82 -0,4 4,33 1,63 0,05 -0,54 4,6

[Mean]E-5 ######## 94,04 -0,48 5,13 [Mean]RHr-v5 ######## 95,76 -0,39 4,38 1,72 0,09 -0,75 4,2

E-5 178 ######## 93,98 -0,48 5,09 RHr-v5 38 ######## 95,77 -0,41 4,4 1,79 0,07 -0,69 4,7

E-5 179 ######## 94,21 -0,46 5,19 RHr-v5 39 ######## 95,72 -0,4 4,38 1,51 0,06 -0,81 3

E-5 180 ######## 93,94 -0,48 5,1 RHr-v5 40 ######## 95,77 -0,36 4,37 1,83 0,12 -0,73 4,9

[Mean]F-1 ######## 94,22 -0,47 4,86 [Mean]RHr-v1 ######## 96,06 -0,35 4,16 1,84 0,12 -0,7 5

F-1 182 ######## 94,25 -0,48 4,82 RHr-v1 22 ######## 96,13 -0,38 4,13 1,88 0,1 -0,69 5,2

F-1 183 ######## 94,21 -0,48 4,84 RHr-v1 23 ######## 96,02 -0,3 4,19 1,81 0,18 -0,65 5,4

F-1 184 ######## 94,21 -0,46 4,91 RHr-v1 24 ######## 96,03 -0,37 4,18 1,82 0,09 -0,73 4,7

[Mean]F-2 ######## 94,39 -0,46 4,88 [Mean]RHr-v2 ######## 96,04 -0,35 4,21 1,65 0,11 -0,67 4,4
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F-2 186 ######## 94,41 -0,48 4,9 RHr-v2 26 ######## 96,06 -0,37 4,22 1,65 0,11 -0,68 4,3

F-2 187 ######## 94,27 -0,44 4,92 RHr-v2 27 ######## 96,04 -0,34 4,23 1,77 0,1 -0,69 4,7

F-2 188 ######## 94,49 -0,47 4,81 RHr-v2 28 ######## 96,01 -0,34 4,18 1,52 0,13 -0,63 4,1

[Mean]F-3 ######## 94,21 -0,47 4,97 [Mean]RHr-v3 ######## 95,88 -0,38 4,28 1,67 0,09 -0,69 4,3

F-3 190 ######## 94,12 -0,48 4,93 RHr-v3 30 ######## 95,91 -0,4 4,3 1,79 0,08 -0,63 5

F-3 191 ######## 94,31 -0,49 5,04 RHr-v3 31 ######## 95,87 -0,38 4,33 1,56 0,11 -0,71 3,8

F-3 192 ######## 94,2 -0,46 4,95 RHr-v3 32 ######## 95,85 -0,35 4,21 1,65 0,11 -0,74 4,1

[Mean]F-4 ######## 94,35 -0,44 4,92 [Mean]RHr-v4 ######## 95,84 -0,4 4,38 1,49 0,04 -0,54 4

F-4 194 ######## 94,44 -0,42 4,91 RHr-v4 34 ######## 95,87 -0,41 4,41 1,43 0,01 -0,5 3,8

F-4 195 ######## 94,31 -0,44 4,87 RHr-v4 35 ######## 95,82 -0,4 4,4 1,51 0,04 -0,47 4,3

F-4 196 ######## 94,28 -0,47 4,96 RHr-v4 36 ######## 95,82 -0,4 4,33 1,54 0,07 -0,63 3,9

[Mean]F-5 ######## 94,06 -0,43 4,96 [Mean]RHr-v5 ######## 95,76 -0,39 4,38 1,7 0,04 -0,58 4,6

F-5 198 ######## 94,14 -0,45 4,93 RHr-v5 38 ######## 95,77 -0,41 4,4 1,63 0,04 -0,53 4,6

F-5 199 ######## 93,96 -0,42 4,9 RHr-v5 39 ######## 95,72 -0,4 4,38 1,76 0,02 -0,52 5

F-5 200 ######## 94,08 -0,41 5,05 RHr-v5 40 ######## 95,77 -0,36 4,37 1,69 0,05 -0,68 4,2

[Mean]M-1 ######## 95,29 -0,47 4,64 [Mean]RHr-v1 ######## 96,06 -0,35 4,16 0,77 0,12 -0,48 1,6

M-1 202 ######## 95,12 -0,46 4,68 RHr-v1 22 ######## 96,13 -0,38 4,13 1,01 0,08 -0,55 2,2

M-1 203 ######## 95,26 -0,45 4,6 RHr-v1 23 ######## 96,02 -0,3 4,19 0,76 0,15 -0,41 2

M-1 204 ######## 95,49 -0,5 4,63 RHr-v1 24 ######## 96,03 -0,37 4,18 0,54 0,13 -0,45 0,9

[Mean]M-2 ######## 95,34 -0,44 4,6 [Mean]RHr-v2 ######## 96,04 -0,35 4,21 0,7 0,09 -0,39 1,6

M-2 206 ######## 95,37 -0,42 4,59 RHr-v2 26 ######## 96,06 -0,37 4,22 0,69 0,05 -0,37 1,5

M-2 207 ######## 95,37 -0,46 4,56 RHr-v2 27 ######## 96,04 -0,34 4,23 0,67 0,12 -0,33 1,8

M-2 208 ######## 95,28 -0,45 4,64 RHr-v2 28 ######## 96,01 -0,34 4,18 0,73 0,11 -0,46 1,5

[Mean]M-3 ######## 95,63 -0,47 4,52 [Mean]RHr-v3 ######## 95,88 -0,38 4,28 0,25 0,09 -0,24 0,4

M-3 210 ######## 95,72 -0,46 4,53 RHr-v3 30 ######## 95,91 -0,4 4,3 0,19 0,06 -0,23 0,1

M-3 211 ######## 95,64 -0,48 4,53 RHr-v3 31 ######## 95,87 -0,38 4,33 0,23 0,1 -0,2 0,5

M-3 212 ######## 95,54 -0,46 4,51 RHr-v3 32 ######## 95,85 -0,35 4,21 0,31 0,11 -0,3 0,5

[Mean]M-4 ######## 95,54 -0,5 4,65 [Mean]RHr-v4 ######## 95,84 -0,4 4,38 0,3 0,1 -0,27 0,5

M-4 214 ######## 95,5 -0,53 4,72 RHr-v4 34 ######## 95,87 -0,41 4,41 0,37 0,12 -0,31 0,7

M-4 215 ######## 95,44 -0,53 4,68 RHr-v4 35 ######## 95,82 -0,4 4,4 0,38 0,13 -0,28 0,9

M-4 216 ######## 95,67 -0,46 4,53 RHr-v4 36 ######## 95,82 -0,4 4,33 0,15 0,06 -0,2 0
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[Mean]M-5 ######## 94,69 -0,49 4,93 [Mean]RHr-v5 ######## 95,76 -0,39 4,38 1,07 0,1 -0,55 2,5

M-5 218 ######## 94,93 -0,53 4,91 RHr-v5 38 ######## 95,77 -0,41 4,4 0,84 0,12 -0,51 1,8

M-5 219 ######## 94,88 -0,51 4,86 RHr-v5 39 ######## 95,72 -0,4 4,38 0,84 0,11 -0,48 1,9

M-5 220 ######## 94,25 -0,43 5,02 RHr-v5 40 ######## 95,77 -0,36 4,37 1,52 0,07 -0,65 3,8

[Mean]J-1 ######## 95,66 -0,45 4,71 [Mean]RHr-v1 ######## 96,06 -0,35 4,16 0,4 0,1 -0,55 -0,2

J-1 222 ######## 95,7 -0,44 4,7 RHr-v1 22 ######## 96,13 -0,38 4,13 0,43 0,06 -0,57 -0,3

J-1 223 ######## 95,67 -0,47 4,73 RHr-v1 23 ######## 96,02 -0,3 4,19 0,35 0,17 -0,54 -0,1

J-1 224 ######## 95,61 -0,44 4,69 RHr-v1 24 ######## 96,03 -0,37 4,18 0,42 0,07 -0,51 -0,1

[Mean]J-2 ######## 95,74 -0,41 4,73 [Mean]RHr-v2 ######## 96,04 -0,35 4,21 0,3 0,06 -0,52 -0,6

J-2 226 ######## 95,7 -0,41 4,77 RHr-v2 26 ######## 96,06 -0,37 4,22 0,36 0,04 -0,55 -0,6

J-2 227 ######## 95,74 -0,4 4,71 RHr-v2 27 ######## 96,04 -0,34 4,23 0,3 0,06 -0,48 -0,5

J-2 228 ######## 95,77 -0,41 4,71 RHr-v2 28 ######## 96,01 -0,34 4,18 0,24 0,07 -0,53 -0,9

[Mean]J-3 ######## 95,63 -0,42 4,78 [Mean]RHr-v3 ######## 95,88 -0,38 4,28 0,25 0,04 -0,5 -0,8

J-3 230 ######## 95,56 -0,42 4,8 RHr-v3 30 ######## 95,91 -0,4 4,3 0,35 0,02 -0,5 -0,5

J-3 231 ######## 95,65 -0,42 4,76 RHr-v3 31 ######## 95,87 -0,38 4,33 0,22 0,04 -0,43 -0,7

J-3 232 ######## 95,67 -0,42 4,77 RHr-v3 32 ######## 95,85 -0,35 4,21 0,18 0,07 -0,56 -1,2

[Mean]J-4 ######## 95,89 -0,44 4,61 [Mean]RHr-v4 ######## 95,84 -0,4 4,38 -0,05 0,04 -0,23 -1

J-4 234 ######## 95,9 -0,44 4,62 RHr-v4 34 ######## 95,87 -0,41 4,41 -0,03 0,03 -0,21 -0,8

J-4 235 ######## 95,9 -0,44 4,62 RHr-v4 35 ######## 95,82 -0,4 4,4 -0,08 0,04 -0,22 -1

J-4 236 ######## 95,87 -0,44 4,61 RHr-v4 36 ######## 95,82 -0,4 4,33 -0,05 0,04 -0,28 -1,2

[Mean]J-5 ######## 95,44 -0,38 4,71 [Mean]RHr-v5 ######## 95,76 -0,39 4,38 0,32 -0,01 -0,33 -0,1

J-5 238 ######## 95,5 -0,4 4,69 RHr-v5 38 ######## 95,77 -0,41 4,4 0,27 -0,01 -0,29 -0,1

J-5 239 ######## 95,35 -0,37 4,72 RHr-v5 39 ######## 95,72 -0,4 4,38 0,37 -0,03 -0,34 -0,2

J-5 240 ######## 95,46 -0,36 4,71 RHr-v5 40 ######## 95,77 -0,36 4,37 0,31 0 -0,34 -0,1
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                             Relativ luftfuktighetspåverkan på PLA

Vitryssland

Badrum Vardagsrum Förstuga Sovrum Kök

RH-t.1 RH-t.2 RH-t.3 RH-t.4 RH-t.5

Datum C° RH % C° RH % C° RH % C° RH % C° RH %

29-jun 24,9 53 24,6 52 23,9 55 24,6 53 24 52 Klart 09:45

29-jun 26,6 53 26,8 51 23,2 57 25 51 25,8 54 Klart 19:30

30-jun 22,1 64 22,1 64 23,4 61 23,7 59 23,3 59 Klart 08:36

30-jun 24,3 61 24,1 58 26,4 59 27,1 59 23,6 66 Klart 18:33

01-jul 23,7 74 23,5 68 23,3 71 24,1 60 24,1 69 Molnigt 07:30

01-jul 24,8 67 24,4 66 23,8 69 25,3 66 23,9 69 Molnigt 19:40

02-jul 24 65 25 63 24,2 66 24,4 63 23,8 63 Klart 07:45

02-jul 25,1 63 25,1 61 25,5 63 26,2 64 25,3 67 Klart 19:15

03-jul 25,8 65 25,6 66 25,1 67 25,8 65 25,3 75 Molnigt&Regn 08:05

03-jul 22,4 71 21,2 76 20,3 73 24,2 68 20,6 75 Regn 19:58

04-jul 22,9 58 22,4 58 22,6 59 23,5 58 22,1 60 Klart 09:00

04-jul 20,8 65 21,6 64 19,6 66 24,3 60 20,2 67 Molnigt 18:29

05-jul 23,9 57 23,8 56 23,5 58 22,5 57 23,3 63 Klart 07:06

05-jul 21,4 53 21,5 53 22,4 55 22,9 58 21,9 56 Klart 21:00

06-jul 23,7 63 23,5 62 23,8 63 23,1 63 23,8 64 Molningt 07:20

06-jul 22,9 60 22,6 62 23,7 60 24 56 23,1 60 Klart 21:33

07-jul 23,9 60 23,9 62 23,9 64 23 61 23,5 66 Halvklart 07:45

07-jul 22,1 72 20,3 65 19,9 65 22,9 60 20,8 65 Halvklart 22:15

08-jul 20,6 61 20,9 63 22,3 61 22,9 63 21,4 63 Halvklart 08:13

08-jul 22,9 62 22,5 62 21,4 62 23,3 62 21,8 63 Halvklart 18:55

09-jul 21,3 63 24,4 59 21,7 66 22 63 21,4 66 Klart 06:55

09-jul 23 63 22,3 64 22,5 64 23,1 65 22,8 64 Molnigt 19:27

10-jul 22,9 61 20,6 68 22,2 62 22,4 62 20,6 65 Molnigt 07:08

10-jul 22,3 64 22,3 62 22,4 64 22,4 65 22,4 64 Klart 23:52
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11-jul 23,2 67 23,1 66 24,1 61 22,5 67 23,3 66 Klart 07:29

11-jul 25,6 66 25,5 68 25,1 63 25,7 65 25,6 68 Molnigt 18:45

12-jul 22,9 75 22,7 73 23,1 72 22,6 73 23 76 Regn 09:07

12-jul 22,7 82 22,9 82 22,5 81 23,2 83 22,5 82 Regn 18:16

13-jul 24,4 69 23,9 71 24,2 74 21,3 75 23,8 73 Regn 08:37

13-jul 21,1 73 21,6 72 20,9 72 23,7 72 22,6 73 Regn 19:03

14-jul 21,8 70 21,2 74 20,4 73 19,3 70 19,9 73 Molnigt 07:52

14-jul 21,9 79 21,9 75 22,1 75 22,4 75 22,1 75 Regn 19:25

15-jul 21,1 65 21,4 65 20,4 71 19,6 65 21 63 Molnigt 07:34

15-jul 22,3 68 22,9 66 23,1 69 24,3 62 22,2 66 Klart 20:44

16-jul 23,2 70 23,2 71 23,3 74 21,3 68 23,1 78 Molnigt 08:30

16-jul 21,4 74 21,6 73 22,8 70 22 66 22 67 Molnigt 22:15

17-jul 20,8 70 20,4 71 20,9 71 21,8 71 20 70 Halvklart 09:25

17-jul 20,5 80 20,6 80 20,3 78 21 78 24 79 Duggregn 21:04

18-jul 20,9 63 20,8 63 20,9 63 21,1 63 21,4 61 Klart 07:04

18-jul 21,5 63 21,1 63 20,8 63 21,8 66 21,4 62 Klart 19:07

19-jul 20,8 62 20,9 63 21,1 62 20,9 61 20,8 62 Klart 06:45

19-jul 20,5 62 20,7 65 21,9 61 21,3 64 21 63 Halvklart 22:03

20-jul 21,3 65 21,4 67 21,1 63 21,3 63 21,1 65 Klart 08:29

20-jul 22,3 57 22,5 58 22,9 57 21,4 56 22 59 Klart 20:44

21-jul 22,6 59 22,7 56 23,4 62 21,4 61 21,2 63 Klart 08:00

21-jul 26,1 61 26 62 25,6 62 22,3 67 25,6 62 Klart 20:04

22-jul 23,7 75 23,3 73 22,9 74 22 70 23,2 76 Molnigt 07:43

22-jul 21,4 79 21,8 78 22 78 22,9 76 22,4 77 Duggregn 18:13

23-jul 23,3 74 23,4 76 23,3 74 22,1 73 23,4 76 Molnigt 09:48

23-jul 26,1 70 21,8 75 21,3 73 22 77 21,8 75 Duggregn 19:02

24-jul 22,4 72 22,4 73 23,2 75 22,1 72 22,6 75 Molnigt 06:45

24-jul 22,4 77 23,8 77 22,3 76 25,5 76 22,3 77 Duggregn 19:30

25-jul 22 76 22,8 77 24,4 74 22,3 75 22,9 78 Klart 07:23

25-jul 26,8 76 21,7 79 22,8 76 22 73 22,8 77 Halvklart 19:55

26-jul 21,7 81 21,8 82 22,1 83 22,2 83 22 82 Duggregn 07:00
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26-jul 22 78 22,1 77 21,2 72 22,4 76 21,8 74 Halvklart 20:03

27-jul 21,6 78 21,3 79 20,8 77 22,6 80 21 78 Duggregn 08:45

27-jul 28,5 66 28,4 65 28,4 74 25,7 65 28,6 70 Klart 23:20

28-jul 22,1 73 22 75 21,3 73 22,2 81 21,4 77 Klart 05:20

28-jul 23,6 69 25,2 77 24 76 23,3 83 23,9 80 Klart 21:03
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Sverige

C ° RH %

25-jun 24,1 66 23,7°C Halvklart 10:45

25-jun 24,6 62 30°C Klart 20:00

26-jun 23,8 67 23,8°C Molnigt & Regn 09:05

26-jun 23,8 66 18,6°C Molnigt 19:20

27-jun 23,3 66 15°C Halvklart 06:00

27-jun 23,8 52 21,9°C Halvklart 19:42
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28-jun 23,3 59 15,5°C Halvklart 06:10

28-jun 24 51 22,8°C Klart 19:08

29-jun 23,3 55 14,6°C Halvklart 06:10

29-jun 23,5 51 17,6°C Molnigt 22:00

30-jun 23,3 59 16,5°C Halvklart 06:18

30-jun 23,6 57 17°C Molnigt 23:16

01-jul 23,5 59 17,1°C Molnigt 08:22

01-jul 23,4 64 17,1°C Molnigt 23:05

02-jul 23,5 65 19°C Molnigt 08:28

03-jul 23,3 60 14,9°C Duggregn 08:09

03-jul 23,5 58 14,4°C Molnigt 00:21

04-jul 23,9 53 16,6°C Klart 09:27

05-jul 23,8 52 17,6°C Klart 10:00

05-jul 23,4 51 18,6°C Klart 18:37

06-jul 23,5 51 19,2°C Klart 10:39

06-jul 23,1 48 22,1°C Klart 20:44

07-jul

07-jul

08-jul 23,6 47 19,3°C Klart 11:03

08-jul 23,4 37 22,9°C Klart 14:40

09-jul 23,9 56 18,9°C Klart 09:10

10-jul 23,6 60 17,4°C Molnigt 10:45

10-jul 23,8 51 24,8°C Klart 19:57

11-jul 23,4 61 19,3°C Molnigt 08:35

11-jul 23,8 63 17,2°C Molnigt 22:38

12-jul 23,6 62 16,3°C Halvklart 07:34

12-jul 18,1 57 24°C Klart 21:48

13-jul 23,6 59 16,8°C Molnigt 08:00

13-jul 23,1 58 17,2°C Molnigt 22:54

14-jul 22,8 57 16,1°C Molnigt 08:06

14-jul 23,4 56 17,5°C Molnigt 23:05
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15-jul 22,4 60 16,7°C Molnigt 08:46

15-jul 23,1 57 16,8°C Halvklart 21:57

16-jul 22,6 61 16,4°C Molnigt 08:07

11:00 23,3 55 17,9°C Halvklart 11:00

17-jul 23,1 51 17,5°C Molnigt 22:50

18-jul 23,6 54 16,2°C Klart 07:49

18-jul 22,6 59 13,6°C Molnigt 23:55

19-jul 22,5 57 12°C Klart 06:04

19-jul 23,4 53 16,9°C Halvklart 22:32

20-jul 23,8 53 17°C Klart 07:34

20-jul 23,8 52 16,8°C Klart 22:44

21-jul 24,4 48 18,1°C Klart 08:12

21-jul 23,3 45 18,6°C Halvklart 22:18

22-jul 23,3 53 16,1°C Molnigt 07:42

22-jul 23,8 53 19,3°C Klart 22:13

23-jul 24,4 50 19,7°C Klart 09:16

23-jul 24,2 53 18,3°C Halvklart 23:40

24-jul 24,9 55 21,1°C Halvklart 09:05

24-jul 24,9 59 21,4°C Halvklart 22:28

25-jul 24,1 58 16,9°C Klart 06:05

26-jul 24,6 60 17,6°C Molnigt 05:15

26-jul 24,9 61 18,5°C Molnigt 22:03

27-jul 25,1 55 17,3°C Molnigt 08:23

27-jul 24,8 54 19,4°C Molnigt 22:08

28-jul 24,2 58 18,8°C Molnigt 07:32

28-jul 24,4 58 18,7°C Halvklart 22:39

29-jul 24,4 55 17°C Klart 07:19

29-jul 24,7 53 19,8°C Molnigt 23:16

30-jul 25,3 55 19,8°C Klart 08:19

30-jul 24,1 60 17°C Halvklart 22:38

31-jul 24,7 53 15,9°C Halvklart 08:11
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31-jul 23,8 50 17,8°C Klart 22:18

01-aug 23,6 60 13,2°C Klart 06:06

01-aug 24,1 53 14,8°C Molnigt 21:49

02-aug 23,6 58 14,2°C Molnigt 06:11

02-aug 24,1 48 17°C Klart 21:46

03-aug 24,3 49 14,8°C Molnigt 07:41

04-aug 23,2 57 14,9°C Regn 07:56

04-aug 23,2 61 17,7°C Molnigt 21:28

05-aug 23,8 59 17°C Molnigt 07:47

05-aug 23,4 60 18,3°C Molnigt 22:26

06-aug 22,8 60 15,7°C Molnigt 06:27

06-aug 23,8 57 18,2°C Molnigt 22:37

07-aug 23,2 58 15°C Klart 06:38

07-aug 23,8 55 18,9°C Halvklart 22:38

08-aug 24,3 54 17,2°C Halvklart 07:47

08-aug 23,4 57 17,9°C Molnigt 22:01

09-aug 23,1 58 16,8°C Molnigt 06:11

09-aug 23,6 52 15,1°C Molnigt 22:09

10-aug 22,6 52 11,3°C Halvklart 06:34

10-aug 22,6 50 13,5°C Halvklart 21:56

11-aug 22,4 52 8,8°C Duggregn 06:14

11-aug 22,3 47 11,2°C Klart 22:05

12-aug 22,1 50 7,9°C Klart 06:38

12-aug 22,6 50 15,1°C Molnigt 23:07

13-aug 22,4 56 16°C Molnigt 08:40

13-aug 22,9 52 16,9°C Molnigt 00:30

14-aug 22,4 55 9,1°C Molnigt 09:41

14-aug 22,6 51 14,7°C Klart 21:53

15-aug 22,1 51 10,8°C Molnigt 05:16

15-aug 22,1 54 15,6°C Molnigt 22:39

16-aug 21,8 57 12°C Klart 06:16
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16-aug 22,7 52 16,8°C Molnigt 21:50

17-aug 22 57 14,7°C Molnigt 05:57
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