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Sammanfattning	  
Denna	  rapport	  är	  ett	  examensarbete	  på	  7,5hp	  för	  CAD-‐teknikerprogrammet	  vid	  Högskolan	  i	  
Halmstad.	  
Gruppen	  har	  tagit	  fram	  en	  datorstyrdfräs	  främst	  avsedd	  för	  för	  byggplattor,	  på	  uppdrag	  av	  Johan	  
Wretborn.	  	  
På	  grund	  av	  sekretesskäl	  är	  vissa	  delar	  av	  rapporten,	  ritningar	  samt	  bilder	  överstrukna.	  

Abstract	  	  
This	  report	  is	  a	  thesis	  for	  the	  Technicians	  in	  Computer	  Aided	  Design	  program	  at	  Halmstad	  University.	  
The	  group	  has	  developed	  a	  milling	  machine	  mainly	  used	  for	  fiber	  boards,	  on	  behalf	  of	  Johan	  
Wretborn.	  

	  

Inledning	  
I	  detta	  examensarbete	  har	  en	  datorstyrd	  fräs	  för	  byggplattor	  tagits	  fram,	  projektet	  fick	  vi	  av	  Johan	  
Wretborn.	  
Under	  projektets	  gång	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  Fredy	  Olssons	  metod,	  och	  denna	  rapport	  innehåller	  en	  
principkonstruktions-‐	  och	  en	  primärkonstruktionsdel.	  	  

Syfte	  
Att	  fräsa	  en	  rak	  linje	  i	  en	  byggplatta	  med	  en	  handöverfräs	  är	  inte	  en	  svår	  uppgift,	  men	  att	  fräsa	  
hundra	  raka	  linjer,	  eller	  komplicerade	  former	  är	  däremot	  en	  annan	  femma.	  
Med	  hjälp	  av	  en	  datorstyrd	  fräs	  och	  en	  CAD-‐modell	  är	  detta	  dock	  möjligt,	  men	  en	  dyr	  och	  
utrymmeskrävande	  lösning	  för	  hemmafixaren.	  
Vår	  handledare	  Johan	  Wretborn,	  såg	  dock	  en	  möjlighet	  att	  konstruera	  en	  billig	  och	  utrymmeseffektiv	  
CNC-‐fräs	  för	  byggplattor.	  
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1.	  Produktdefinition	  

1.1	  Produkten	  
En	  datorstyrd	  fräs,	  även	  kallad	  en	  CNC-‐fräs,	  kommer	  i	  flera	  utföranden.	  Det	  finns	  CNC-‐fräsar	  	  med	  
upp	  till	  9	  axlar	  som	  fräser	  ur	  komplicerade	  detaljer	  ur	  metaller,	  eller	  den	  simplaste	  fräsen	  med	  3-‐
axlar	  som	  fräser	  enklare	  detaljer	  ur	  skumplast.	  
CNC-‐fräsen	  som	  tas	  fram	  under	  detta	  examensarbete,	  syftar	  på	  den	  simplare	  modellen	  som	  fräser	  i	  
tre	  led,	  avsedd	  för	  att	  fräsa	  i	  byggplattor	  så	  som	  MDF	  eller	  plywood.	  

CNC-‐fräsen	  består	  av	  flera	  komponenter,	  men	  i	  huvudsak	  följande	  delar:	  
Fräs:	  Utför	  fräsarbetet	  
Linjärstyrning:	  Leder	  fräsen	  med	  fin	  precision	  i	  tre	  led	  
Stegmotorer:	  Driver	  och	  positionerar	  fräsen	  med	  hjälp	  av	  linjärstyrningen	  
Kontrollerkort:	  Tolkar	  och	  kodar	  det	  språk	  som	  datorn	  genererat,	  som	  sedan	  förmedlas	  till	  
stegmotorerna.	  
Dator:	  Skapar	  och	  genrerar	  en	  kod,	  en	  s.k.	  G-‐code	  utifrån	  den	  CAD-‐modell	  som	  ska	  fräsas.	  

1.2	  Processen	  
Produktens	  huvuduppgift	  är	  att	  med	  hög	  precision	  och	  repeterbarhet,	  fräsa	  en	  förutbestämd	  kurva	  i	  
en	  byggplatta.	  
Hur	  denna	  uppgift	  utförs,	  vilka	  komponenter	  som	  krävs	  för	  att	  utföra	  uppgiften	  samt	  sambandet	  som	  
råder	  mellan	  dem	  finnes	  i	  1.1	  Produkten.	  

1.3	  Omgivning	  
Fräsen	  kan	  hittas	  på	  ställen	  som	  liknar	  verkstäder,	  hos	  t.ex.	  ett	  snickeri.	  Dessa	  miljöer	  är	  oftast	  
dammiga,	  men	  inomhus	  och	  därmed	  inte	  så	  korrosiv.	  
Där	  emot	  kan	  man	  tänka	  sig	  att	  CNC-‐fräsen	  som	  tas	  fram	  i	  detta	  examensarbete	  används	  i	  ett	  kallt	  
och	  fuktigt	  garage	  eller	  källare.	  

1.4	  Människan	  
Detta	  examensarbete	  går	  ut	  på	  att	  ta	  fram	  en	  fräs	  för	  privatpersoner	  samt	  mindre	  företag.	  
Användaren	  fräser	  detaljer	  ur	  en	  byggskiva	  så	  som	  MDF	  eller	  Plywood.	  
Sambandet	  mellan	  användare	  och	  produkt	  ser	  i	  textform	  ut	  som	  följande;	  

Användaren	  skapar	  den	  önskade	  skärkurvan	  i	  ett	  lämpligt	  CAD-‐program,	  med	  hjälp	  av	  denna	  modell	  
kan	  en	  G-‐code	  generas.	  Denna	  kod	  tolkas	  av	  styrkortet	  som	  kommunicerar	  med	  stegmotorerna	  som	  
med	  hög	  exakthet	  förflyttar	  frässtålet	  längs	  linjärstyrningen	  som	  följer	  den	  önskade	  skärkurvan.	  

En	  viss	  förkunskap	  inom	  CAD	  och	  styrprogram	  kommer	  krävas	  av	  avändaren,	  dock	  är	  detta	  ingen	  
raketforskning.	  

1.5	  Ekonomi	  
Budgeten	  under	  projektets	  gång	  har	  varit	  10	  000SEK	  i	  framtagningskostnad	  av	  en	  fungerande	  
prototyp,	  5000SEK	  i	  produktionskostnad	  och	  maximal	  kostnad	  ut	  till	  kund	  10	  000SEK.	  
När	  det	  kommer	  till	  underhållskostnad,	  så	  är	  den	  enda	  kostnaden	  byte/slipning	  av	  frässtål.	  
För	  att	  använda	  fräsen	  krävs	  ett	  CAD-‐	  och	  styrprogram,	  som	  tillhandahålls	  av	  användaren,	  men	  som	  
möjligen	  skulle	  tillhandahållas	  av	  säljaren	  vid	  eventuell	  tillverkning	  av	  produkten.	  
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2.	  Produktundersökning	  

2.1	  CNC-‐fräsar	  i	  dagsläget	  
I	  dagsläget	  finns	  det	  två	  kategorier	  av	  datorstyrda	  fräsar	  för	  byggplattor:	  

• Den	  kommersiella	  fräsen,	  oftast	  en	  stor	  och	  dyr	  pjäs.	  Denna	  typ	  av	  fräs	  är	  oftast	  monterad	  på	  
ett	  stabilt	  bord,	  vilket	  gör	  fräsen	  till	  en	  fast	  installation	  och	  därmed	  tar	  mycket	  plats.	  Hög	  
precision	  och	  repeterbarhet.	  

• Den	  hemmasnickrade	  fräsen,	  byggd	  av	  en	  entusiast	  med	  tid	  och	  kunskap	  inom	  
maskinkonstruktion.	  Billig	  lösning	  men	  tidskrävande,	  tveksam	  precision	  och	  repeterbarhet	  
beroende	  på	  hur	  maskinen	  är	  uppbyggd.	  Stor	  variation	  och	  frihet	  av	  design.	  

Man	  kan	  idag	  för	  en	  billig	  peng	  skaffa	  sig	  ett	  kit	  där	  stegmotorer,	  drivers,	  kontrollerkort	  och	  
transformator	  ingår,	  och	  för	  den	  entusiastiske	  Uppfinnar-‐Jocke	  är	  detta	  en	  dröm.	  Men	  så	  finns	  det	  de	  
som	  varken	  har	  tid	  och	  kunskap	  för	  att	  bygga	  sin	  egen	  fräs	  eller	  att	  köpa	  den	  färdiga	  fräsen,	  som	  
kräver	  en	  stor	  plånbok	  och	  gott	  om	  utrymme,	  något	  som	  är	  få	  förunnat.	  
En	  privatperson	  med	  begränsad	  budget,	  söker	  därför	  en	  simpel	  och	  utrymmeseffektiv	  fräs	  som	  kan	  
ställas	  undan	  då	  den	  inte	  används.	  

2.2	  CNC-‐fräsar	  i	  framtiden	  
Tekniken	  rullar	  framåt,	  och	  en	  explosionsartad	  utveckling	  har	  skett	  på	  marknaden	  för	  ”hemmafräsar”	  
och	  3D-‐skrivare.	  Båda	  använder	  sig	  av	  samma	  komponenter,	  men	  utför	  bearbetning	  på	  helt	  olika	  
sätt.	  Denna	  utveckling	  har	  lett	  till	  att	  priserna	  för	  dessa	  komponenter	  sjunker,	  och	  utvecklingen	  ser	  ej	  
ut	  att	  avstanna.	  
Därför	  kan	  man	  med	  fördel	  utveckla	  en	  billig	  CNC-‐fräs	  och	  nå	  en	  marknad	  för	  privatpersoner,	  innan	  
någon	  annan	  gör	  det.	  Att	  vara	  först	  ut	  på	  marknaden	  med	  en	  ny	  produkt	  är	  ett	  känt	  vinnande	  
koncept.	  
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3.	  Kriterieuppställning	  
Kriterierna	  har	  tagits	  fram	  av	  Johan	  Wretborn,	  som	  sedan	  har	  diskuterats	  för	  att	  få	  fram	  en	  rimlig	  
slutgiltig	  kravspecifikation	  för	  en	  prototyp.	  

Kraven	  är	  som	  följer	  nedan:	  

•	  Kosta	  under	  10	  000kr	  i	  framtagningskostnad.	  
•	  Skall	  kunna	  hantera	  olika	  typer	  av	  handöverfräsar.	  
•	  Skall	  så	  effektivt	  som	  möjligt	  kunna	  appliceras	  på	  en	  fullstor	  byggskiva	  
(1220mm	  x	  2440mm)	  och	  arbeta	  i	  djupled	  upp	  till	  ca	  50mm	  (30mm	  skiva+20mm	  frigång)	  
•	  Skall	  kunna	  styras	  av	  lämplig	  programvara	  såsom	  t.ex.	  Mach3.	  
•	  Maskinen	  ska	  ha	  högprecision	  och	  repeterbarhet.	  
•Simpel,	  enkelt	  handhavande.	  
•Utrymmeseffektiv,	  d.v.s.	  inte	  ta	  mycket	  större	  plats	  än	  själva	  byggskivan.	  

Med	  kraven	  följde	  även	  ett	  par	  önskemål:	  

•	  Kosta	  under	  5	  000kr	  i	  produktionskostnad	  och	  under	  10	  000kr	  ut	  till	  kund.	  
•	  Vara	  estetiskt	  snygg	  med	  så	  få	  delar	  och	  kabelknippen	  som	  möjligt	  
•Ha	  en	  låg	  klämrisk.	  

Med	  hjälp	  av	  tester,	  visade	  det	  sig	  att	  det	  går	  åt	  ca	  2,8kg	  dragkraft	  för	  att	  fräsa	  i	  5mm	  djupt	  i	  en	  MDF-‐
skiva.	  Detta	  gör	  att	  snedställning	  och	  belastning	  på	  stegmotorer	  måste	  tas	  i	  beaktning	  vid	  val	  av	  
produktförslag.	  (se	  bilaga	  6.3.2	  för	  utfört	  test)	  	  

Med	  hjälp	  av	  dessa	  kriterier	  och	  önskemål	  i	  åtanke,	  hölls	  ett	  brainstorming-‐maraton	  för	  att	  få	  fram	  så	  
många	  förslag	  och	  idéer	  som	  möjligt.	  

De	  flesta	  av	  kraven	  förklarar	  sig	  själva,	  dock	  är	  kravet	  på	  simpelhet	  och	  enkelt	  hanhavande	  samt	  
precision	  och	  repeterbarhet	  en	  definitionsfråga.	  
Med	  simpel	  och	  enkelt	  handhavande	  menas	  att	  det	  ska	  ta	  under	  fem	  minuter	  att	  komma	  igång	  mad	  
fräsarbetet,	  det	  innebär	  att	  fräsen	  måste	  nollställas	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt.	  
Precision	  och	  repeterbarhet	  mäts	  i	  millimeter,	  där	  andra	  skärkurvan	  inte	  får	  skilja	  sig	  mer	  än	  0,5mm	  
från	  första	  skärkurvan.	  

	   	  



Högskolan	  i	  Halmstad	   CAD-‐teknikerprogrammet	   	  

4.1	  Produktförslag	  
Nedan	  följer	  förslag	  på	  lösningar,	  både	  dellösningar	  och	  kompletta	  produktförslag.	  	  Dessa	  förslag	  
kommer	  sedan	  att	  utvärderas	  med	  hjälp	  av	  en	  utvärderingsmatris.	  
Varje	  produktförslag/dellösning	  innehåller	  en	  simpel	  skiss	  samt	  en	  enkel	  förklarande	  text.	  

4.1.1	  Förslag	  1	  
Förslag	  nummer	  ett	  har	  tre	  huvuddelar,	  två	  U-‐profiler	  som	  fästes	  vid	  varsin	  kortsida	  av	  byggplattan,	  
och	  en	  bom	  som	  löper	  mellan	  dessa	  två	  profiler	  med	  hjälp	  av	  ett	  rem-‐	  eller	  vajersystem.	  Bommen	  
rullar	  på	  byggplattan	  medhjälp	  av	  gummihjul.	  
Bommen	  har	  i	  sin	  tur	  en	  släde	  som	  rör	  sig	  längs	  bommen	  med	  hjälp	  av	  ett	  linjärsystem.	  
Den	  så	  kallade	  bommen	  skulle	  då	  röra	  fräsen	  i	  X-‐led	  och	  släden	  skulle	  röra	  fräsen	  i	  Y-‐led.	  

	  

4.1.2	  Förslag	  2	  (dellösning)	  
För	  att	  driva	  en	  bom	  som	  nämnts	  i	  ovansående	  del,	  placeras	  två	  drivhjul	  direkt	  mot	  byggskivans	  kant.	  
Dessa	  drivrullar	  drivs	  av	  två	  starka	  motorer	  kopplade	  till	  bommen.

	  

4.1.3	  Förslag	  3	  (dellösning)	  
Linjärstyrningar	  för	  Y-‐led:	  Kullager	  med	  en	  V-‐	  eller	  U-‐	  profil	  som	  glider	  antingen	  mot	  en	  fyrkantsprofil	  
eller	  ett	  axelstål.	  
Två	  kullager	  på	  samma	  axel	  med	  en	  distans	  i	  mellan,	  som	  bildar	  ett	  spår,	  även	  dessa	  löper	  mot	  
fyrkantsprofil	  eller	  axelstål.	  
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Linjärstyrning	  för	  Z-‐led:	  Fyra	  kullager	  med	  V-‐profil,	  där	  en	  plåt	  löper	  i	  mellan	  dessa.

	  

4.1.4	  Förslag	  4	  	  
En	  kuggstång	  fästes	  längs	  byggskivans	  långsida,	  som	  två	  kugghjul	  driver	  mot.	  Detta	  skulle	  vara	  
drivning	  i	  X-‐led,	  och	  Y-‐led	  skulle	  ha	  en	  kuggstång	  ovanpå	  en	  tvärgående	  bom,	  där	  en	  släde	  drev	  mot	  
denna.	  	  
En	  variant	  av	  denna	  lösning,	  är	  kuggstången	  utbytt	  mot	  en	  drivrem	  med	  den	  tandade	  sidan	  utåt.	  

	  

4.1.5	  Förslag	  5	  
För	  att	  driva	  bommen	  i	  X-‐	  och	  Y-‐led	  används	  kulskruvar.	  
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4.2	  Utvärdering	  av	  produktförslag	  
5	  poäng	  om	  krav	  upplevs	  möjligt	  att	  uppfylla
1	  poäng	  om	  önskemål	  upplevs	  att	  uppfylla

Förslag: F1 F2 F3 F4 F5
Framtagningskostnad	  <	  10	  000	  SEK K1 5 5 5 5 0
Hantera	  fullstor	  byggskiva	  (1220x2440mm) K2 5 5 5 5 5
Styras	  av	  lämplig	  programvara K3 5 5 5 5 5
Hög	  precision	  och	  repeterbarhet K4 0 5 0 5 5
Simpel	  och	  enkelt	  handhavande K5 0 5 0 5 0
Utrymmeseffektivitet K6 5 5 0 5 0
Få	  kabelklämmor	  och	  estetiskt	  snygg Ö1 0 1 0 5 0
Produktionskostnad	  <	  5000	  SEK Ö2 1 1 1 0 0
Slutpris	  ut	  till	  kund	  <10	  000	  SEK Ö3 1 1 1 0 0

Utvärderingsmatrinsen	  och	  sunt	  förnuft	  pekar	  på	  att	  förslag	  2	  och	  4	  är	  de	  mest	  lämpliga.	  Nedan	  följer	  
en	  mer	  utförlig	  beskrivning	  av	  förslagen,	  samt	  allmänna	  tankar	  om	  förslagen.	  

4.2.1	  Utförlig	  beskrivning	  av	  förslag	  2	  
För	  en	  kompakt	  lösning	  löper	  en	  bom	  över	  byggskivans	  kortsida.	  I	  vardera	  ända	  av	  denna	  bom,	  fästes	  
stegmotorer	  som	  med	  hjälp	  av	  en	  drivrulle	  driver	  direkt	  mot	  byggskivands	  kant.	  Drivrullen	  har	  en	  yta	  
som	  är	  räfflad,	  och	  på	  så	  sätt	  greppar	  enkelt	  mot	  kanten.	  
I	  Y-‐led	  drivs	  en	  släde	  fram	  och	  tillbaka	  med	  hjälp	  av	  drivremmar	  och	  en	  linjärstyrning.	  
Linjärstyrningen	  Består	  av	  kullager	  med	  distans	  i	  mellan	  som	  rullar	  mot	  ett	  axelstål.	  
På	  den	  ovannämnda	  släden,	  fästes	  fyra	  kullager	  där	  en	  plåt	  rullar	  i	  mellan.	  Denna	  Plåt	  håller	  i	  sin	  tur	  
själva	  fräsen.	  

4.2.2	  Utförlig	  beskrivning	  av	  förslag	  4	  
Istället	  för	  att	  använda	  sig	  av	  långa,	  tunga	  och	  dyra	  kuggstänger,	  används	  två	  drivremmar	  på	  samma	  
sätt.	  Två	  U-‐profiler	  fästes	  på	  vardera	  kortsida,	  och	  där	  i	  mellan	  löper	  två	  drivremmar	  som	  spännes	  
med	  hjälp	  av	  excenterlås.	  På	  samma	  sätt	  som	  förslag	  två	  drivs	  en	  släde	  i	  Y-‐led	  med	  hjälp	  sv	  remmar.	  
	  

4.3	  Slutgiltigt	  val	  av	  produktförslag	  
Nedan	  följer	  en	  presentation	  av	  valt	  produktförslag	  och	  varför	  denna	  konstruktion	  är	  det	  slutgiltiga	  
valet.	  
Den	  valda	  konstruktionen	  består	  av	  följande	  huvudkomponenter:	  

1.	  Y-‐ledsbom,	  en	  aluminiumprofil	  som	  agerar	  som	  linjärstyrning	  i	  Y-‐led	  samt	  huvudram.	  
2.	  Linjärstyrning	  i	  Z-‐led,	  en	  släde	  som	  glider	  längs	  ovanstående	  komponent.	  
3.	  X-‐ledsslädar,	  två	  slädar	  på	  vardera	  sida	  om	  huvudbommen	  som	  rör	  sig	  i	  X-‐led.	  
4.	  Stegmotorer,	  två	  för	  X-‐led,	  en	  vardera	  för	  Y-‐	  och	  Z-‐led.	  

För	  att	  driva	  själva	  huvudbommen	  i	  X-‐led,	  driver	  två	  rullar	  direkt	  mot	  byggskivans	  kant.	  	  
För	  att	  driva	  fräsen	  i	  Y-‐led,	  används	  drivremmar,	  som	  löper	  längs	  med	  huvudbommen.	  
För	  att	  driva	  fräsen	  i	  Z-‐led	  används	  även	  här	  drivremmar.	  

Valet	  av	  drivrem,	  ger	  möjligheten	  att	  använda	  mindre	  stegmotorer	  då	  man	  kan	  skapa	  en	  utväxling	  
med	  hjälp	  av	  ”block	  och	  talja”-‐principen.	  
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Primärkonstruktion	  
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Inledning	  primärkonstruktion	  
Följande	  del	  är	  primärkonstruktionsfasen	  enligt	  Fredy	  Olssons	  metod,	  där	  det	  valda	  produktförslaget	  
från	  principkonstruktionen	  förfinas	  och	  en	  prototyp	  tas	  fram.	  
De	  komponenter	  som	  krävs	  listas,	  både	  färdiga	  och	  de	  delar	  som	  måste	  detaljkonstrueras.	  
Med	  hjälp	  av	  ett	  produktutkast	  ges	  en	  god	  överblick	  av	  fräsens	  samtliga	  ingående	  komponenter.	  
Kraven	  som	  ställdes	  i	  principkonstruktionen	  består.	  
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1.	  Produktutkast	  
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2.	  Komponentval	  
För	  att	  hålla	  kostnaderna	  nere	  och	  tillverkningen	  simpel,	  så	  har	  så	  många	  färdiga	  komponenter	  
använts.	  För	  att	  bespara	  motorer	  från	  slitage	  på	  grund	  av	  hög	  vikt,	  har	  aluminium	  använts	  i	  stor	  
utsträckning.	  

2.1	  Färdiga	  komponenter	  
Nedan	  följer	  en	  lista	  med	  de	  färdiga	  komponenter	  som	  ingår	  i	  produkten,	  samt	  det	  uppgift	  för	  
produktens	  funktion.	  

2.1.1	  Y-‐led	  Linjärstyrning	  
Linjärstyrningen	  i	  Y-‐led,	  är	  den	  största	  komponenten	  i	  produkten	  samt	  den	  viktigaste	  då	  den	  har	  flera	  
uppgifter.	  
Det	  finns	  färdiga	  linjärstyrningar	  att	  köpa,	  men	  i	  längre	  längder	  blir	  detta	  extremt	  dyrt	  för	  den	  
bestämda	  budgeten.	  	  
Med	  hjälp	  av	  en	  40x80mm	  aluminiumprofil	  med	  spår,	  samt	  passande	  axelstål	  i	  dessa	  spår	  och	  
lämpliga	  kullager	  skapas	  en	  linjärstyrning.	  
Kullagren	  som	  används	  självcentrerar	  sig	  på	  axelstålet	  (förklaring	  se	  2.1.2	  Kullager)	  
Aluminiumprofilens	  längd	  bestäms	  av	  byggplattans	  kortsida	  (1220mm),	  en	  längd	  på	  1500mm	  har	  
använts	  till	  prototypen.	  
Profilens	  två	  spår	  på	  långsidan	  används	  för	  att	  fästa	  övriga	  komponenter	  så	  som	  kullager	  för	  drivrem	  
samt	  X-‐ledsslädar.	  
Valet	  av	  just	  materialet	  aluminium,	  har	  enbart	  med	  vikt	  att	  göra.	  En	  profil	  av	  t.ex.	  stål	  skulle	  ge	  en	  
tung	  konstruktion	  som	  skulle	  kräva	  mycket	  kraft	  för	  att	  förflytta,	  och	  ge	  onödigt	  slitage	  på	  
motorerna.	  	  
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2.1.2	  Kullager	  
I	  produkten	  ingår	  det	  tre	  typer	  av	  kullager,	  radial-‐kullager,	  V-‐profil-‐lager	  samt	  kullager	  med	  fläns.	  
Radiallagrena	  är	  standardlager	  avsedda	  för	  inlines	  och	  skateboard.	  Dessa	  monteras	  på	  en	  axel,	  men	  
en	  distans	  emellan,	  detta	  skapar	  en	  skåra	  där	  axelstålet	  ligger	  emot.	  Distansen	  mellan	  kullagrena	  gör	  
även	  så	  att	  lagerna	  självcentrar	  sig	  på	  axelstålet.	  
Kullagrena	  med	  V-‐profil	  är	  till	  för	  att	  lagra	  upp	  linjärstyrningen	  i	  Z-‐led,	  en	  plåt	  glider	  i	  skåran	  som	  
finns	  på	  lagret.	  
De	  kullagrena	  som	  har	  fläns,	  är	  till	  för	  att	  lagra	  upp	  motoraxlarna.	  Om	  detta	  ej	  görs,	  så	  slits	  
motorerna	  ut	  på	  grund	  av	  snedställning	  och	  överbelastning	  av	  motorns	  kullager.	  
Mått	  för	  radiallager:	  8x22x7	  (innerdia.*ytterdia.*bredd)	  
Mått	  för	  kullager	  med	  V-‐profil:	  6x30x9	  
Mått	  för	  kullager	  med	  fläns	  (Nema23):	  6x12x4	  plus	  1mm	  fläns	  
Mått	  för	  kullager	  med	  fläns	  (Nema17):	  5x10x4	  plus	  1mm	  fläns	  

2.1.3	  Fästelement	  
Diverse	  saker	  fästes	  med	  hjälp	  av	  skruv	  och	  T-‐spårsmutter,	  i	  storlekarna	  M6	  och	  M8.	  Fördelen	  med	  T-‐
spårmuttrer	  är	  att	  den	  passa	  i	  aluminiumprofilens	  spår,	  och	  kan	  förflyttas	  längs	  hela	  dess	  längd.	  
För	  att	  fästa	  kullagerna,	  används	  M8x100-‐skruv	  som	  är	  delgängad.	  

2.1.4	  Drivrem	  
För	  Y-‐ledsdrivning	  krävs	  en	  slitstark,	  följsam	  och	  greppande	  rem.	  	  
En	  6mm	  drivrem	  med	  stålarmering	  uppfyller	  de	  kraven.	  	  
Den	  maximala	  kraft	  som	  remmen	  klarar	  av	  är	  720N,	  vilket	  är	  mer	  än	  den	  kraft	  som	  har	  uppmäts	  vid	  
tester.	  
Till	  dessa	  drivremmar,	  används	  passande	  T2.5	  drivrullar	  som	  fästes	  i	  axeln	  på	  en	  Nema17-‐motor.	  

2.1.5	  Hjul	  
För	  att	  hela	  huvudbommen	  ska	  kunna	  röra	  sig	  smidigt	  ovanpå	  byggskivan	  krävs	  hjul,	  vilket	  i	  detta	  fall	  
är	  4st	  58x24mm	  (dia.xbredd)	  gummihjul,	  som	  är	  lagrade.	  
Ytterligare	  två	  hjul	  används	  för	  att	  klämma	  fast	  konstruktionen,	  dessa	  har	  dimensionen	  45x20mm	  

2.1.6	  Motorer	  
För	  att	  få	  en	  exakt	  och	  snabb	  drivning	  används	  stegmotorer,	  dessa	  motorer	  har	  200	  steg	  per	  rotation	  
(1,8grader)	  vilket	  ger	  hög	  precision	  och	  kan	  varvas	  upp	  till	  3000varv/min.	  Med	  rätt	  programvara	  kan	  
högre	  noggrannhet	  fås,	  med	  hjälp	  av	  så	  kallad	  microstepping.	  
Till	  den	  framtagna	  prototypen,	  används	  två	  storlekar	  på	  motorerna,	  NEMA	  17	  och	  NEMA	  23.	  
NEMA	  är	  en	  amerikansk	  standard,	  där	  siffrorna	  står	  för	  storleken	  på	  dess	  fästyta,	  d.v.s	  NEMA	  17	  har	  
en	  fästyta	  på	  1,7x1,7tumm	  (43x43mm).	  

I	  Y-‐	  och	  Z-‐led	  används	  NEMA	  17-‐motorer,	  då	  drivningen	  är	  remdrift	  och	  utväxlat.	  Motorerna	  har	  ett	  
moment	  på	  4kg	  vid	  1cm	  ut	  från	  axeln.	  

Drivningen	  i	  X-‐led	  kräver	  större	  motorer,	  då	  denna	  drivning	  sker	  direkt	  utan	  utväxling.	  Två	  NEMA-‐23-‐
motorer	  driver	  direkt	  mot	  byggplattans	  kant	  med	  hjälp	  av	  ett	  par	  drivrullar.	  Dessa	  motorer	  är	  
betydligt	  starkare,	  med	  19kgs	  hållkraft	  

Dessa	  motorer	  köpes	  som	  ett	  kit	  där	  drivare,	  styrkort	  och	  transformator	  följer	  med.	  
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2.2	  Detaljkonstruktion	  
Vissa	  av	  prototypens	  komponenter	  måste	  tillverkas,	  dock	  är	  valet	  av	  tillverkningssätt	  annurlunda	  än	  
om	  prototypen	  skulle	  serietillverkas.	  

2.2.1	  Drivrullar	  
I	  X-‐led	  krävs	  en	  drivrulle	  som	  kan	  greppa	  och	  driva	  mot	  byggskivans	  kant	  utan	  att	  slira.	  Rullen	  svarvas	  
även	  i	  detta	  fall	  fram	  ur	  en	  aluminiumstång,	  samt	  att	  ytan	  lättras	  för	  att	  få	  en	  greppende	  yta.	  	  
Drivrullarna	  tillverkas	  genom	  att	  lättra	  en	  30mm	  aluminiumstång	  som	  sedan	  kapas	  till	  en	  längd	  på	  
40mm.	  
(se	  bilaga	  6.1	  för	  ritningar	  och	  6.2	  för	  bilder)	  

2.2.2	  Konsolplattor	  
En	  aluminiumplåt	  är	  enkel	  att	  hantera	  och	  bearbeta.	  Samtliga	  aluminiumplåtar	  har	  en	  tjocklek	  på	  
5mm,	  som	  är	  mer	  än	  tillräckligt	  styv	  men	  ändå	  lätt.	  
Plåtarna	  fästes	  samman	  med	  hjälp	  av	  vinkeljärn,	  skruv	  och	  mutter.	  Skruvhålen	  försänks	  för	  en	  snygg	  
och	  plan	  yta.	  
Vissa	  detaljer	  svetsas	  där	  möjligheten	  att	  borra	  och	  skruva	  är	  liten	  på	  grund	  av	  platsbrist.	  
Vid	  en	  storskalig	  tillverkning	  är	  även	  val	  av	  aluminium	  lämpligt,	  då	  aluminium	  enkelt	  stansas	  och	  
bockas	  till	  en	  önskad	  form.	  

Samtliga	  plåtdetaljer	  och	  dess	  ritningar	  finnes	  i	  bilaga	  6.1	  Ritningar.	  

2.2.3	  Distansblock	  
För	  att	  få	  rätt	  distans	  mellan	  huvudbommen	  och	  slädarna	  krävs	  totalt	  8st	  distansblock.	  Dessa	  
tillverkas	  av	  fyrkantsprofiler	  med	  dimensionerna	  15x15	  x130mm.	  	  Dessa	  har	  borrade	  och	  gängade	  hål	  
för	  att	  fästa	  plåtdetaljer	  och	  kullager.	  

2.2.4	  Fäste	  för	  fräs	  
För	  prototypen	  används	  en	  modifierad	  handöverfräs	  från	  Biltema,	  denna	  kommer	  fästas	  i	  
linjärstyrningen	  för	  Z-‐led	  med	  hjälp	  av	  vinkeljärn	  bockad	  från	  ett	  stycke	  aluminium.	  
För	  en	  serietillverkad	  fräs,	  kommer	  dock	  ett	  universal	  fäste	  användas,	  så	  att	  kunden	  kan	  använda	  sin	  
befintliga	  handöverfräs.	  

3.	  Sammanställning	  av	  produkt	  
Nedan	  följer	  en	  kortsammanställning	  av	  samtliga	  ingående	  delar	  i	  produkten	  och	  samt	  kort	  
information	  om	  dessa	  delar.	  Priserna	  som	  nämns	  är	  exklusive	  frakt.
Del Uppgift Antal Pris Leverantör
Nema23'motor Driva'fräsen'i'X3led 2 1'300'kr Wantai'Motor'via'eBay
Nema17'motor Driva'fräsen'i'Y3'och'Z3led 2 550'kr Wantai'Motor'via'eBay
T2.5'drivrulle Kraftöverföring'Y3'och'Z3led 2 44'kr reprapme.com
Drivrem Kraftöverföring'Y3'och'Z3led 1 40kr/m reprapme.com
40x80'Alu.profil'1500mm Huvudram'och'linjärstyrning'Y3led 1 450'kr Alucon
5mm'alu.plåt'130x1700 Delram,'plåtdetaljer,'slädar 1 ? Halmstad'Mekaniska'Verkstad
Kullager'för'slädar Lagring'för'Y3led 16 160'kr ?eBay?
Kullager'för'motorer Avbelasta'Nema173motoraxel 4 60'kr Kullagergrossisten.se
Kullager'V3profil Lagring'för'Z3led'linjärstyrning 4 92'kr gilberthardwork'via'eBay
10mm'axelstål'1500mm Axelstål'för'linjärstyrning'Y3led 2 66'kr maskindelen.se
Delgängad'M8*80'skruv Axel'för'Kullager'Y3led'samt' 8 50'kr Ahlsells
Handöverfräs Fräsmotor 1 389'kr Biltema

Totalt: 3'361'kr 	  
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4.	  Slutsats	  

4.1	  Sammanfattning	  
Bakgrunden	  till	  projektet	  var	  att	  det	  saknades	  en	  datorstyrd	  fräs	  på	  marknaden	  för	  privatpersoner.	  
En	  produkt	  att	  fylla	  detta	  tomrum	  skulle	  därför	  tas	  fram,	  en	  produkt	  med	  rimligt	  pris	  och	  simpelhet	  
som	  är	  anpassad	  för	  ”Uppfinnar-‐Jocke”	  utan	  större	  erfarenhet	  eller	  tjock	  plånbok.	  

4.2	  Kortfattad	  beskrivning	  av	  projektarbetet	  
Detta	  projekt	  var	  ett	  examensarbete	  utfört	  av	  Filip	  Eriksson	  och	  Albert	  Gustafsson,	  med	  Johan	  
Wretborn	  som	  handledare.	  Projektet	  har	  följt	  Fredy	  Olssons	  metod	  för	  princip-‐	  och	  
primärkonstruktion.	  	  
Rapportskrivning,	  skissning	  och	  verkstadsarbete	  har	  fördelats	  jämnt	  mellan	  studenterna	  och	  en	  
dialog	  har	  alltid	  förts	  mellan	  dem.	  
Projektet	  har	  resulterat	  en	  princip-‐	  och	  en	  primärkonstruktionsrapport,	  samt	  en	  prototyp	  av	  en	  
datorstyrd	  fräs	  för	  byggskivor.	  

4.3	  Jämförelse	  med	  ursprungligt	  uppdrag	  
I	  början	  av	  projektet	  skapades	  ett	  GANTT-‐schema	  som	  sträckte	  sig	  från	  vecka	  12	  till	  vecka	  22	  (2013),	  
och	  i	  stort	  sett	  höll	  planeringen	  tidsmässigt.	  Det	  som	  var	  mest	  tidskrävande	  var	  väntetiderna	  på	  
grund	  av	  frakt	  av	  delar	  från	  Asien.	  
Rent	  resursmässigt	  har	  allt	  fungerat,	  dock	  skulle	  mer	  verkstadstid	  behövts.	  Ekonomiskt	  sett	  har	  det	  
inte	  varit	  några	  större	  bekymmer	  eller	  oroligheter	  då	  projektet	  hade	  en	  bestämd	  budget.	  

4.4	  Rekommendationer	  och	  kvarstående	  aktiviteter	  
Att	  tillverkningsanpassa	  produkten	  återstår,	  det	  vill	  säga	  de	  detaljer	  som	  är	  detaljkonstruerade.	  Att	  
finna	  lämpliga	  leverantörer	  skulle	  också	  vara	  en	  rekommendation,	  detta	  skulle	  kunna	  dra	  ner	  priset	  
ytterligare	  eftersom	  större	  beställningar	  kan	  göras	  (mängdrabatt).	  
Prototypen	  är	  ett	  proof	  of	  concept,	  men	  vidare	  utveckling	  krävs	  gällande	  utnyttjande	  av	  hela	  skivans	  
bredd.	  
Att	  utgå	  ifrån	  M.M	  Andreasens	  artikel	  45	  Years	  with	  design	  methodology	  skulle	  ge	  en	  god	  insyn	  i	  DFA	  
(Design	  For	  Assembly).	  	  
Fredy	  Olssons	  metod	  för	  Tillverkningskonstruktion	  är	  även	  en	  god	  grund	  för	  tillverkningsanpassning	  
av	  produkter.	  

4.5	  Projekterfarenheter	  
Att	  föra	  en	  öppen	  dialog	  mellan	  alla	  inblandade	  parter	  är	  viktigt,	  en	  fungerande	  kommunikation	  
underlättar	  arbetet	  för	  alla.	  
Att	  planera	  noggrant	  alla	  inköp	  och	  verkligen	  tänka	  igenom	  vad	  som	  behövs	  är	  något	  som	  inte	  alltid	  
gjordes	  under	  projektets	  gång,	  detta	  ledde	  till	  väntan	  på	  delar	  och	  högre	  framtagningskostnader.	  
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5.	  Tack	   	  

Vi	  vill	  först	  och	  främst	  tacka	  Johan	  Wretborn	  som	  har	  handlett	  oss	  med	  stor	  bravur	  och	  entusiasm,	  
han	  har	  varit	  en	  källa	  av	  idéer	  och	  tankar	  som	  vi	  har	  kunnat	  vidareutveckla.	  Och	  allt	  detta	  har	  han	  
gjort	  trots	  pappaledighet!	  
Även	  ett	  stort	  tack	  till	  Håkan	  Petersson,	  Sascha	  Minx,	  Jari	  Wisjö	  och	  André	  Larsson	  i	  verkstaden,	  som	  
hjälpt	  oss	  då	  våra	  verkstadskunskaper	  varit	  otillräckliga.	  

6.	  Bilagor	  
Nedan	  följer	  billagor	  såsom	  ritningar,	  bilder,	  matriser	  och	  tester.	  	  
	  

6.1	  Ritningar	  
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6.2	  Bilder	  
Den	  lättrade	  drivrullen	  för	  X-‐led.	  

	  
Placering	  och	  infästningar	  för	  Nema17-‐	  och	  Nema23-‐motorer.	  

	  
Kontrollerkort,	  transformator,	  drivers	  och	  stegmotorer	  för	  drivning	  i	  X-‐led.	  
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Tidig	  prototyp	  med	  lättrad	  drivrulle	  och	  infäsning	  för	  stegmotor.	  

	  
Ihopsättning	  av	  konsollplattor.	  

	  
Huvudbommen	  med	  konsollplattor.	  
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6.3	  Övrigt	  
Aktivitet/Vecka 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Test	  med	  fräs	  i	  MDF
Preliminärt	  komponentval
Elektronik-‐	  och	  komponentest
Brainstorming,	  skiss
Tester
Ritningar,	  CAD-‐modeller
Bygga	  Y-‐	  och	  Z-‐led
Bygga	  X-‐led
Slutmontering
Rapportskrivning
Dokumentation
Redovisning

Gantt-‐schema	  

6.3.2	  Bilaga	  av	  utfört	  test	  
Test	  av	  kraftåtgång	  vid	  fräsning	  i	  MDF-‐skiva	  

Inledning	  
Detta	  är	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  det	  test	  vi	  utförde	  för	  att	  se	  hur	  mycket	  kraft	  som	  går	  åt	  vid	  
fräsning	  av	  MDF.	  Värdena	  från	  dessa	  tester	  blev	  riktvärden	  för	  vad	  vår	  konstruktion	  var	  tvungen	  att	  
klara	  av.	  
Testet	  gav	  oss	  även	  kunskap	  om	  hur	  storlek	  och	  kvalitét	  på	  frässtål	  påvärkar	  resultet.	  

Material:	  
1st	  handöverfräs,	  blandade	  frässtål	  i	  varierande	  storlek	  och	  kvalitet,	  1st	  22mm	  MDF-‐skiva,	  1st	  
fiskevåg.	  

Utförande:	  
Handöverfräsen	  placerades	  på	  MDF-‐skivan	  avslagen,	  och	  fiskevågen	  fästets	  i	  fräsen.	  Fräsen	  drogs	  
sedan	  med	  en	  jämn	  hastighet,	  detta	  för	  att	  se	  vilken	  friktionskraft	  som	  verkar	  mellan	  fräs	  och	  MDF.	  
Denna	  friktionskraft	  kan	  sedan	  räknas	  bort	  då	  fräsningen	  sker	  med	  enbert	  frässtålet	  i	  MDF-‐skivan.	  

Överhandfräsens	  skärdjup	  sätts	  till	  5mm,	  och	  varvtalet	  låses	  på	  max,	  nu	  dras	  fräsen	  med	  hjälp	  av	  
fiskevågen.	  Detta	  steg	  utförs	  flera	  gånger,	  med	  frässtål	  av	  olika	  dimentioner	  och	  kvalitet.	  
Resultat	  visas	  i	  bifogat	  datablad.	  

Resultat:	  
Det	  högsta	  uppmätta	  värdet	  blev	  5,5kg.	  Vilket	  innebär	  att	  utan	  friktionskraften	  som	  låg	  på	  1kg	  
resulterar	  i	  en	  kraft	  på	  ca	  4,5kg.	  Detta	  värde	  är	  dock	  ett	  maximalt	  värde,	  då	  fräsningen	  gjordes	  med	  
ett	  slött	  frässtål	  med	  stor	  diameter.	  
	  

Slutsats:	  
Den	  största	  faktorn	  vid	  fräsarbetet	  är	  hur	  pass	  vassa	  frässtålen	  är	  samt	  diametern	  på	  frässtålet.	  Ett	  
slitet	  stål	  gav,	  inte	  helt	  oväntat,	  luddiga	  kanter,	  stort	  motstånd	  samt	  bränner	  MDF-‐skivan.	  
Värt	  att	  notera	  är	  att	  ett	  4-‐skärigt	  frässtål	  gav	  ett	  mycket	  rakare	  snitt	  än	  ett	  2-‐skärigt	  stål.	  
Det	  optimala	  frässtålet	  är	  ett	  4-‐skärigt	  4mm	  stål.	  Ett	  mindre	  stål	  ger	  mindre	  radier	  i	  invändiga	  
urfräsningar,	  ett	  större	  stål	  kräver	  lägre	  matningshastighet.	  
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På	  bilden	  syns	  skillnaden	  mellan	  ett	  vassa	  och	  ett	  slött	  frässtål	  tydligt.	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
6.3.3	  Källor	  
(	  http://www.reprap.org/wiki/NEMA_Motor)	  
M.M	  Andreasens	  artikel	  45	  Years	  with	  design	  methodology	  
F.	  Olssons	  Metod	  för	  Primär-‐	  och	  Principkonstruktion	  
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