Kandidatuppsats
Maskiningenjör 180 hp

Konstruktion av 3D-skrivare med
effektivisering av munstycke

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2019-08-31
Gulaed Ahmed Ali & Samuel Eyob Kflemariam

Förord
I denna rapport så handlar det om hur man kan bygga om en 3D-skrivare med
fokus på förbättring och effektivisering av 3D-skrivares arbete. Projektet har
pågått under 20 veckor och det är ett fristående arbete utan något företag
inblandade dock högskolan i Halmstad har varit resursgivare under hela
projektets gång. Examensarbete ingår som en avslutande kurs för vår
högskoleingenjörsexamen maskiningenjör program på högskolan i Halmstad.
Vi vill tacka för vår uppdragsgivare Håkan Petersson och handledare Johan
Wretborn för deras samarbete under detta projekt.

Nyckelord
CAD – Computer Aided design
Slackning – Munstycke släpar efter
Extruder – Skrivarhuvudet hos en 3D-skrivare
PVA – Polyvinylalkohol
PLA – Polyaktid
FDM – Fused Deposition Modeling
RUMBA – Kretskort/mönsterkort
ABS – Akrylnitrilbutadienstyren
Ö – Önskemål
K – Krav

Sammanfattning
Detta examensarbete som har gjorts innefattar konstruktion av 3d-skrivare med
fokus på effektivisering av munstycke. Syftet med arbetet var att ta fram en
lösning för att förbättra extruders bearbetningsprocess och skriva ut högklassiga
prototyper. Under projektets gång gjordes en teoretisk referensram för förståelse
av teorier som examensarbetet förhöll sig till samt val av metodik för
resultatframtagning. De befintliga 3D-skrivare arbetar till början med att skriva
ut stödmaterial som agerar stöd för utskriftmodell. Sedan sker
utskrivningsprocess av prototypmodell. Problemet som uppstår i denna fas blir
att stödmaterialet förstörs, efter extruders förflyttning när det är dags för
användning av utskriftsmaterial.

Abstract
This thesis has included the construction of 3D-printer with focus on
streamlining of nozzle. The purpose of the thesis was to develop a solution to
improve the extruder’s processing process and print high quality prototypes.
During the project, a theoretical frame of reference was made for an
understanding of theories to which the work concerned and the choice of
methodology for the achievement of results.
The work process for the existing 3D printers begins by first printing the
support material to provide support for the printing model. Then a prototype
model printing takes place. The problem that occurs in this phase is that the
support material gets destroyed after the extruder’s movement when it is time
for the use of print material.
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1. Inledning
Här presenteras projektets bakgrund samt vilket syfte och mål projektet
innefattar, även de avgränsningar arbetet har och en problemformulering.

1.1. Bakgrund
Projektet grundades av vår uppdragsgivare som länge haft en önskan att
utveckla en 3D-skrivare för PLA med vattenlösligt stödmaterial, men som tyvärr
inte haft möjligheten.
Redan under 1980-talet utvecklades skapandet av modeller och
prototypdelar genom att skapa lager för lager ett tredimensionellt objekt
med hjälp av CAD (1).
Tekniken är fortfarande under utvecklingsfas och har redan öppnat många
dörrar för olika branscher. Användningsområdet för 3D-Printing berör främst
ingenjörer och produktutvecklare som vill ta fram prototyper effektivt och
ekonomisk.
Effektiviteten i 3D-skrivvning ligger hos tidsbesparingen, d.v.s. att du kanske
vill tillverka en viss del till en produkt, då är 3D-printing ett alternativ för dig att
använda för att få fram rätt form. Tidsbesparingen ligger även i de steg som
behövs göras för att tillverka en detalj. Om en detalj tillverkas rent mekaniskt,
behövs det användas olika verktyg och förmodligen olika maskiner. Om en
produkt/prototyp printas via en 3D-skrivare behövs det enbart att importera in en
CAD-modell in i 3D-skrivaren för att tillverka modellen (2).

1.2. Syfte och mål
Syftet med projektet är att förstå samt utveckla 3D-skrivares egenskaper så att
man kan skriva ut högklassiga prototyper och få erhålla mer detaljerade
konstruktioner. Till detta vill vi att stödmaterialet ska bestå av PVA och sedan
lösas upp i vatten för att erhålla fina ytstrukturer.

1.3. Problemdefinition
3D-skrivare har varit ett vinnande koncept när det kommer till de framgångsrika
företagen då det både sparar energi, tid och pengar. Genom att göra prototyp kan
man tidigt förutsäga ifall man är nöjd med det man vill framställa.
Problemet som man inte riktigt tänkt på var att det inte blev tillräckligt snygga
ytor, eftersom stödmaterial ska agera som support stöd för modellerna som skall
skrivas ut, var inte så bra då det fastnar på den uppvärmda byggplattan. Vi vill
ändra på det genom att bygga om en egen 3d-skrivare och få högklassiga ytor.
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1.4. Avgränsningar
I detta projekt så är det svårt att vissa komponenter eller delar av 3d-skrivare
eftersom varje del eller komponent har en viss funktionalitet och det kommer att
påverka vårt projekt mer eller mindre. Men vi har en budget på det och det ska vi
förhålla oss till men det kan komma att ändras några kronor mer eller mindre då
vi kommer att investera från olika leverantörer. För att göra det enkelt för oss så
försöker vi hålla priserna på delarna relativt låga för att sedan inte hamna över
den budgeten som vi har fått av uppdragsgivaren.

1.5. Kravspecifikation
Beteckning

SPECIFIKATION

KRAV/ÖNSKEMÅL

K-1

Max Budget på ca 10 000 sek

Krav

F-1

Enkel att använda

Krav

A-1

3D-skrivare är för studenter med FABLAB access

Önskemål

A-2

Skall placeras i FABLAB på högskolan i Halmstad

Önskemål

K-2

Ramverk av formbara (färdiga formbara profiler som köps
in)

Önskemål

K-3

Lätt utbytbara slitna delar

Önskemål

K-4

Standardkomponenter för elektronik

Krav

F-2

Tolerans mindre än 0,1 mm

Krav

K-5

PLA som utskriftsmaterial

Krav

K-6

PVA vattenlösligt supportmaterial

Krav

F-3

Ytan som 3D-skrivare ska skriva ut på 300*300*300 mm

Krav

V-1

Tabell 1.5 kravspecifikation
A=Användare
F= Funktion
K=Kostnad
V= Vikt
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Max vikt 15 kg

Krav

2. Teoretisk referensram
Här redogörs projektets relevanta litteratur och teorier.

2.1. Skrivararkitektur
Fused Deposition Modeling som har förkortningen (FDM) är en
tillverkningsteknik som använts sedan 80-talet men är än idag den trendigaste
tekniken inom produkttillverkning. Teknologin använder sig endast av
termoplastiska polymerer som filament för att skriva ut det önskvärda föremålet
(3). Principen för FDM printer är att pressa ut filamentet från skrivarhuvudet till
munstycket. Materialet lägger sig på skrivplattan i tunna lager och arbetar sig
uppåt från botten för att skapa 3D-objekt.
Arkitekturen hos 3D-printer kan se olika ut och de mest förekommande är
Kartesian och Delta (4).

2.1.1. Delta
Navigeringssystemet och lokalisering för skrivarhuvudet är något som sticker ut
hos Delta printers. En Delta printer har tre armar som sköter rörelsen för
skrivarhuvudet. Det som utgör armarnas möjlighet till att bestämma exakta
koordinaterna för skrivhuvudet är de trigonometriska funktioner som tillämpats
hos Delta skrivaren. Skrivhuvudet hos en Delta skrivare är konstruerad för att
vara så lätt som möjligt, vilket ger fördel för en snabbare utskriftsprocess. I
samband med att en Delta skrivare bidrar med snabbare utskriftsprocess så
minskar även precisionen, vilket leder till en mindre detaljrik och sämre finish
hos en 3D- utskrift.
2.1.2. Kartesian
Kartesian printers är de vanligaste FDM printers som finns på marknaden idag.
Kartesian printers rörelsemönster är densamma som ett koordinatsystem d.v.s. X,
Y och Z koordinater. Hos en kartesian printer sker det inte endast en förflyttning
hos skrivarhuvudet, utan även skrivarplattan (5). Skrivarhuvudet hos denna typ av
printer rör sig tvådimensionellt på X-Y plan, medan skrivarplattan oftast har sin
rörelse i Z-axel (6). Med hjälp av de styva axlarna hos kartesian printer bidrar det
till en bättre finish hos 3D-utsriften än delta printers (7).
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2.2. Filament
2.2.1. PLA
Polylaktid mer känt som PLA är en bioaktiv polyester som har sina byggstenar
bestående av mjölksyra och upptäcktes redan i början av 1900-talet. Wallece
Carothers var mannen bakom upptäckten genom sin idé att isolera mjölksyran
under vakuum medan uppvärmning av mjölksyran sker och därefter avskilja
kondensvattnet. För att kunna framställa mjölksyra från ett industriellt
perspektiv på ett förnybart och hållbart sätt så är det viktigt att använda rätt
kolhydratskälla. Kolhydratkällan används för bakteriell jäsning i avsikt att alstra
mjölksyra. Exempel på en kolhydratkälla är sockerrör. När det kommer till 3Dutsrkivning så är PLA ett av de vanligaste filament som används. Livslängden
hos PLA är relativt kort i jämförelse med andra termoplaster, eftersom PLA är
naturligt nedbrytbar är det givetvis ett miljövänligt alternativ (8).
PLA har en smältningspunkt mellan 145–177 °C, brottgräns mellan 47–70 MPa
och sträckgräns mellan 55 – 72 MPa. Detta är anledningen till att nedbrytningen
går mycket snabbare än vanlig plast, eftersom det tar flera tusen år för plast att
bryta ned på ett naturligt sätt. Även fast PLA är lätt att ha göra med eller
konstruera sina 3D-utskrifter finns det risk att beaktas för, eftersom PLA inte
lämpar sig för högre temperaturer än 200° C. Det är viktig efter utskiftningen att
utskriftsmodellen bevaras i rumstemperatur, det vill säga mellan 20–25° C, då
detta minskar risken att utskriftmodellen inte smälter samman (9).
2.2.2. PVA
Polyvinylalkohol med förkortningen (PVA) är en polymer som används som
filament, främst för detaljer med hög komplexitet. Filamentet i sig är
vattenlösligt och används som supportmaterial. När utskiftning sker med
användning av PVA som supportmaterial, så placeras utskriften i ett vattenbad
för att lösa upp supportmaterialet (10).

2.3. Grundläggande komponenter
2.3.1. Extruder
I 3D- skrivare som skriver ut termoplastiska modeller, är
extruderingsprocessen väldigt viktigt och det är det som matar ut utskrifts- och
stödmaterial och förvandla det till verkliga modeller. Extruder har i
huvudsakligen två saker som den förväntas skall skötas. Den ena är att
transport: detta tvingar filamentet från filament-inmatning till smältkammaren
och munstycket (11).
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Dubbel extruder
Vid användande av dubbel extruder, så används support materialet och
utskrifts materialet i separata extruder. Dubbel extruder används dock på olika
sätt, där vissa extruders är beroende av varandra medan andra är självständiga
och arbetar utan att påverka varandra. Hos de dubbla extruders som är
beroende av varandra, så arbetar det ena skrivarhuvudet efter det andra, de vill
säga att de går i samma riktning vid arbete.
De extruders som är oberoende av varandra har en annan arbetsprocess, alltså
att det ena skrivarhuvudet arbetar fritt utan att påverka det andra
skrivarhuvudet. Med extruders som är oberoende av varandra så framkommer
fördelar som gynnar gruppens projekt. Ena skrivarhuvudet släpar inte med det
andra skrivarhuvudet, vilket hindrar skapandet av slack och ger en bättre
utskriftsmodell (12).
Direkt extruder
Den direkta extruder är den mest vanligaste inom FDM-skrivare. Det är med
fördelen att den är direkt monterad på skrivhuvudet och kan lätt därmed trycka
ut tråd med hjälp av stegmotorer genom munstycket. Det är en pålitlig
utskriftsmetod då en direkt extruder är kompatibel med ett brett spektrum av
filamentet. En nackdel med direkt extruder är med tanke på att den är monterad
på munstycket så kan detta medföra en viss tyngd, vilket kan göra
extruderförlopp en aning tyngre.

Figur 1. Direct-metod.
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Bowden Extruder
Till skillnad från den direkta extruder så är belastning av ”bowden extruder”
mindre på skrivarhuvudet. Detta medför generering av smidighet, snabbhet, mer
tyst-gående körning och inte minst hög kvalité på utskrift av modeller. En annan
fördel med ”bowden extruder” är att den sitter en längre sträcka än
skrivarhuvudet, vilket medföljer större utrymme för att kunna skriva ut på en
större byggvolym. Bowden Extruder är alltså mer kompatibel och tar mindre
plats än den ”direct extruder”.
Nackdelen är att den oftast sitter en längre sträcka än skrivarhuvudet, vilket
kräver mer kraft för att trycka ut trådar (PLA/ABS) genom ett långt rör då bildas
det en viss friktion mellan filamentet och röret, vilket i sin tur kräver mer
vridmoment för att transporterar filamentet ända fram till skrivarhuvudet, se figur
2 (13).

Figur 2. Bowden-metod.

2.3.2. Stegmotorer
Stegmotorer är likströmsmotorer som rör sig i små och diskreta steg. De
innehåller flera spolar som är organiserad i grupper som kallas ”faser”. Genom att
aktivera eller pulsera varje fas i stegmotorer, kommer dess motor att rotera ett
steg åt gången efter varje fas erhålls.
Eftersom 3D-skrivning kräver precisionsrörelse, positionering och
hastighetsreglering spelar detta en viktig roll i utskrivningsmoment. Just
därför är det en stor fördel med att använda stegmotorer i vårt projekt, för att
uppnå den valfria precisionskörningen. Stegmotorer finns i olika storlekar och
stilar – och inte minst elektriska egenskaper, så kan man därefter anpassa sin
3D-skrivare efter vilket utseende man vill uppnå (14).
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Figur 3. Stegmotor (14)

Figur 3. Visar hur ström-pulserande rörelse skapas och aktiverade spolar som
motsvarar ett steg åt höger på bilden.
RepRap – The replicating rapid prototype

2.3.3. Uppvärmd byggplatta
Hos 3d-skrivare används vanligtvis en uppvärmd byggplatta i syfte för en
förbättring av utskrifts kvalité. I en mer djupare förklaring förebygger en
uppvärmd byggplatta en möjlig deformering hos en 3d-utskrift genom att
bibehålla dess varma temperatur (15).
2.3.4. Kretskort
Utan styrkort är det svårt för 3D-skrivare att utföra sitt arbete. Styrkort eller
mönsterkort ansvaras för det elektriska funktionalitet, det vill säga, 3D-skrivare
har alltså ingen stor betydelse utan ett kretskort än att starta -eller stänga av vissa
komponenter. Positionsrörelse, reglering av temperatur och hur stegmotorer rör
sig, styrs helt enkelt av mönsterkort. Den tar in (G-koder) och genererar och
sänder ut till alla mekatroniska delar av 3D-skrivare och hur det ska “gå till”
(16).
Oavsett vad för typ av moderkort man letar efter så kommer det alltid att
finnas med “ett chip” som gör all “tänkande” och förvandlar det till
verklighet. Beroende på hur man vill konstruera eller tillverka sin 3Dskrivare finns det olika typer av kretskort. Vissa är 8-bit, ATmega2560 och
sedan finns det även de som är 32-bit ARM processorer.
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Det råder viss skillnad mellan Cartesian och Delta, det vill säga, båda två är
byggda och är tänkta att de ska fungera på olika sätt vid framställning av
prototyper. Där av så är det viktig med val av styrkort, för att konstruera rätt från
grunden, t.ex. deltaskrivare behöver massvis med beräkningar för att hantera dess
armar och rörelser. Detta blir mycket information för styrkortet att handskas med
och spelar en väldigt stor roll vid framställning av utskriftsmodeller (17).
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3. Metod
I detta examensarbete så har vi valt att använda Fredy Olssons metod för
produktkonstruktion och utförandet av examensarbetet.

3.1. Principkonstruktion
I Fredy Olssons metod så är principkonstruktion den inledande delen av ett
konstruktionsarbete. Målet i denna fas av konstruktionsarbetet är att gå från
behov till en principiell produktlösning. Principkonstruktion innefattar flera olika
delmoment som förklaras nedan.
•
•
•
•
•

3.1.1. Produktdefinition
Produkten – Användningsområden för produkten
Processen – Vad innefattar hos produktens huvuduppgift eller deluppgift samt
bakomliggande behov
Omgivning – Produktens arbetsmiljö.
3.1.2. Produktundersökning och kriterieuppställning
Produktundersökning – Produktens ståndpunkt i dess bakgrund, nuvarande
och framtida situation
Kriterieuppställning – Formulering av de krav och önskemål som den
blivande produkten utgår från. Samt en rangordning av dess betydelse.
3.1.3. Framtagning av produktförslag
I detta delmoment tas det fram kompletta principiella produktförslag för
produkten. Under framtagningen av produktförslagen så vidareutvecklas de i
omgångar. Förslagen som är ofullständiga väljer man att sålla bort och de
förslag/förslagen som är mest hållbara och intressanta är de som man väljer
att vidareutveckla.
3.1.4. Utvärdering av produktförslag
Här utvärderas de framtagna förslagen för att sålla bort de dåliga förslagen och
gå vidare med optimala förslagen. Processen för gallringen ska göras på ett
utförligt sätt, för att inte de bra förslagen sållas bort.

3.2. Primärkonstruktion
Den sekundära etappen i Fredy Olssons metod är Primärkonstruktion. För att
kunna påbörja denna etapp krävs det att den valda produkten är fastställd och ej
ifrågasatt. Delmomenten som innefattar i primärkonstruktionen förklaras nedan.
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3.2.1. Produktutkast
Viktiga delar/enheter som hör till produkten framställs och hur de är
arrangerade inbördes. Huvuddimensioner för produkten görs för att få en
perception om utrymmesbehov. Produkten tar hänsyn till sin konstruktiva
omgivning genom dess eventuella inbyggnad/anpassning.
3.2.2. Komponentval
När en produkt konstrueras, ingår det alltid färdiga delar vars egenskaper och
verkningssätt är befintliga ute på marknaden. Vanligtvis behövs det inga
modifieringar hos de befintliga delarna för att tillämpa på produkter
3.2.3. Detaljkonstruktion
Det tredje delmomentet i denna etapp innebär att först och främst hitta och lägga
fokus på en detaljs material och utformning.
3.2.4. Produktsammanställning
När detaljkonstruktion har gjorts för produkten så är produkten redo för en
kontroll samt sammanställning för dess uppbyggnad. Det här blir i sin tur ett
underlag för arbetarna och beställningar.
3.2.5. Tillverkning och utprovning av primärprodukt
Tillverkning av detaljerna görs samt inköp och de valda komponenterna. När
detaljerna är redo och komponenterna är inköpta görs en montering för
framställning av en komplett produkt (18)
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3.3. Flödesschema

Figur 4. Flödesschema
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4. Resultat
4.1. POME-matris
POME står för Process, omgivning, människa och ekonomi och utvärderas
därefter för att kunna genomföra en bra process på lång sikt. Metoden används för
att ta fram olika kriterier för olika delar och på så sätt så delas de in på olika
område för kriterienedbrytning.
Kriterierna kom från tidigare kravspecifikation, där uppställning med krav och
önskemål gjordes. För att minska förvirring i prioriteringslista kan det vara bra
att utesluta likartade kriterier, eftersom detta kan möjliggöra att
prioriteringsproblem kan uppstå. Här nedan så kommer POME-uppställning att
visas, då det förklaras med enkel tabell för att visa hur arbetet har fortsatt.
För att kunna säkerställa tabellen och utföra den på korrekt sätt har POME-matris
har använts av Fredy Olsson (1996/97)
4.1.1. Process
För att utföra principkonstruktion var det viktigt för 3D-skrivaren att
identifiera vilka processer den skulle genomgå. Processerna kunde
innebära alltså, allt från arbetsprocess, hjälpprocess, drivprocess och
styrprocess. Tillämpningen av dessa processer kunde redovisas genom
processbox, processträd och processblockdiagram. Nedan ses
kriterierna för kriterienedbrytning.
•

K-2. Ramverk av formbara

•

K-3. Lätt utbytbara

•

K-4. Standardkomponenter för elektronik

•

F-2. Tolerans mindre än 0,1 mm

•

K-5. PLA som utskriftsmaterial

•

K-6. PVA vattenlösligt supportmaterial

•

F-3. Ytan som 3D-skrivare ska skriva ut på 300*300*300* mm

4.1.2. Omgivning
I detta område så fastställs vad gäller plats, position och miljö.
• A-1. 3D-skrivare är för studenter med FABLAB access
• A-2. Skall placeras i FABLAB på högskolan i Halmstad
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4.1.3. Människa
I detta område så anges det vilka personer som kommer att använda 3D-skrivare
och eller-vilka som kommer att vistas runt den, det vill säga vid FABLAB vid
högskolan i Halmstad.
• F-1. Enkel att använda
4.1.4. Ekonomi
I detta område så anges det vilka ekonomiska mått såsom produktens pris,
installationskostnad, användningskostnad och underhållskostnad som gäller för
3D-skrivaren.
• V-1. Max vikt 15 kg

4.2. Principkonstruktion
Innan gruppen drog igång med denna etapp, gjordes en analys på hur man
eventuellt skulle kunna eliminerar problemet för extruders ”slackning”. Därefter
blev det en framtagning på tre olika koncept.

4.3. Produktförslag
4.3.1. Produktförslag 1. Marionett
Första förslaget (se figur 5) produktförslag marionett är första lösning som löser
problemet genom att rotera på kugghjulet som sitter längst uppe i figuren nedan.
Lösningen har två filament som inte syns i figuren och agerar som en
upphängning på 3d-skrivare. Detta är inget förhinder för munstycke som sedan
skriver ut modeller.

Figur 5. Marionett
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4.3.2. Produktförslag 2. Lång - kort
I det andra produktförslaget (se figur 6) finns det också ett kugghjul med en
betydande roll. Här sker styrningen av munstycken upp och ner i Y-led med hjälp
av kuggrem som är placerad på kugghjulet.

Figur 6. Lång - kort

4.3.3. Produktförslag 3. Foosball
Sista produktförslaget (se figur 7) är inspirerad av samtliga produktförslag.
Innehåller två munstycken som kommer främst att arbeta i x-led och turordning
är inprogrammerad och körs först efter supportmaterial och sedan
utskriftsmaterial. Sträckan mellan dessa munstycken är optimal och får med sig
att temperaturen kommer att bli jämn. Risken för att “slacka” efter
utskriftsmodellen är väldigt låg, eftersom det inte är en närgående process.

Figur 7. Foosball
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4.3.4. Utvärdering mot krav & önskemål
Som tidigare nämnt sker en utvärdering enligt Fredy Olssons princip. Under
utvärderingsprocessen görs en primär utvärdering där sållning sker för icke intressanta
förslag. Eftersom att samtliga förslag ansågs intressanta och lämpliga, så gjordes ingen
primär utvärdering.

Vidare i utvärderingsprocessen så kom gruppens krav och önskemål till
användning. I första hand utvärderas förslagen mot de angivna kraven i projektet,
därefter utvärderades förslagen mot önskemålen som fanns
Utvärdering mot krav
Här gjordes en utvärdering mot kraven för att se hur pass bra gruppens samtliga
produktförslag förhåller sig till kraven som finns i kravspecifikationen. Innan
gruppen valde och gå vidare med utvärderingen bestämdes det att projektförslaget
med högst poäng går vidare. Betygsskalan nedan används för utvärdering av
produktförslagen:
•
•
•
•

4 - uppfyller kraven
3 - uppfuller troligen kraven
2 - uppfyller knappast kraven
1 - uppfyller inte kraven

Beteckning K-1 F-1 K-4 F-2 K-5 K-6 F-3 V-1 Summa

Förslag 1

4

3

1

2

3

3

3

1

20

Förslag 2

4

2

2

2

3

3

3

1

20

Förslag 3

4

3

4

3

3

3

3

3

26

Tabellen ovan är en utvärdering mot kriterierna, betydelse av beteckningarna
finns i kravspecifikation.
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Utvärdering mot önskemål
Förslagen utvärderas sedan mot önskemålen genom betygsskalan nedan:
•
•

- = Uppfyller inte önskemålet
+ = Uppfyller önskemålet
A-1

A-2

K-2

K-3

Summa

Förslag 1

+

+

-

-

1

Förslag 2

+

+

-

-

0

Förslag 3

+

+

+

+

2

Beteckning

Tabellen ovan är en utvärdering mot önskemål, betydelse av beteckningarna finns
i kravspecifikation.

4.3.5. Utvärdering av produktförslag
Efter en överblick av följande produktförslag tog gruppen ett beslut om att
vidareutveckla förslag 3 ”Foosball variant”. Med anledning att produktförslaget
uppfyller våra kriterier som har gets av vår uppdragsgivare samt haft gott om
idéer med gruppens handledare.
Produktförslagen 1 & 2 går även att tillämpa men det blir mer komplicerat, då det
blir mer fokus på programmering och elektroniska lösningar än den mekaniska
delen.
Däremot har gruppen bestämt sig att ta an produktförslag 3, då det på förhandvis
inte lär behövas lika mycket mekatroniska som produktförslag 1 & 2. Det vill
säga att gruppen ansåg att produktförslag 3, var mer tillämpbar utifrån dess
kompentens och erfarenhet.
Detta var inte lika lätt att starta projektet utifrån dessa förutsättningar, utan det
behövdes en del undersökningar innan projektet drogs igång.
POME-matris tillämpades även för att utföra hela projektet och med viktning
av kraven så fick gruppen överväga besluten och på så sätt blev det genast
någorlunda skillnad på vilka av kriterier som övervägt mest. I bilaga 8.4
medföljer POME-matrisen och i bilaga 8.5 finns viktning av kraven. Ganttschema och skiss-analys tillämpades även här eftersom det skulle hjälpa
gruppen att färdigställa produktförslag 3. Men gruppen har aktivt spenderat
flertalets timmar, genom att leta efter material ute i 3D-skrivares värld, förutom
litteraturläsning som slutgiltiga produktförslag 3.
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4.5. Konstruktion
4.5.1. Extruder
För valet av extruder har det varit fria tyglar förutom att båda extruderna skall
klara av att skriva ut i PVA samt PLA. En viktig aspekt att ta hänsyn till vid val
av extruder är budgeten som projektet förhåller sig till. I gruppens fall ligger
projektbudgeten på ungefär 10 000 SEK. Priset på de extruder som finns ute i
marknaden idag sträcker sig allt från 900 till 3000 SEK och utifrån det valda
produktförslaget med två extruders blir det extra viktigt att ha budgeten i åtanke.
I detta fall så har vi kommit överens - ökning av extruderingssytem genom att
lägga till en extruder, eftersom det ligger till grund för effektivisering av
utskriftsprocessen.
Som tidigare nämnt i den teoretiska referensramen så finns det två olika
extruderings teknologier, Direct och Bowden extruder. Eftersom syftet med
projektet är att skriva ut högklassiga 3d-utskrift, är Direct extruder det mest
optimala valet för gruppens utveckling och effektivisering av 3d skrivare.
4.5.2. Uppvärmd Byggplatta
För att utskrifterna ska ha den mest optimala kvalitén och inte deformeras
eller krympa, behövs det en uppvärmd byggplatta som balanserar
temperaturskillnaderna.
Värmefördelningen hos en byggplatta är den avgörande faktor hos utskriftens
kvalitet och det finns flera olika typer av byggplattor ute i marknaden som
hanterar värmefördelningen diverse olika.
Med denna aspekt i åtanke gjorde gruppen ett val om vilken typ av byggplatta
som kommer användas. Valet blev att använda Borosilikatglas i hänsyn till hur
den förhåller sig till en stabil värmefördelning (19). En annan fördel som
definierar Borosilikatglas är dess hållbarhet som är värt att poängtera (20).
Borosilikatglas är ett sodakalkglas med det mesta av kalk som ersätts av Borax,
B203. Det har en högre smältningspunkt än sodakalkglas och kalk är mycket
tuffare att arbeta med. Dock innehar det en lägre expansionskoefficient, vilket är
tacksamt för gruppen då detta anses vara bra eftersom gruppen vill minska dess
expansion, inte nog med detta så finns det väldigt högt motstånd gentemot
värmechock. Det vill säga att ifall det utsätts för högre temperatur så finns det
hög tolerans. Tabellen nedan visar en av starka egenskaper hos borosilikatglas
(21).
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Maximal temperatur
230–460°C

Sträckgräns
22–32 MPa

Brottgräns
22–32 MPa

Tabellen visar borosilikatglas egenskaper som är mekaniskt tålig och dess
starka termisk ledningsförmåga.
4.5.3. Ramkonstruktion
Ramkonstruktion kommer bestå av hårdplast för att säkerställa hållfastigheten
och förebygga slitage och andra skador som skrivare kan utgöra. Just hårdplast
har högre smältningspunkt, vilket är bra egenskap vid bearbetning av 3Dskrivare. För att extruder skall kunna utföra sitt arbete krävs det att axel lär vara
väldigt stabil, på så sätt så kan extruder arbeta med hög precision. Detta kan
tyckas vara självklarhet men i många fall är det en detalj som inte läggs så
mycket fokus på och glöms därefter. Men det är ingen hemligt att detta får en
mindre prioritering då det kan handla om prissumma som kan överstiga den
förväntade prissumma och ramkonstruktion tvingas hamna längst ner i
prioriteringslista.
Ramkonstruktion är dock en spelar ännu större roll då byggvolym ökar och detta
kan behövas ta hänsyn till. Som bakgrunden lyder så är detta något som ska vara
en större ramkonstruktion för att komponenter ska kunna uppfylla deras
funktionalitet i det stora draget.
Efter undersökningar av 3D-skrivarna som finns ute i marknaden har
observationen visat att det finns ramar som utgörs av aluminium men i detta
fall är hårdplast som har huvudrollen, eftersom inspiration är hämtad från 3dskrivaren Anet A6 som tidigare har nämnts.
4.5.4. Bearbetning av kuggrem
För drivningen av två extruder, motor och fläkt så har de något gemensamt.
Det är nämligen att kuggrem-drivnings roterbarcirkulär rörelse som ser till att
extruder kan röra sig i X-axel utan något större problem. Detta resulterar att det
blir en mekanisk kraftförflyttning.
Kuggremar består av kord med glasfiber, som tar dragkrafterna i remmen, som
sedan överför krafterna till kuggremskivan (22).
4.5.5. Bearbeting av extruder

Här är båda extruder A & B i start-läge. Stödmaterial A och
utskriftsmaterial B.
Figur 8. Läge 1.
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Bilden till vänster visar extruders bearbetning, det vill
säga stödmaterialet håller på att skrivas ut.
Figur 9. Läge 2.

Här har båda extruders förflyttas och det är B som
påbörjar utförandet.
Figur 10. Läge 3.

Bilden till vänster visar A & B extruders från
topp-vyn.
Figur 11. Topp vy.
4.5.6. Rumba
Som huvudsaklig syssel så har Rumba mycket ansvar och information att
handskas med. Den använder sig av ett integrerat styrkort som underlag av
ATmegas AVR-processor. Kretskortet är utvecklat för 3D-skrivare, laserskärning
och inte minst styrning av 3D-skrivaren med USB eller utskrift via SDminneskort. Med samlad och välutvecklad design fyller Rumba många
funktionaliteter. Detta hade självklart inte varit möjligt utan
utvecklingsprogramvaran så kallad Arduino IDE. Vad som utmärker Rumba från
andra styrkort är - utöver en motordrivrutin och mindre plug-in- del, så den kan
förbättra anslutningen och stabiliteten på styrkortet (23). Den har även flera
ingångar, som i detta fall är välbehövligt men samtidigt är också tanken av antal
komponenter inte får överstiga då det kan ställa till problem med konstruktion.
Efter undersökning på befintliga 3D-skrivare som finns idag så arbetar endast en
enskild extruder, vilket innebär att det behövs en motor för drivningen av
filamentet samt drivning av extruder när den arbetar i X-led. I gruppens
framtagna produktförslag, så tillämpas två enskilda extruder, där av dubbleras
antalet motorer.
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Figur 12. Rumba kretskort.
Fördelar med Rumba som kretskort
•
•
•
•

Fem gränssnitt som input för temperaturgivare.
Alla pinnar utdragna för att möjliggöra en mer funktionell expansion.
PWM DC-utgång (värmepanna och fläkt), sex kanaler av utgång (1 kanal med
hög ström, 3 kanaler medellång ström och 2 kanaler med låg ström).
Det populära styrkortets firmware-Marlin, som har god stabilitet, användbarhet
och funktion.

4.6. Slutgiltig produkt
Här nedan visas den slutgiltiga produkten (figur 13 & 14) med alla delar
ihopsatta. Storleken på 3D-skrivaren beräknas vara 500mm i höjden,
590mm i bredden och i längden 430mm. I bilagor medföljer produktens
individuella parter i bilaga 8.1

Figur 13. Isometrisk vy
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Figur 14. Sido vy

5. Diskussion
5.1. Resultatdiskussion
Syftet med projektet var att förstå samt utveckla 3D-skrivares egenskaper så att
man kan skriva ut högklassiga prototyper och få erhålla mer detaljerade
konstruktioner. Efter dessa veckor har vi lärt oss mer om 3D-skrivningen och
dess konstruktioner, huruvida procedurer går till. En välutförd utskrivning
egentligen handlar mer än bara “en produkt”. Det som ligger till grunden bakom
lyckade utskrifter är bland annat, hur en 3D-skrivare är uppbyggd och vilka
komponenter som är en del av lyckad utskrift. Extruder, motorer, vilken typ
linjär styrning som även ligger till grund för detta, kan inte bara undvikas. Utan
detta projekt så har det varit nästan till omöjligt och klura ut dessa funktioner och
konstruktioner som faktiskt är den vinnande “koncept”. För det mesta brukar det
räcka med att investera en dyrbar 3D- skrivare och låta den göra jobbet åt en.
Men att förstå och sedan utveckla den kräver kunskap inom konstruktion och
såväl som design. CATIA V5 har varit ett av de viktiga verktygen och varit en
nyckelfaktor för att vi ska kunna framställa en utvecklad 3D-skrivare med våra
egna lösningar.
Under tiden vi la tid på att framställa kreativa men ändå smarta lösningar, har vi
gett oss in på att investera en 3D-skrivare (Anet A6) och bygga den från grunden
för att vi skulle få insyn på att hur 3D-skrivare är uppbyggd. Detta har vi fått
mycket nytta av sedan när det kom till att framställa vår egen 3D-skrivare med
fokus på att effektivisera munstycke, implementera ytterligare en extruder och
dess bearbetning. Detta låter säkert som en lätt uppgift att ge sig in på men i
själva verket är det verkligen inte lätt endast att byta en del av konstruktioner för
att förbättra produkten. Det vill säga att alla delar av konstruktioner har en viss
funktion och därför är vissa tillverkade på ett sätt, eftersom det förväntas fylla en
viktig funktion som sedan resulterar att 3D-skrivare fungerar tillfullo. Men vi
ville effektivisera extruder och det krävde att vi behövde studera konstruktioner
för att ta fram lämpliga och smarta lösningar.
Gruppen har åstadkommit med konstruktion av 3D-skrivare i CAD format, men
förväntningar i gruppen är att kunna bygga den om möjligheten finns. Med denna
rapport ville vi visa att det ska kunna gå och ta fram just en sådan 3D-srkivare.

5.2. Metoddiskussion
Inledningsvis så skapades ett Gantschema i början av projektet, för att klargöra
och följa de moment som projektet innefattade. Därefter blev det val av metodik
och metoden som användes under projektets gång var Fredy Olssons metod, där
princip och primärkonstruktion användes. Innan val av metod framtogs, tog
gruppen en titt på projektets syfte och de möjliga metoder som används för ett
konstruktionsarbete. En av anledningarna till att Fredy Olssons metod
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tillämpades i vårt projekt var eftersom gruppen sedan tidigare haft kännedom
kring metoden i tidigare kurs, vilket kändes tryggt för gruppen.
Användning av metoden gick väldigt bra. Metoden tillförde en tydlighet samt
struktur till projektet, vilket underlättade för gruppen vid olika projektmoment.
Ett exempel är när gruppmedlemmarna gjorde en kritisk granskning för att sålla
bort de förslag som framställdes i metodens första etapp.
Med tanke på att 3d-skrivning är ett relativt nytt fenomen i dagsläget, så
försvårades gruppens projekt i form av sökning och forskning kring 3d-skrivares
konstruktion. Mycket av informationen som erhållits, har varit en del tittande på
videos om hur en 3d-skrivare är uppbyggd.

5.3. Kritisk granskning
Eftersom 3d-skrivaren kommer att vara placerad och användas av flertal
studenter i högskolan i Halmstad, så är hållbarheten och tillgängligheten hos 3Dskrivaren väldigt angelägen.3D- skrivaren kommer att vara tillgänglig vid
högskolan i Halmstad, FABLAB, användning av den kommer att öka eftersom
den kommer vara den enda 3D-skrivare med två extruders som sköter
utskrivningsprocess. Det är ett sådant intresse när det kommer till 3D-skrivning
och prototypframtagning, vare sig det handlar om något projekt eller för lärande
skull. Projektets konstruktion har inte överstigit de kostnaderna som presenteras
och detta är något som anses vara viktig detalj, eftersom visionen är både
utförande av det här arbetet men även användningen ska vara hållbart. PLA
härstammar egentligen av det utsläppta koldioxid som binds hos växterna som
sedan producerar sockerarterna och syre genom att utnyttja fotosyntes. Det
menas att tillverkningen av PLA är ett naturligt sätt och risken att något av
ramkonstruktion går åt spillo är väldigt liten, eftersom hårdplast är återvinnbar.
FabLab är en av högskolans lokaler där befintliga maskiner, verkstäder och även
forskningsområde tillämpas på absolut hög nivå. Detta projekt kommer alltså att
tas god hand om av personalen där men även studenternas vilja att driva dagens
teknologi framåt och hitta ännu bättre och smartare lösningar som kommer ta 3Dskrivning till nya höjder.
5.3.1. Ekonomi
I samband med att projektet tilldelats till gruppmedlemmarna så presenterades även
kostnadsförslag med anslag på 10 000 sek. Projektet fick alltså inte överstiga den angivna
siffran som skulle bland andra täcka för inköp av färdiga byggprofiler och tekniska
komponenter. De stora kostnader har såklart motsvarat för köp av komponenter med
bättre funktionalitet och högre standard än de som finns ute på marknaden.
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5.3.2. Miljö
För en hållbar utveckling så är miljö definitivt en av de viktiga aspekter som har tagits
hänsyn vid. Redan vid idégenerering så har miljö varit utgångspunkt och har styrt projekt
en del. 3D-skrivning sker på plats och resulterar 0% utsläpp, eftersom det sker inga
transport för utskriftsmaterial, utskriftsmaterial består av majsstärkelse, så är det
återvinningsbart. Vilket kan brytas ned utan att påverka naturen på ett horribelt sätt.
Filament såsom PLA, ABS, PVA med mera, går att tillverka av återvunna plaster (24).
Denna konstruktion är inte dyr att tillverka med tanke på att materialet är billigt och har
en lång hållbarhet. 3D-skrivare kommer såklart att vara miljövänlig under funktionens
gång men även vid framställning så kommer det inte att finnas saker som går åt spillo.

5.3.3. Människa
Effektivisering av denna konstruktion är en underlättning, vilket betyder att den ska köras
självmant och på så sätt ingen kommer komma till skada. Det är en väldigt låg risk att
någon hamnar i kläm eller skada sig på något sätt. De flesta 3D-skrivare är byggda på så
sätt att man kan montera av.

5.3.4. Hållbar utveckling, etiska och moraliska aspekter
Ur ett etiskt perspektiv så kan lösningen användas för att korta ner utskriftstider genom
att tillämpa dubbla extruder för att erhålla snabbare resultat. Vilket kan resultera att hela
proceduren sker på ett effektivt och smidigt sätt. Med tanke på att 3D-skrivare kommer
att användas av studenter på högskolan, så tror gruppen att lönsamheten kommer öka
successivt. På så sätt så kan studenterna på högskolan att kunna skriva ut prototyper
mycket snabbare än de redan funna 3D-skrivare i FABLAB. Trots dess effektivisering av
utskriftsmaterial, så kommer det att finnas ett enda exemplar av just den typ av 3Dskrivare. Detta medför risk med lång väntan för nästa användare.
Framställning av extruder med dess design är det vinnande koncept i helhet. Dess
effektivisering har noll klämrisk eftersom det kommer att utföra hela utskiftningsprocess
självmant. Det uppmanar även för framtid teknologisk-styrd utveckling, där det är
huvudsakligt är att framställa en ide till en prototyp.
Ur ett socialt perspektiv så tror inte gruppen att den kommer att påverka samhället på ett
negativt sätt, eftersom avsiktligen kommer det inte att produceras flertal med denna
lösning. Dock så lämnar gruppen utrymme för vidare utveckling med hänsyn utifrån
socialt-miljöperspektivet. Användningen av just den typ av produkt kommer vara
studenter som har endast har tillgång till FABLAB, vilket medför en viss säkerhet med
tanke på att det är säkrare ställe att utföra 3D-skrivares arbete med människor som har
erfarenhet av 3D-skrivning. Detta medförs alltså en väldigt liten påverkan på samhället i
helhet men främst socialt.
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6. Slutats
Resultatet i detta examensarbete är en förbättring av extruders
bearbetningsprocess samt en konceptframtagning av 3D-skrivare. Vi har lyckats
kunna visa att det skall kunna gå och framställa en 3D-skrivare utifrån våra krav
och metoder. Vi har, som tidigare nämnt, använts oss utifrån kunskaper som har
erhållit vid tidigare kurser och fått nyplockade kunskaper ute på nätverk kring
3D-skrivare.
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8. Bilagor
8.1 Slutgiltiga produktens parter
8.1.1. Extruderfäste 1

Figur 15. Isometrisk vy

Figur 16. Främre vy
Extruder-fäste som kommer att monteras till vänster om 3D-skrivaren.

27

8.1.2. Extruderfäste 2

Figur 17. Isometrisk vy

Figur 18. Främre vy
Extruder-fäste som kommer att monteras till höger om 3D-skrivaren
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8.1.3. Motorstöd för x-axel

Figur 19. Isometrisk vy

Figur 20. Sido vy

29

8.1.4. X-axel stöd

Figur 21. Isometrisk vy

Figur 22. Främre vy

Figur 23. Topp vy
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8.1.5. 3D-skrivarens främre byggställning

Figur 24. Isometrisk vy

Figur 25. Främre-vy
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8.1.6. 3D-skrivarens byggställning från sida

Figur 26. Isometrisk vy
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Figur 27. Sido vy

8.1.7. 3D-skrivarens toppfäste

Figur 28. Isometrisk vy
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Figur 29. Främre-vy

8.1.8. Bottenplatta vid 3D-skrivarens främre del

Figur 30. Isometrisk vy

Figur 31. Bakre vy
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8.1.9. Bottenplatta vid 3D-skrivarens bakre del

Figur 32. Isometrisk vy

Figur 33. Bakre vy
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8.2. Rendering av 3D-skrivare

Figur 34. Rendering
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8.3. Beräkning

Den totala effekten är 170 W som delas ut ifrån Power supply till motorerna. ”hotend”
behöver minst 20W för att kunna utföra sitt arbete utan något problem.
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8.4. POME-matris
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8.5. Viktning av krav
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8.6. Bilagor
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