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Abstract 
An abdominal aorta aneurysm is a very complicated condition with limited medical 

treatments. A better understanding of the disease is therefore vital for development of 

new treatment methods. This report covers the ability to print models of an aortic 

aneurysm with the same material properties as the real ones. Such models would be of 

great benefit as it would allow scientists and doctors to both easily and cheaply produce 

viable models for their research.   

 

The printer tested was a Fused Filament Fabrication printer with TPU 95A polymer as 

choice of material. This was done with a two-step process. The first step being material 

testing, producing stress-strain curves of the polymer and evaluating the limitations of 

FFF printing.  The second being a finite element analysis of an aortic aneurysm from a 

CT angiography scan. The results from the two approaches then were compared.  

 

The material testing gave TPU 95A an elongation of 2-4 % which was deemed to stiff 

when compared to the FEM-analysis, that had an elongation approximately five times 

larger. If an elastic material to satisfy the required elongation were used, the FFF 

printing method still would have to deal with print stability problems and an increased 

need of support structures that could block the polymer blood vessel. As such FFF 

printing was seemed inadequate for printing elastic equivalent aortic aneurysm models 

unless for specific tests with small deformations.  
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1. Introduktion 
 

Den här rapporten behandlar möjligheten att via Fused Filament Fabrication 3D-

printing skapa elastiskt ekvivalenta modeller av aortaaneurysmer. Detta innebär en 

plastmodell med identisk inre geometri men varierande yttre väggtjocklek, som ska 

replikera aneurysmens deformation vid trycksättning. För att göra detta analyseras 

deformationsbeteendet i en aortaaneurysm via Finita Element-Metoder. Aktuell 

polymer för 3D-skrivning väljs och testas för materialegenskaper så att estimerad 

töjning kan beräknas till aortaaneurymsmodeller. FFF-printing som metod evalueras 

även för möjligheter alternativt begränsningar i skapandet av en elastisk ekvivalenta 

modeller av aortaaneurysmer.   

 

En aortaaneurysm är en sjukdom som innebär att aortans diameter utvidgas av att 

kärlväggarna försvagas. Den drabbar i huvudsak män över 65 år, med ökad risk för 

rökare och personer med familjehistorik av aortaaneurysmer.1 Den här rapporten utgår 

från en bukaortaaneurysm, som är lokaliserad under njurarna innan aortan delar sig. En 

specifik aneurysm är given via CTA-röntgen. Utifrån dess geometri genomförs FEM-

analyser i Ansys 18.22 där aneurysmens deformationsbeteende undersöks.  

 

3D-skrivaren som används är Ultimaker 2+ med tillhörande program Ultimaker Cura3 

för bestämning av modellernas struktur, hädanefter refererat till som Cura. Ultimaker 

2+ är en FFF-skrivare som fungerar genom att tillsatsmaterial smälts och extruderas ut 

från ett rörligt munstycke, för att sedan stelna och bilda printat objekt. Till den väljs 

lämpligt material kompatibelt med Ultimaker 2+ med vilket dragprov utförs för 

bestämning av plastens materialegenskaper. Utöver det undersöks restriktioner 

gällande vilka geometrier som kan skrivas ut, till exempel tunnväggighet, höjd och 

överhängande strukturer. 

 

  

                                                        
1 Hjärt-Lungfonden, Aortaaneurysm riskfaktorer, https://www.hjart-
lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Aortaaneurysm/Riskfaktorer/, [2019-05-20] 
2 ANSYS, Academic Research Mechanical, Workbench 18.2 
3 Ultimaker, Ultimaker Cura Software, Version 3.6 

https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Aortaaneurysm/Riskfaktorer/
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Aortaaneurysm/Riskfaktorer/
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2. Modellering i FFF 3D-skrivning 

2.1 Materialval 

Skrivaren Ultimaker 2+ som används har support för ett flertal olika polymerer. Dessa 

är PLA, ABS, CPE, CPE+, PC, Nylon, TPU 95A och PP.4 Eftersom slutmodellen önskas 

efterlikna ett organiskt material eftersträvas en plast med låg E-modul, för att efterlikna 

aneurysmens mjukhet. Av dessa har TPU 95A den lägsta E-modulen på 29 MPa enligt 

Ultimakers egna tester.5 Det är en typ av termoplast som gränsar övergången mot 

gummi, där TPU står för termoplastiskt polyuretan och 95A refererar till en Shore-A 

hårdhet på 95.6 Plastens E-modul är given men den inre strukturen varierar mellan 

olika 3D-printade objekt, beroende på de inställningar som används under utskriften. 

Dessa inställningar är bland annat storlek på munstycket som används, fyllnadsgrad och 

strängorientering vilket gör att den angivna E-modulen ej kan användas med säkerhet 

för modellering av en aortaaneurysm. Egna dragprov genomförs därav efter relevanta 

inställningar. 

2.2 Väggskikt och lagerstruktur 

Olika 3D-skrivare kan ha olika metoder för att skriva ut, där Ultimaker 2+ använder en 

FFF-metod som fungerar genom att smälta plast och extrudera smältan i en lång tråd. 

Tråden extruderas ut ur ett munstycke, vars placering och förflyttning lägger ut tråden i 

första lagret. Munstycket höjs upp och extruderar plasten ovanpå första lagret så att 

andra lagret bildas. Detta repeteras sedan för varje lager tills objektet är komplett. 

Eftersom varje lager bygger på det tidigare ger det här begränsningar i vilken lutning ett 

överhäng kan ha. Vid kraftiga överhäng skrivs därför support ut som fungerar som en 

byggställning upp till där överhänget börjar. En tumregel är att överhäng med lägre 

lutning än 45o ej behöver support, förutsatt att strukturen kan stå upp utan att välta.  

 

För att skriva ut en modell krävs en förberedd 3D-modell i filformat STL, OBJ, X3D eller 

3MF. Till det bestäms materialval och munstycke samt alla inställningar i Cura efter 

flödesdiagrammet i Figur 2.1. Sedan kan den sparas som en .gcode fil och föras över till 

skrivaren. 

                                                        
4 Ultimaker, Ultimaker 2+ Specifications, https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-
plus/specifications  [2019-03-27] 
5 Ultimaker, Technical Data Sheet TPU 95A, Version 4,003, s.2 
6 ibid. s.1 

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-plus/specifications
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-plus/specifications
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Figur 2.1 Flödesdiagram över stegen för att skriva ut en 3D-modell. 

 

En 3D-modells uppbyggnad består av ett yttre väggskikt, inre väggskikt och fyllnad. Ett 

yttre väggskikt omsluter alltid konturen av objektet på sidorna med ett lager, som i sin 

tur har inre väggskikt innanför.7 Eftersom dessa endast är på sidorna och ej på toppen 

eller botten fås olika materialegenskaper längs med höjden jämfört med sidorna. Vid 

utskrift följer munstycket dessa skikt och bildar ett nätverk av trådar. Beroende på om 

dessa trådar ligger längs med varandra eller vinkelrätt mot varandra fås olika mängd 

fästpunkter där plasten smält samman. Styvhet, brottgräns och plasticeringsgräns med 

mera kan därmed antas variera i olika riktningar beroende på trådstruktur. 

 

 
Figur 2.2 Bild på aortamodell med 10 % fyllning och support för överhäng. Använt 

material är TPU 95A. 

 

Varje lager kan matas ut med olika munstycken vilket resulterar i olika trådtjocklekar av 

plast. Till Ultimaker 2+ existerar fyra stycken olika storlekar. Standardvarianten är 0,4 

mm och övriga storlekar är 0,25, 0,6 och 0,8 mm. Eftersom hög täthet och isotropt 

material vill efterliknas används det minsta 0,25-munstycket. Av samma anledning 

används 100 % fyllnadsgrad, vilket betyder att hela objektet skrivs ut utan tomrum 

inom sig. Tjockleken på munstycket ska dock inte blandas ihop med lagertjocklek i 

                                                        
7 Ultimaker, Ultimaker Cura Software, Version 3.6 
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höjdled eftersom den i höjdled är mycket tunnare. Till exempel lämnar ett 0,25 mm 

munstycke strängar med 0,25 mm bredd, medan varje lager i höjdled är 0,06 mm tjockt. 

 

De komplexa geometrier som en aortaaneurysm innefattar, innebär att den behöver 

mycket support som kan bli mycket hög. Med tillräckligt hård polymer är detta ej ett 

problem, men med mjukare polymer blir supporten ostadig. Detta syns i Figur 2.2 där 

supporten som ska vara rak har blivit vågig, på grund av att munstyckets rörelse 

orsakar dragkraft i sidled för varje lager som byggs. Till följd av detta riskerar hög 

support och tunna strukturer att kollapsa vilket resulterar i en felprint. Vid en felprint 

försöker skrivaren skriva ut på lagret som kollapsat, vilket resulterar att tråden skrivs 

ut i tomma luften och har hög risk att trassla in sig i resten av objektet med munstyckets 

rörelser. Inuti aortan i Figur 2.2 syns mer supportstruktur för kommande lager. 

Beroende på aortaaneurysmens inre struktur behöver det ej vara nödvändigt, men 

denna support kan vara mycket svår att ta bort i en komplett utskrift. Kvarvarande 

support riskerar sedan att blockera något flöde i modellen och förhindra vidare tester. 

 

Alla utskrifter kommer innehålla någon sorts defekt. En typ av defekt uppstår när det 

finns en diskontinuitet i utskriften som gör att skrivaren måste pausa, flytta munstycket 

till den nya startpunkten och fortsätta skriva. Vid förflyttningen gör temperaturen i 

munstycket att lite plast fortfarande smälts och extruderas ut över det lager som 

munstycket förflyttar sig över. 

 

 
Figur 2.3 Bild från Cura med munstyckets förflyttning mellan slut- och startpunkter är 

markerat i blått. 

 

I Figur 2.3 ovan syns de blå linjerna där munstyckets kommer förflytta sig efter. Längs 

dessa dras en mindre sträng plast som ändrar strukturen. Andra osäkerheter som är 

mindre tydligt är hur temperaturen varierar mellan trådarna, beroende på om ett 

område skrivs ut tidigt eller sent under lagret. Dessa anses dock ha försumbar påverkan. 

2.3 Modellanpassning 

Varje tvärsnitt på aortaaneurysmen kan ses som en liten cylinder med lika 

innerdiameter, men vars ytterdiameter kan varieras för att ge elastiskt ekvivalent 

beteende i plast. För att förutse och beräkna detta beteende bör den struktur skrivaren 

skriver ut vara så homogen som möjligt. Först är det önskvärt att definiera ihåligheten 
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uppåt så att support inne i röret undviks i största möjliga mån. Med detta ges en 

grundstruktur enligt Figur 2.4 med grundinställningar i Cura.8  

 

 
Figur 2.4 Rörstruktur i Cura. Yttre väggskikt markerat i rött, inre väggskikt i grönt och 

fyllnad markerat i gult. 

 

Att notera i Figur 2.4 ovan är hur fyllnadslinjerna i gult skiljer sig i olika riktningar. 

Detta är inte önskvärt eftersom formationen ger ojämnt fördelade egenskaper. Istället 

utökas väggskikten så att ingen fyllning sker och ett symmetriskt objekt skapas. En till 

sak som bör uppmärksammas är hur både de inre och yttre väggskikten markerade i 

rött och grönt endast är runt objektet och att toppsidan saknar något motsvarande. 

Detsamma gäller för objektets botten som ligger direkt på 3D-skrivaren basplatta. 

 

 
 Figur 2.5 Linjestruktur i rör med utökat väggskikt. Yttre väggskikt markerat i rött och 

inre väggskikt i grönt 

 

                                                        
8 Ultimaker, Ultimaker Cura Software, Version 3.6 
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I Figur 2.5 ovan har väggskikten utökats för att utesluta fyllnadslinjer, så en ortotrop 

struktur bildas och gör en grund för plastmodellens grundstruktur av aortan. Eftersom 

den är ortotrop introduceras cylindriska koordinater r, φ och z. Både r- och z-riktning 

går därmed vinkelrätt mot trådriktningen medan φ-riktningen går längst med. Tre olika 

materialegenskaper i de tre riktningarna kan därmed antas och undersöks via dragprov. 

2.4 Materialprover  

För att testa egenskaperna i r-, φ- och z- riktningarna görs två olika dragprov i r- och φ- 

riktningen. Begränsningar i z-riktningen hindrar ett tredje test. Eftersom provstav Z 

visat i Figur 2.6 måste byggas på höjden blir strukturen för smal och instabil vid midjan 

för att kunna skrivas ut. När midjan skrivs ut behöver munstycket förflytta sig varje 

gång en ny sträng fyllning ska skrivas ut. Detta leder till en stor koncentration defekter 

vid midjan som klumpar ihop sig och sliter loss tidigare struktur, samt blockerar nya 

trådar att läggas på rätt plats. Större provstavar i z-led skulle vara möjliga att skriva ut 

för att förhindra detta, men kan inte hanteras av tillgänglig testutrustning för dragprov. 

Därav sker endast dragprov i r- och φ-riktningen. 

 

 
Figur 2.6 Översiktsbild på Provstav Z. Yttre väggskikt markerat i rött och fyllnad 

markerat i gult. 

 

I dragproven sätts ytterväggarna till endast ett lager för att ge minimal påverkan på 

proverna. Munstycket väljs som 0,25 mm för att ge så fin struktur som möjligt. Varje 

höjdlager definieras dessutom lika i höjdled, så varje lager har identisk struktur. Exakta 

inställningar i Cura för alla prover är; Nozzle = 0,25 mm, Wall line count = 1, Top/Bottom 

thickness = 0 mm, Infill Density = 99,99% och Infill Pattern = lines. Varierande för varje 

provstav är Infill Line Directions. Resterande inställningar utgår från 

standardinställningar.  
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Första provstaven skrivs ut med strängar längs med staven, visat i Figur 2.7 nedan. 

Detta för att motsvara φ-riktningen i cylindern (se Figur 2.5). För att göra detta är 

provstav φ definierad i x-led och i Cura är Infill Line Directions satt som [90,90] grader. 

 

 
         Figur 2.7 Översiktsbild på Provstav φ. Yttre väggskikt markerat i rött och fyllnad 

markerat i gult. 

 

Andra provstaven skrivs ut med strängar tvärs över staven, visat i Figur 2.8 nedan. Detta 

för att motsvara r riktningen i cylindern (se Figur 2.5). För att göra detta är provstav R 

definierad i x-led och i Cura är Infill Line Directions satt som [0,0] grader. 

 

 

  
Figur 2.8 Översiktsbild på Provstav R. Yttre väggskikt markerat i rött och fyllnad 

markerat i gult. 
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3. Materialegenskaper för TPU 95A 

3.1 Provstavar 

För varje provstav som skrivs ut mäts tjockleken och höjden vid midjan på tre ställen 

vardera, vid vardera kant samt vid mitten. Av dessa beräknas ett medelvärde redovisat i 

Tabell 2.1 och 2.2 nedan, vilket sedan används för att beräkna genomsnittlig area för 

midjans tvärsnitt. Varje prov dras sedan ut antalet μm angett i Tabell 2.2 och 2.3 längst 

till höger. Till detta uppmäts kraften för att skapa en dragprovkurva för varje enskild 

provstav. 

 

Tabell 2.1  Provstav φ med midja på 2x1 mm 

Provstav φ Bredd [mm] Höjd [mm] Area [mm2]  Dragprov [μm] 

Angiven data: 2,0 1,0 2,0  - 

Prov Nr. 1 2,23 0,983 2,193  200 

2 2,237 0,97 2,170  200 

3 2,213 0,987 2,184  200 

4 2,203 0,977 2,152  200 

5 2,197 0,96 2,109  200 

6 2,21 0,973 2,151  400 

7 2,2 0,99 2,178  400 

8 2,2 1,007 2,215  1600 

9 2,19 0,99 2,168  800 

10 2,16 1,00 2,16  800 

 

Tabell 2.2   Provstav R med midja på 2x1 mm  

Provstav R Bredd [mm] Höjd [mm] Area [mm2]  Dragprov [μm] 

Angiven data: 2,0 1,0 2,0  - 

Prov Nr. 1 2,207 1,017 2,243  200 

2 2,173 0,977 2,123  200 

3 2,133 0,993 2,119  200 

4 2,173 1,02 2,217  200 

5 2,187 0,98 2,143  200 

6 2,207 0,99 2,185  400 

7 2,187 0,997 2,179  400 

8 2,193 1,00 2,193  1600 

9 2,18 1,007 2,195  800 

10 2,157 1,003 2,164  800 
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3.2 Dragprov 

Varje provstav genomgår dragprov via Cellscale Biotester9. Prov fästs i vardera ände 

med hjälp av ett friktionsbaserat fäste visat i Figur 3.1, för att sedan dras ut designerad 

längd i Tabell 2.1 och 2.2. Cellscale Biotester är optimerad för att göra biaxiella 

dragprover i organiskt material. På grund av begränsningar i Cellscales lastceller kunde 

ej biaxiella tester genomföras med TPU 95A. Dragproven anpassas därmed för enaxiella 

prov. Poissons tal antas som 𝜈 = 0,5 efter tidigare studier och data av TPU-plast.10 11 

 

 
Figur 3.1 Friktionsbaserat fäste med en fäst provstav för dragprov i Cellscale Biotester. 

 

När varje dragprov testas dras staven ut angiven längd för att sedan återhämtas i ett 

intervall som tillsammans tar 20 sekunder. Detta repeteras tre gånger per provstav. Till 

det mäts dragkraften som krävs för töjningen som tillsammans används för att bilda en 

dragprovskurva visat i Figur 3.2 med alla tre cykler.  

 

                                                        
9  Cellscale Biomaterial testing, BioTester - Biaxial tester 
10 Stress-Strain Behavior of Thermoplastic Polyeruthane, H.J. Qi and M.C. Boyce, Department of 
Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology  
11 Product Center Thermoplastic Polyurethanes, Poisons Ratio, 
https://www.tpu.covestro.com/en/Technologies/Properties/Mechanical-Properties/Poisons-Ratio 
[2019-04-30] 

https://www.tpu.covestro.com/en/Technologies/Properties/Mechanical-Properties/Poisons-Ratio
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Figur 3.2 Graf över töjning och spänning i provstav R 1 i tre cykler med 200 μm töjning. 

Första cykelns start placerad i origo. 

 

I grafen i Figur 3.2 ovan är den första testcykeln den linje som börjar i origo, som 

avviker från resterande cykler. Detta kommer delvis från att proverna fästs med ett 

friktionsbaserat fäste, vilket medför lite glidning innan den fäster till fullo. Sedan 

plasticerar provstaven lite under första cykeln. Dessa faktorer leder i sin tur till en 

kompression i slutet av återhämtningen vilket resulterar i negativ spänning, men det 

har ingen påverkan på grafens genomsnittliga lutning. Första dragningen och 

återhämtningen ignoreras därmed och endast andra och tredje cykeln beaktas i 

beräkning av plastens E-modul. E-modulen beräknas därmed genom att göra en linjär 

approximation av alla datapunkter och använda dess lutning som provets E-modul likt 

visat i Figur 3.3. 

 

 

 



11 
 

 
Figur 3.3 Graf över töjning och spänning i provstav R 1 i cykel två och tre med 200 μm 

töjning. Linjär trendlinje utritad prickad med ekvation utskriven.  

 

I Figur 3.3 ovan kan en E-modul avläsas från trendlinjen som 33,043 MPa. Detta 

repeteras för alla prover vars resultat redovisas i Tabell 2.3 och 2.4. För fullständiga 

diagram se Bilaga 1. I dessa har dragproven med 1600 μm uteslutits eftersom de ej 

kunde slutföras på grund av tydlig glidning av fästpunkter. Detsamma gällde för tester 

med 800 μm töjning som gav glidning i mindre grad, vilket resulterar i osäker mätdata.  

 

Tabell 2.3  Resultat av E-modul i φ-riktning. 

φ: 200 μm   φ: 400 μm  

Provstav: E-modul [kPa]  Provstav: E-modul [kPa] 

1 33973  6 38034 

2 38338  7 35216 

3 37483  Medelvärde: [MPa] 36,625 

4 38187  

Standardavvikelse: 

[MPa] 1,9926 

5 38593    

Medelvärde: [MPa] 37,3148    

Standardavvikelse: 

[MPa] 1,9129    
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Tabell 2.4   Resultat av E-modul i r-riktning. 

R: 200 μm   R: 400 μm  

Provstav: E-modul [kPa]  Provstav: E-modul [kPa] 

1 33043  6 33295 

2 36728  7 32578 

3 34206  Medelvärde: [MPa] 32,9365 

4 34262  

Standardavvikelse: 

[MPa] 0,5070 

5 32528    

Medelvärde: [MPa] 34,1534    

Standardavvikelse: 

[MPa] 1,6216    

 

Resultaten i Tabell 2.3 och 2.4 ovan ger alla en standardavvikelse på under 10 %, dock 

så syns en skillnad mellan dragprov med 200 μm samt dragprov med 400 μm. Proverna 

i φ-riktningen tyder på en E-modul i intervallet 35-38 MPa, medan E-modulen i r-

riktningen kretsar kring intervallet 33-35 MPa. Trots den strukturella skillnaden ligger 

deras E-moduler närliggande varandra. Detta leder till att E-modulen i z-riktningen 

antas samma som i r-riktningen, då riktningarnas struktur är detsamma även om 

lagertjockleken skiljer sig åt. 

3.3 Tunnväggighet och töjning 

För att en modell av aortaeneurysmer ska kunna skrivas ut kräver det att modellen är 

tillräckligt elastisk. Om tunnväggigt rör antas kan spänningar i plastmodellerna 

beräknas i de olika riktningarna, med vilka sedan den radiella töjningen kan beräknas. 

Spänningarna i de olika riktningarna blir  

 

𝜎𝜑 =
𝑝𝑎

ℎ
 (1) 

 

𝜎𝑧 =
𝑝𝑎

2ℎ
 (2) 

 

𝜎𝑟 ≈ 0 (3) 

 

 

där p är det inre trycket, a är radien och h är väggtjockleken.12 Trycket p varierar i 

aneurysmen men antas som 15 kPa vid beräkningar. Den tunnaste väggtjocklek h som 

                                                        
12 Formelsamling i hållfasthetslära (2010), B. Sundström, Institutionen för 
hållfasthetslära, KTH, Stockholm, ekv. 7.30a, s.95 
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kunde skrivas ut pålitligt var 0,4 mm, vilket är möjligt i mindre segment. En vägg med 

den tjockleken får dock lätt defekter, vilket visas i Figur 3.4 och 3.5. Varje gång 

munstycket förflyttar sig för att påbörja ett nytt lager skapas klumpar, visat i Figur 3.4 

på insidan av cylindern. När cylinderväggen endast består av ett lager bildas dessutom 

lätt hål som skulle försvåra trycksättning avsevärt, vilket syns vid toppen av cylindern i 

Figur 3.5. 

 

 
Figur 3.4 & 3.5 Provcylindrar med 0,4 mm väggtjocklek samt 50 mm respektive 25 mm 

diameter. 

 

Om väggtjockleken h sätts som 0,4 mm kan den maximala radiella förskjutningen 

beräknas genom att lösa spänningarna i ekvation 1 och 2. De kan sedan stoppas in i 

ekvationen för radiell förskjutning i ortotropt material:13 

 

𝜀𝑟 = −𝜐(
𝜎𝜑

𝐸𝜑
+
𝜎𝑧
𝐸𝑧
) (4) 

 

där Eφ och Er är E-modulerna för respektive riktning och 𝜈 är Poissons tal satt som 0,5 i 

kapitel 3.2. I aortaaneurysmen varierar radien a beroende på riktning och position 

vilket resulterar i en varierande spänning och töjning. Eftersom radien varierar plottas 

därför töjningen mot radien i Figur 3.3 nedan. 

 

                                                        
 
13 Formelsamling i hållfasthetslära (2010), B. Sundström, Institutionen för 
hållfasthetslära, KTH, Stockholm, ekv. 3.16, s.24 

Klumpbildning Hålbildning 
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Figur 3.3 Graf över töjning mot radie för en tunnväggig cylinder med väggtjockleken 

 h=0,4 mm.  

 

Eftersom E-modulerna från dragproven gav två intervall i 3.2 plottas två grafer i Figur 

3.3, en med maximal styvhet och en med minimal styvhet. Från de resultaten är 

Minimala E-moduler satt som 35 MPa i φ-riktningen och 33 i r-riktningen. Maximala E-

moduler är satt som 38 MPa i φ-riktningen och 35 i r-riktningen. Den sanna töjningen 

kan antas ligga någonstans mellan dessa, någonstans mellan 2-4 %. Denna töjning 

förändras linjärt med radien vilket vid en väggtjocklek på 0,8 mm skulle resultera i en 

töjning på 1-2 %. 
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4. Analys av aortaaneurysm 

4.1 Introduktion aortaaneurysm 

För att ta reda på aneurysmers beteende har FEM-analyser genomförts med hjälp av 

Ansys. I dessa analyser används data från en röntgenundersökning av en patient med en 

aortaaneurysm, för att se hur blodkärlens väggar deformeras på grund av blodtrycket. 

Aortaaneurysmen kan delas in i två delar, blodkärl och blodpropp, vilka båda har olika 

beteende och materialegenskaper. Blodproppen bildas bredvid blodkärlets väggar när 

blod koagulerar i aneurysmen. Den är porös vilket innebär att blodet delvis kan flöda 

genom blodproppen. Det hålrum där blodet flödar innanför blodkärl och blodpropp 

kallas lumen. Att genomföra nämnd FEM-analys innebär att egenskaper för materialen 

som innefattas i aortaaneurysmen måste bestämmas. Det råder inte konsensus inom 

forskningen kring dessa, vilket innebär att använda data i följande analyser blir 

ungefärliga.  

4.2 Blodkärlens egenskaper 

Större blodkärl består av tre lager, vilka inifrån och ut kallas för intima, media samt 

adventia.14 Intima är ett enkelt lager med endotelceller, som avskiljer blodet från resten 

av blodkärlet. Dess tunnhet gör att det i princip inte påverkar blodkärlets mekaniska 

egenskaper. Media består av elastiska lameller av elastin, glatt muskulatur och kollagen. 

I aortan och större artärer finns knappt någon av denna muskulatur. Adventia är i 

huvudsak uppbyggd av elastin och kollagenfibrer som orienteras längs kärlets 

flödesriktning.  

 

Blodkärl består i huvudsak av tre biologiska material, det vill säga elastin, kollagen och 

glatta muskelceller.15 Elastin har i princip ett linjärt förhållande mellan sträckning och 

töjning upp till cirka 60 % förlängning. I detta intervall ges därmed en E-modul omkring 

0,5 MPa. Kollagen består av protein och har en fiberstruktur. Vid början av kollagenets 

deformation är E-modulen låg, men när fibrerna börjar sträckas ut så ökar den upp mot 

500 MPa. För de glatta muskelcellerna är E-modulen i samma storleksordning som 

elastinet, alltså 0,5 MPa. Denna E-modul varierar dock i ett spann omkring 0,1-2 MPa 

beroende på om muskulaturen är i vila eller aktiverad.  

 

I en aortaaneurysm sker en gradvis minskning av elastin, vilket innebär att blodkärlets 

sammansättning förändras.16 Eftersom andelen elastin minskar i blodkärlet, kommer 

                                                        
14 F.N van de Vosse och M.E.H van Dongen. Cardiovascular Fluid Mechanics -lecture notes-. Eindhoven 
University of Technology faculty of Mechanical Engineering (MaTe) faculty of Applied Physics (NT), 1998, 
53. 
15 ibid. s.54. 
16 Saum A Rahimi. Abdominal Aortic Aneurysm – Pathophysiology. 

https://emedicine.medscape.com/article/1979501-overview#a5 [2019-06-05] 

https://emedicine.medscape.com/article/1979501-overview#a5
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kollagenet och de glatta muskelcellerna ha större inverkan på blodkärlets totala 

egenskaper. Elastinet och muskelcellernas E-moduler är omkring 0,5 MPa. Eftersom 

dessa utgör en liten del av aneurysmens blodkärl är det rimligt att sätta en högre E-

modul för blodkärlet, på grund av att kollagenets E-modul är högre än de andra 

materialens. Hur mycket högre beror på hur stora töjningar som undersöks. Av denna 

anledning är det rimligt att sätta blodkärlets E-modul över 0,5 MPa. I 4.4 presenteras 

mer utförligt aspekter som har inverkan på valet av E-modul. Blodkärl beter sig 

anisotropiskt17, men i denna analys görs förenklingen att blodkärlet ses som isotropiskt.  

4.3 Blodproppens egenskaper 

Till skillnad från blodkärlen så har blodproppar ett beteende som kan ses som 

isotropiskt.18 Den har ett poröst beteende, vilket innebär att blodet till en viss grad kan 

flöda genom blodproppen. Blodproppen har tre lager med olika beteende. Från 

blodkärlet och inåt mot lumen ligger de i ordningen abluminal, medial och luminal 

blodpropp. De tre lagren har vid studier uppmätt E-modulerna 62.88 kPa, 47.52 kPa 

samt 41.52 kPa.19 Hur blodproppen ska modelleras korrekt beror därmed på 

förhållandet mellan dessa lager storleksmässigt. I denna studie räcker ett ungefärligt 

värde, därför sätts tills vidare blodproppens E-modul omkring 50 kPa.  

4.4 Gemensam materialdata blodkärl och blodpropp 

Enligt handledare för projektet, Christian Gasser, är ett rimligt förhållande mellan 

blodkärl och blodpropp, att blodkärlet modelleras med en E-modul som är 10 gånger 

högre än blodproppens. Det är också viktigt att FEM-modellen som skapas beter sig 

verklighetstroget, vilket innebär att aneurysmen ska ha en töjning på omkring 0,1 vid 

trycksättning. Denna deformation uppnås i modellerna genom att E-modulerna justeras, 

inom rimlig storleksordning.  

 

Biologiska material är generellt i princip inkompressibla, vilket ger ett Poissons tal på 

0,5.20 Blodkärl och blodproppar innefattas av detta, vilket innebär att 0,5 används som 

Poissons tal i följande analys. 

                                                        
17 Yuan-Cheng Fung. Biomechanics, Mechanical Properties of Living Tissues. 2 uppl. Springer-Verlag New 
York, 1993, s.338 
18 C Gasser. G Görgülü. M Folkesson. J Swedenborg. Failure properties of intraluminal thrombus in 
abdominal aortic aneurysm under static and pulsating mechanical loads, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741521408001262#!, [2019-05-14] 
19 ibid 
20 K. Parker. Solid mechanics and the properties of blood vessel walls, 
http://www.bg.ic.ac.uk/research/k.parker/homepage/Mechanics%20of%20the%20Circulation/Chap_07
/_Chapter_07.htm [2019-05-14] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741521408001262#!
http://www.bg.ic.ac.uk/research/k.parker/homepage/Mechanics%20of%20the%20Circulation/Chap_07/_Chapter_07.htm
http://www.bg.ic.ac.uk/research/k.parker/homepage/Mechanics%20of%20the%20Circulation/Chap_07/_Chapter_07.htm
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4.5 Blodtryck 

Blodtryck i aortan varierar från person till person, samt går mellan högt tryck när 

hjärtat kontraheras till ett lägre tryck och hjärtat är i vila mellan slag.21 Det intervall 

blodtrycket i aortan varierar mellan under dessa faser är ungefär 80-120 mm Hg. I FEM-

analysen sätts ett konstant tryck som aortaaneurysmen belastas av inom detta intervall. 

Detta tryck sätts till 15 kPa vilket motsvarar ungefär 112,5 mm Hg.  

4.6 Analys med Finita element-metoden (FEM) 

Analysen bygger på en geometri baserad på aortan hos en patient med en 

bukaortaaneurysm. Patienten är en 90-årig man som har undersökts med CT-angiografi. 

CT står för datortomografi och är en röntgenundersökning som lämpar sig för 

undersökning av blodkärl.22 Utifrån denna undersökning gavs geometrin av patientens 

aneurysm i två delar, uppdelad i blodkärl respektive blodpropp. Tillvägagångsättet för 

analysen visas i flödesdiagrammet i Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1 Flödesdiagram för FEM-analys i Ansys 

 

Geometrin bearbetades i Ansys Spaceclaim23 för att förbereda den för en FEM-analys. 

                                                        
21 Travis D. Homan, Erica Cichowski. Physiology, Pulse Pressure, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482408/ [2019-05-14] 
22 Peter Tuominen. Angiografi. 1177 Vårdguiden, https://www.1177.se/behandling--
hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/bildundersokningar-och-rontgen/angiografi/ [2019-05-
14] 
23 ANSYS, Academic Research Mechanical, Spaceclaim 18.2 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482408/
https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/bildundersokningar-och-rontgen/angiografi/
https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/bildundersokningar-och-rontgen/angiografi/
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De två strukturerna var uppbyggda med mindre element. För att kunna genomföra en 

analys behövde de mindre elementen sammanfogas till en kropp, på de ställen det var 

möjligt. Detta utfördes med verktygen Convert to solid följt av Merge faces i Spaceclaim.  

 

Därefter skapades en Static Structural-analys i Ansys Workbench, där Spaceclaim-

modellen lades till som geometri. I nästa steg specificerades modellen i Ansys 

Mechanical. Vid skapandet av ett beräkningsnät (mesh) till både blodkärl och blodpropp 

valdes samma inställningar. Det används Mesh Control med Method och inställningar 

enligt Figur 4.2. Där valdes minsta och största tillåtna elementstorlek som 4 mm 

respektive 8 mm. Anledningen till detta var att detta gav en så fin mesh som möjligt, 

utan att överstiga maximalt tillåtet antal element i Ansys studentversion på 32 000 

element.24 

 

 
Figur 4.2 Inställningar för Mesh Control - Method 

 

För att säkerställa att modellen beter sig korrekt vid analysen så måste blodkärlet och 

blodproppen hållas samman. Detta genomfördes genom att använda verktyget Bonded 

Contact. Därmed markerades utsidan av blodproppen som Contant Bodies och 

blodkärlets insida som Target Bodies så att dessa ytor höll sig samman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 ANSYS Free Student Software Downloads, https://www.ansys.com/academic/free-student-products, 
[2019-05-13] 

https://www.ansys.com/academic/free-student-products
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Figur 4.3 Översikt på FEM-analysens olika delar. a) visar använda randvillkor vid 

analysen. b) visar geometrin av blodkärlet. c) visar geometrin av blodproppen. d) visar 

använd meshstorlek.  

 

Konstant trycksättning är bra nog för att få fram önskat resultat. En fluidmekanisk FEM-

analys med exempelvis Fluent i Ansys skulle ge en mer exakt simulering av situationen. 

Eftersom variationen av trycket i bukaortan är relativt lågt, så innebär en applicering av 

ett konstant tryck i hela aortan inte så stor skillnad. I kombination med att det exakta 

beteendet inte behövs i denna undersökning, så anses en analys med konstant tryck 

tillräckligt bra. 

 

Ett konstant tryck applicerades på modellen, för att efterlikna blodtrycket. Trycket är på 

15 kPa enligt kapitel 4.5. Trycket applicerades på insidan av blodkärlets väggar i hela 

modellen. Det är rimligt att göra så istället för att applicera trycket på blodproppen vid 

de tvärsnitt där den ligger på insidan av blodkärlet, eftersom blodproppen som tidigare 

nämnt är porös. Förutom trycket så behövdes även randvillkor i modellen för att 

genomföra analysen. Detta infördes i form av fasta inspänningar, som placerades på 

tvärsnittsytorna vid inloppet respektive de två utloppen från aneurysmen, enligt Figur 

4.3 a). Inget tryck sattes på utsidan av blodkärlet in mot aneurysmen. 

a) b) c) d) 
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4.7 Resultat FEM-analys 

Resultatet som är intressant är att se hur aortan deformeras på grund av trycket. Den 

deformation som är mest intressant är den på insidan av aortan, det är deformationerna 

där som önskas replikeras med plastmodellen. Deformationen mättes med verktyget 

Total Deformation. Detta kan vara något missvisande vid undersökning av ett specifikt 

tvärsnitt, eftersom det enbart är deformationer i en riktning, den radiella, som är 

intressant. För att undersöka hur stor andel av deformationerna som är radiella testades 

även Directional Deformation i ett par tvärsnitt. Denna metod uppmätte snarlika 

deformationer, där resultaten höll sig inom 10 % jämfört med Total Deformation. Alltså 

anses resultaten med Total Deformation vara tillräckligt bra.          

 

  

       
Figur 4.4 Förskjutning på insidan av aneurysmen med två olika tvärsnitt a) och b). 

 Skala i mm. 

 

I Figur 4.4 visas med ett tvärsnitt deformationerna på insidan av aneurysmerna. Snitt a) 

till vänster med vinkelrätt tvärsnitt gentemot b) till höger. Det går av dessa figurer att 

avläsa att deformationerna på insidan av aneurysmerna varierar mellan cirka 1-4 mm. 

Av dessa ytor är de flesta i den övre halvan av detta spann, så ett ungefärligt snittvärde 

på 3 mm deformation i aneurysmerna är rimligt.  

 

a) b) 



21 
 

Det går även att se ett område mellan de två aneurysmerna där deformationerna går 

upp mot 6 mm, se röda markeringen i Figur 4.4. Höga deformationer uppkommer delvis 

av aneurysmens brist på blodpropp vid området i kombination med kurvaturer som 

innebär spänningskoncentrationer. Utöver området med spänningskoncentrationen 

håller sig deformationerna relativt jämna, vilket innebär att resultaten från övriga 

aneurysmen är trovärdiga. För modellering av en aortaaneurysm skulle rimliga 

deformationer vara att de varierar mellan 1,5-4 mm, där det genomsnittliga värdet kan 

sättas omkring 3 mm. 

 

Enligt kapitel 4.4 är Poissons tal på 0,50 rimligt för både blodkärlet och blodproppen. 

Detta ger en oändlig kompressionsmodul vilket inte tillåts vid linjär elastisk analys i 

Ansys, så istället sattes Poissons tal till 0,49.  E-modulerna fick justeras enligt 

resonemang i 4.4, så att töjningen av aneurysmen blir omkring 10 %.  Aortans ytterradie 

varierar omkring 20-25 mm vid området med aneurysmerna.  Med den genomsnittliga 

deformationen av aneurysmen på 3 mm ges då en töjning runt 12-15%, vilket ligger i 

närheten av den lämpliga töjningen för en aneurysm på 10 %. Detta ges då E-modulen 

för blodkärlet sätts till 1 MPa. För att hålla E-modulen för blodproppen 10 gånger lägre 

justerades dess E-modul till 100 kPa.   
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5. Diskussion 
 

Det huvudsakliga problemet med att skapa en plastmodell av en aortaaneurysm är TPU 

95A:s höga E-modul. Om plastmodellens väggar sätts som tunnast fungerade tjocklek på 

0,4 mm ges en radiell förskjutning på 2-4 %, medan FEM-modelleringen visar töjningar 

på omkring 12-15 % för aneurysmen. Plasten skulle därmed behöva vara ca 5 gånger 

mjukare för att efterlikna aortaaneurysmens beteende. Alternativt skulle väggtjockleken 

minskas tio gånger till 40 μm vilket via Ultimaker 2+ ej är möjligt. Om ett vägglager 

skulle lyckas skrivas ut med 0,25-munstycket skulle fortfarande plasten behöva vara 

cirka 3 gånger mjukare och utöver det avsakna de defekter som uppstod förekom vid 0,4 

mm tjocklek. Ultimaker 2+ anses därmed ej rekommenderat att skriva ut elastiskt 

ekvivalenta aortamodeller. 

 

Om en cirka 5 gånger mjukare plast existerade till Ultimaker 2+ kvarstår problemet med 

supportstrukturer som skulle bli instabilare på grund av den minskade styvheten. 

Instabiliteten skulle i sin tur öka risken för fel eller haveri i utskriften. Mjukare material 

skulle även kräva mer support inuti aortan för att stabilisera potentiella överhäng, vilket 

skulle hindra möjlig trycksättning för önskade tester. Mjukare plast riskerar därmed att 

endast kunna modellera aortaaneurysmer med mycket rakt innerrör, så att inget 

överhäng som kräver support uppstår vid utskriften. Att skriva ut en elastisk ekvivalent 

modell anses därmed i dagsläget inte möjligt. I framtiden med tillgång till mjukare 

material anses det möjligt men begränsat om FFF-skrivare används. 

 

I beräkningarna kring plastens deformation har E-modulen i z-riktningen antagits 

detsamma som den radiella riktningen. Optimalt vore uppmätt data för z-riktningen då 

antagandet ger upphov till en felmarginal. Den verkliga E-modulen bör dock ej variera 

kraftigt från antaget värden. Om antagna värden 33-35 MPa utökas/minskas med 10 % 

fås ett intervall på 29,7-38.5 MPa. Dessa värden påverkar endast töjningen med 0,3 % 

med maximala E-moduler och 0,5 % med minimala E-moduler. Detta sker då 

spänningen i z-riktning endast har hälften så stor amplitud som i φ-riktningen. Vid fler 

dragprov bör därmed fler prover i φ-riktningen ge större förbättring och noggrannhet 

jämfört med tester i z-riktningen. 

 

En möjlighet hade varit att utföra FEM-analys med en finare mesh, om en fullständig 

utgåva hade använts istället för studentversionen. Detta kan vara intressant eftersom 

använd meshstorlek var ungefär 50 % från den största mesh som var möjlig att 

genomföra på aktuell geometri, vilket kan vara något större än önskvärt.  

I nuvarande mesh syns en del kantiga områden, framförallt för blodproppen vars 

geometri är tunn vid vissa områden. Eftersom det mest intressanta i denna studie inte är 

det exakta beteendet vid en lokal punkt, utan snarare hur olika tvärsnitt beter sig 

generellt, så bör meshstorleken vara måluppfyllande. Meshstorleken kan ändå ses som 
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ett förbättringsområde, så för framtida studier inom detta område föreslås en minskad 

elementstorlek.  

 

Den FEM-analys som genomfördes för att modellera aortaaneurysmen byggde på en 

konstant trycksättning. Ett möjligt alternativ hade varit att istället genomföra en 

fluidmekanisk analys. En sådan analys hade gett ett mer verklighetstroget beteende för 

aortaaneurysmerna, med tanke på att det tryckfall som sker genom aortan hade kunnat 

efterliknas, samt fluidmekaniska fenomen som till exempel eventuell turbulens och 

avlösning. En nackdel med att ställa upp en fluidmekanisk FEM-analys, är att det är 

svårare att genomföra, framförallt med komplicerade geometrier såsom i detta fall. När 

tryckfallet i aortan är liten och fluidmekaniska effekter anses ha liten påverkan, så är en 

konstant trycksättning tillräckligt bra. Fluidmekaniska analyser kan vara intressant för 

att se aortaaneurysmers beteende mer exakt, men för syftet av detta projekt är de 

mindre korrekta värden en enklare analys ger ändå användbara.  

 

Blodkärlet har modellerats isotropt och linjärelastiskt i denna undersökning. Egentligen 

beter sig blodkärlet icke-linjärt.25 Detta innebär att linjärelastiska modeller inte är 

optimalt, dock kan de efterlikna beteendet så länge det hålls inom ett mindre intervall. 

Det icke-linjära går att beskriva med att ju mer diametern av aortan ökar, desto styvare 

blir blodkärlet, vilket innebär att ju högre diameter desto mer måste aortan trycksättas 

för att diametern ska fortsätta öka. Detta går att dra paralleller med stretch-stress-

diagram för aortan, så som Figur 5.1. Då motsvarar trycket belastningen på blodkärlet 

och ökningen i diameter korresponderar till förlängningen/töjningen.  

 

Detta innebär att deformationen som önskas i plastmodellen skiljer sig åt beroende på 

om aneurysmen önskas modelleras in vivo eller ej. Modelleras aneurysmen in vivo är 

diametern större innan trycksättning än annars. Detta innebär att den linjärelastiska 

approximationen in vivo måste ha en högre E-modul, för att kunna efterlikna det icke-

linjära beteendet vid relevant intervall, alltså omkring det tryck (och motsvarande 

spänningar) som motsvarar normalt blodtryck. Modellering av ett tillstånd med högre 

E-modul innebär att förstoringarna av aneurysmen blir mindre, alltså skulle en 

modellering av aortaaneurysm in vivo vara enklare att genomföra än en aorta i annat 

tillstånd. 

 

 

 

                                                        
25 Yuan-Cheng Fung. Biomechanics, Mechanical Properties of Living Tissues. 2 uppl. Springer-Verlag New 
York, 1993, s.321 
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Figur 5.1 Förhållande mellan förlängning och belastning för blodkärl.26 

 

Utöver Ultimaker 2+ och andra FFF-skrivare finns det andra 3D-skrivningsmetoder, 

med tillgång till andra material och parametrar som skulle kunna göra det lämpligt för 

elastiskt ekvivalenta aneurysmmodeller. Den äldsta sortens 3D-skrivning är SLA 

(Sterealithography) vilket har material tillgängligt med brottgräns så låg som 3.23 MPa 

och kan töjas ut 160 % innan brott.27 Denna metod skulle möjligen kunna efterlikna en 

aorta aneurysm men har samma problem med support strukturer lik FFF-skrivare, 

vilket riskerar blockera inre kärlet. SLS (Selective laser sintering) är ännu en 3D-

skrivningsmetod som har tillgång till material med E-modul låg som 4,5 MPa28 Fördelen 

med den metoden är att den inte kräver någon form av support men kan ej skriva ut 

slutna håligheter. Båda dessa material används för anatomiska modeller som 

träningsmoment i kirurgiska operationer och efterliknar organiskt material bättre än 

TPU 95A använt i den här rapporten.29 30 

 

 

 

  

                                                        
26 Yuan-Cheng Fung. Biomechanics, Mechanical Properties of Living Tissues. 2 uppl. Springer-Verlag New 
York, 1993,  s.365-366 
27 Elastic Resin Material Data Sheet, FORMLABS material properties, s.2  
28 Powder FLEXA BLACK, SINTERIT, Product Specification, s.1 
29 Sinterit, The Softest TPU used in Small SLS 3D printers, https://www.sinterit.com/the-softest-tpu-
used-in-small-sls-3d-printers/, [2019-05-16] 
30 FORMLABS, Introducing Elastic Resin: A Soft, 3D Printing Material, https://formlabs.com/blog/elastic-
resin-soft-resilient-3d-printing/, [2019-05-16] 

https://www.sinterit.com/the-softest-tpu-used-in-small-sls-3d-printers/
https://www.sinterit.com/the-softest-tpu-used-in-small-sls-3d-printers/
https://formlabs.com/blog/elastic-resin-soft-resilient-3d-printing/
https://formlabs.com/blog/elastic-resin-soft-resilient-3d-printing/
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6. Slutsats 
 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida det är möjligt att 3D-printa elastiskt 

ekvivalenta modeller av aortaaneurysmer. Med FFF-teknik som testades visade det sig 

möjligt med cirka 3 % töjning. Styvheten i plasten TPU 95A var dock för styv och kunde 

ej skrivas ut tunn nog för att kunna efterlikna aortaaneurysmer realistiskt, förutom i 

specifika fall där aneurysmen redan är delvis utspänd. Denna modell skulle därmed 

modellera levande tillstånd, in vivo, där högre styvhet på plasten tillåts.  

 

Ett annat problem är instabiliteten och kravet på stödstrukturer vid utskrift av tunna 

geometrier med TPU 95A.  Detta innebär att även ifall mjukare material blir tillgängliga 

för FFF-skrivare i framtiden, så är det inte en garanterad lösning på problemet. Mjukare 

plast skulle ha ett större behov av stödstrukturer som riskerar blockera insidan av 

aortan. Även maximal höjd av modeller skulle begränsas, i och med risk för felprint och 

kollaps. För mjukare material är möjligheter andra 3D-utskriftsmetoder med tillgång till 

mjukare plast såsom SLA- och SLS-skrivare, där SLS-skrivare även har fördelen att den 

inte behöver några supportstrukturer. 
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