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Sammanfattning
I dagens samhälle har 3D-skrivaren blivit en populär produkt även för privatpersoner. De kan
köpas som byggsatser eller som färdiga små maskiner. Maskinerna i dagsläget använder en
filamenttråd som vanligast är gjord utav ABS- eller PLA-plast. Dagens filamenttråd har en
kostnad på drygt 400 kr/kg jämfört med granulatet som ligger på drygt 20 kr/kg. Vårt syfte
med detta arbete är att dels ta fram en 3D-skrivare som kan göra utskrifter med PP-plast i
granulatform och som har möjligheten att göra större modeller i skala 1:1. Dels för att kunna
få bättre egenskaper på utskriften och dramatiskt dra ner på kostnaden för att göra en utskrift
samt får en mer realistisk syn på prototyperna. Arbetet har utförts mot Svenska
Konstruktörsbyrån. Extrudern har tillverkats i verkstaden på Halmstad Högskola och
elektroniken har Johan Wretborn hjälpt till med.

Abstract
In today’s society the 3D-printer has become a popular product for the private consumer.
They can be either bought as “build it yourself kits” or as complete machines. The machines
in the present time use a filament wire that’s commonly made from either ABS- or PLAplastics. The filament wire has a cost of approximately 400 kr/kg compared to the granulated
plastic that has a cost of 20 kr/kg. Our intentions with this thesis are to develop a 3D-printer
that can make prints in PP-plastics from a granulated form and that has the option of printing
larger models with a 1:1 scale. This is to achieve better properties of the print and reduce the
cost of a print as well as to get a more realistic view off the prototypes. The thesis has been
carried out for Svenska Konstruktörsbyrån. The extruder has been manufactured at the metal
workshop at Halmstad University and Johan Wretborn has provided the help with the
electronics.

Förord
I denna rapport går vi igenom detta projekt steg för steg där vi börjar med
problemformulering och syftet. För att sedan metodiskt gå igenom projektets framfart och
utveckling, hur problem uppstått och sedan hur lösningarna på problemen utvecklats.
Då 3D-printing har blivit väldigt populärt och möjligheten att få en egen liten skrivare för en
rimlig summa finns så var det inga tvivel när vi blev tillfrågade idén om att konstruera en
betydligt mycket större med trådfilament. Det resulterade i att vi även ville tilläga att
extruderingen ska ske med granulat just för att kunna göra stora utskrifter billigt då det är en
kraftig prisskillnad på trådfilament och plastgranulat. Detta medför även helt andra
hållfasthets egenskaper då PLA och ABS är mer visuellt än användarbart. Pga. ekonomiska
omständigheter har vi inte kunnat färdigställa hela prototypen och rapporten kommer
mestadels handla om extrudern.
Vi skulle vilja ge ett stort tack till Pär-Johan Lööf, Håkan Pettersson och Johan Wretborn vid
Halmstad Högskola samt utomstående företag för möjligheten att diskutera olika idéer med.
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1. Inledning
Detta projekt på 7,5hp är det sista som ska genomföras för att erhålla en
högskoleexamen. Syftet med arbetet är att påvisa kunskaperna inom CAD,
datorstödd konstruktion och prototypframtagning.

1.1 Bakgrund
I och med dagens 3D-skrivare för privatpersoner använder ett dyrt och mindre
användningsbart utskriftsmaterial har vi valt detta projekt p.g.a. dess potential i
utvecklingen av en granulat 3D-skrivare. Den vanliga kommersiella 3D-skrivaren
för privatpersonen är generellt sätt relativt liten och dyr i förhållande till
byggarean som erbjuds.
De alternativ som finns idag är trådfilament matade extruders, lasersintring av
fintkorning plastpulver, UV-strålning mot ett bad av flytande plastmedium.

1.2 Problemformulering
För att skapa en 3D-skrivare som använder plastgranulat för utskrifterna så måste
det konstrueras en extruder som kan arbeta med granulatet istället för en tråd.
Extrudern behöver då använda en matarskrav utav följande två alternativ: Det
första alternativet är kompressionsskruv som arbetar med kompression för att
smälta plastgranulatet och underhållsvärme på utsidan av röret för att behålla
smältan. Det andra alternativet är att använda en transportskruv som pressar ner
granulaten till en uppvärmd sektion utav röret som på så sätt smälter granulatet till
en smälta.

1.3 Syfte och mål
Syftet och målen med detta arbete är att ta fram en fungerande prototypmaskin
som har möjlighet att göra utskrifter med plastgranulat och en möjlighet till
utskrifter av stora prototyper samt till en begränsad byggnationskostnad utav
extruder och maskinen.
Även att göra skrivaren relativt användarvänlig och lätt att felsöka och utföra
service på.
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1.4 Avgränsningar
Vi har fått sätta upp vissa avgränsningar i projektet p.g.a. den begränsade mängd
tid vi har på oss att få fram en fungerande prototyp. Skulle där ha funnits mer tid
denna period skulle vi ha utvecklat en billigare, möjligtvis egen lösning på
linjärstyrning som kommer krävas till en skrivare utav denna storlek.

2. Teoretisk referensram
Under detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen tas upp. Detta teoretiska
underlag kommer att användas för att utveckla en extruder som ska kunna
extrudera plastgranulat.
2.1 Fredy Olssons metod
Denna metod börjar med att konceptet för produkten tas fram med avseende på
behov och krav. Dessa krav ställs sedan upp mot varandra för att utvärdera vilket
förslag är bäst.
När ett förslag har blivit valt så går utvecklingen över till primärkonstruktion där
detaljerade komponenter konstrueras och standardelement väljs.
När alla detaljer är konstruerade går utvecklingen in i den sista fasen då
anpassning sker för vald tillverkningsmetod. I denna fas så skapas även
ritningarna som krävs för att dra igång produktionen utav produkten. (Olsson,
1995)
2.2 Svarvning
Vid en svarvoperation så är skärverktyget stationärt och arbetsstycket roterande.
Arbetsstycket sitter vanligtvis uppmonterat mellan en roterande chuck och i en
dubb om arbetsstycket är av en lång karaktär. Den manuella svarven skär bort
material från arbetsstycket i form av spånor med hjälp av skärverktyget. Genom
den snabbt roterande rörelsen så erhålls en rotationssymmetrisk detalj.
(Gnosjöregionen, 2015)

2.3 Fräsning
Fräsning är en typ av spånskärande bearbetning där arbetsstycket är fast fixerat
och skärverktyget roterar. För att hålla fast arbetsstycket används olika
spännsystem som fixerar arbetsstycket i fräsens arbetsbord som har profilspår.
Denna fixering kan göras med hjälp utav maskinskruvstycken och med olika typer
av fixturer. Genom att luta skärverktyget i olika vinklar samtidigt som
arbetsstycket förflyttas genom mekanisk- eller CNC- (Computer Numerical
Control) styrning kan en viss form fås. Genom användning av CNC styrda
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maskiner kan de mest optimala skärförhållanden erhållas för den specifika
skäroperationen.
(Gnosjöregionen, 2015)
2.4 Polymerer
En polymer är en mycket lång och förgrenad kedjestruktur bestående av flertalet
mindre molekyler s.k. monomerer. En polymerkedja kan sedan bindas samman
med andra på flera olika sätt och är därför väldigt svår att bestämma hur den är
uppbyggd, samt att bindningarna kan flytta på sig väldigt lätt. Det är även denna
förmåga som gör materialet plastiskt. Där av samlingsnamnet plaster (gummi).
Det finns två olika typer av polymerer, organisk samt syntetisk. De organiska
polymererna är framställda genom naturens egen biosyntes. Till den gruppen
räknas polysackarider (t.ex. stärkelse och cellulosa), proteiner, nukleinsyror och
naturgummi.
De syntetiska polymererna omfattar det som vi själva framställer utav råvaror som
olja och naturgas, dvs. antingen kolbaserade eller kiselbaserade polymerer. Till
denna grupp tillhör de flesta plaster och gummin som vi är bekanta med i vår
vardag.
(Nationalencyklopedin, 2015)
Användning av polymerer kan spåras tillbaka till tidigt 1500-tal då en tysk
alkemist framställde ”kaseinplast” ur ost med syftet att ersätta djurhorn i
inläggningsarbeten. I slutet av 1800-talet (1869-1870) började man i USA att
framställa plast ur cellulosa (bomull) genom att behandla fibrerna med
salpetersyra och då fick man fram Celluloid. Detta använde man till bland annat
biljardbollar, knivhandtag, lådor och prydnader.
Omkring 40 år senare (1909) kom den första syntetiska framställningen utav plast
och då baserat på stenkolstjära. Ur detta fick man fram Bakelit som användes vid
elektrisk isolering av kamerahus och radioapparater, men även till termosar.
Det var nu när man insåg plastens fördelar som man började söka efter fler
material och användningsområden. Det var först mellan första och andra
världskrigen som man började tillverka plast ur råvaror framställda av olja. Som
en följd av detta tog man fram vinyl, akryl, styren och även nylonplasterna som är
bekant för de flesta. Det var även under 30-talet som man började producera
plastgranulaten för vidare bearbetning till olika detaljer. Kort därefter tog man
även fram de plaster som vi kanske är mest bekanta med i vår vardag, polyeten
samt polypropen som vi hittar ibland annat påsar och flaskor.
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Sedan fortsatte vidareutvecklingen av nya plastsorter och på 60-talet fanns det
redan närmare 15 olika plasttyper och utvecklingen fortsatte att explodera. Bara
30 år senare hade man omkring 700 olika typer av plast som man sen delar in i 18
olika polymerfamiljer t.ex. Termo-, Härd- och Bioplaster.
(Plastindustri, 2015)
2.5 Formsprutning
Formsprutning skiljer sig mycket från den lite ”enklare” extrudering där man får
ändlösa profiler som bearbetas i efterhand. En formspruta doserar först upp en
inställd volym granulat som därefter matas fram med hjälp utav en skruv
samtidigt som denna sprutenhet omsluts av värmeelement och smälter plasten
genom tillförd värme, tillskillnad från extrudering där kompression och friktion
skapar en smälta. När allt granulat är smält och ligger framme vid formsprutans
nos skapas ett högt tryck och ligger redo att ”spruta” in plasten i en detaljform.
När formen är stängd med ibland upp till 1000 tons låskraft (beroende på maskin
och behov) pressar sprutan in plasten med det eftertryck som byggts upp och
fyller formen. Därefter tillför maskinen ett eftertryck för att försäkra sig om att
hela volymen pressats in samt att det trängt ut i hela formverktyget. Till sist
kommer en nedkylning av plasten där vatten cirkulerar genom kanaler i verktyget
innan formen öppnas och de färdiga detaljerna stöts ut. Fördelen med denna
metod är att man kan massproducera färdiga detaljer då dessa maskiner är
helautomatiska och kräver relativt lite underhåll/antal detaljer.
(Plastportalen, 2015)
(Rektron, 2015)

2.6 Extrudering
En extruder fungerar på sätt att man vanligtvis har en skruvpump med en
konformad kärna (Se bilaga 1) som pressar fram plasten mot en dysa
(Formverktyg) och stegvis komprimerar plasten innan och på detta vis skapar en
friktionsvärme som gör plasten mjukare och mer lätt arbetat när den når dysan.
När trycket minskar efter att pressats ut ur verktyget så expanderar plastmassan
och genom nedkylning bestämmer man den slutgiltiga formen.
På senare tid har man även utvecklat extruders med dubbla roterande ”spetsiga”
skruvar (Se bilaga 2), som fungerar på samma vis men har bättre toleranser.
(Nationalencyklopedin, 2015)
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2.7 FMEA
FMEA står för Failure Mode and Effects Analysis. Det är en analytisk metod som
används för att förutspå framtida potentiella fel som kan uppstå på en produkt.
Genom att använda denna metod kan allvarligheten av felen rankas på en skala.
(Quality-One, 2015)
FMEA går till på följande sätt:




Failure modes (Vad skulle kunna gå fel))
Failure causes (Varför skulle haveriet kunna hända?)
Failure effects (Vad skulle konsekvenserna kunna bli av varje haveri?)

(Institute for Healthcare Improvement, 2015)
2.8 Gantt – schema
Gantt-scheman används för planering utav de olika etapper som förekommer i ett
projekt. Det är ett effektivt sätt för att på ett grafiskt sätt se vart projektet befinner
sig vid olika datum.
(Six Sigma, 2015)
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3. Genomförande
I detta stycke kommer förstudie, kravspecifikation, produktförslag,
prototypframtagning och konceptutvärdering för projektet att redovisas.
3.1 Förstudie
Genom att ha gjort en grundlig undersökning om det finns någon prototypmaskin
som har möjlighet att skriva med plaster i granulatform. Tekniken finns och
används men är då oftast specialbeställda eller i sitt prototypstadie. Därför är
dessa inte särskilt tillgängliga för privatpersoner ur ett ekonomiskt perspektiv.
Genom att ha förkunskaper inom både metallbearbetning och formsprutning utav
plast så har vi en bra grund för att lyckas tillverka en fungerande extruder. En stor
del av tiden i början utav projektet har lagts på att kolla upp olika typer av 3Dskrivare.
3.2 Kravspecifikation
 Utskrift med plastgranulat (Krav)
 Mobilitet på maskinen (Önskemål)
 Deltakonfiguration på skrivaren (Önskemål)
 Stora utskriftsmöjligheter (Krav)
 Ekonomiskt möjligt för privatpersoner att bygga själva (Önskemål)
 Möjlighet att använda en mängd olika typer utav plaster (Önskemål)
 Möjlighet för privatperson med verkstad att bygga själv (Önskemål)
 Maximal hastighet på utskrifterna (Önskemål)
 Bästa möjliga precision som kan uppnås (Önskemål)
 Alternativa användningsområden (Fräs, Laserscanning etc.) (Önskemål)
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3.3 Produktförslag
I och med att vi har valt att gå efter Fredy Olssons metod så har vi valt att skissa
och rita upp ett antal olika förslag på hur vi kan lösa konfigurationen på skrivaren.
3.3.1 Primära produktförslag
Det finns ett par olika konfigurationer på hur en 3D-skrivare kan byggas på. Den
absolut enklaste och vanligaste versionen är utav en Cartesiansk design. Den
bygger på att skrivaren rör sig längs med 3 axlar (X,Y, Z) på samma sätt som en
manuell fräs. Denna version på en skrivare tillåter en stor frihet på hur stora
proportioner skrivaren kan anta i dess olika axlar.
En annan konfiguration som kan användas till en 3D-skrivare är s.k. delta
konfigurationen. Den har ett speciellt utseende jämfört med den vanliga
Cartesianska designen. Istället för att förflytta varje axel för sig på en
linjärstyrning så använder deltaskrivaren alla 3 axlar samtidigt för att förflytta
skrivarhuvudet i ett plan. För att åstadkomma detta så har den 3 vertikala torn som
X-, Y-, Z-axlarna rör sig synkroniserat på för att åstadkomma förflyttningen till en
angiven position.
3.3.2 Förslag 1
Som vårt första förslag så har vi skissat upp deltakonfigurationen på både papper
och gjort en förenklad version av skrivarhuvudet i Catia V5. Förslaget bygger på
att extrudern placeras i ett fäste som hålls uppe utav 6 armar. Dessa armar är
ledade för att
möjliggöra rotation runt
de axlar som är
nödvändiga. Runt
extrudern sitter även 4
st. värmeband som står
för underhålls värmen
utav plastsmältan.

Figur 1 Förslag 1 Rendering: Simon Svensson
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Figur 2 Förslag 1 Skiss: Simon Hjalmarsson
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3.3.3 Förslag 2
Det andra förslaget bygger på en
klassisk Cartesiansk
konfiguration. Skrivaren är tänkt
att ha två stycken drivande
skruvar i hörnen och två stag för
stabiliteten. Detta är tänkt att
fungera som Z-axeln. På de 4
stängerna är där sedan tänkt att en
ram ska monteras för att hålla
uppe linjärskenor för styrningen
utav X-axeln och Y-axeln.

Figur 3 Förslag 2 Bild: Simon Svensson

3.3.3 Förslag 3
Som det sista förslaget till ramen för
extrudern är tanken att använda en annan
variant utav en Cartesiansk konfiguration.
Tanken är att Y- och Z-axeln ska vara
monterade på en portal som löper längs med
två styrningar på aluminiumprofiler. Denna
lösning ger en stor frihet i hur stor byggarea
skrivaren kan få i X-axeln p.g.a. möjligheten att
förlänga skenorna som ligger på marken utan
att riskera instabilitet som
skulle varit resultatet av att
förlänga Z-axeln.
Förflyttningen utav axlarna
kommer att utföras av
stegmotorer som driver
remmar som på så sätt
förflyttar portalen till rätt
position.

Figur 4 Förslag 3 Skiss: Simon Hjalmarsson

Figur 5 Förslag 3 Foto: Simon Svensson
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3.3.4 Matarskruv
Till matarskruv så finns det två förslag. Det ena förslaget bygger på en skruv som
komprimerar plasten. Förslaget
som har ritats upp bygger på
Figur 6 Matarskruv Bild: Simon Svensson
standardiserade dimensioner som
går att hitta på formsprutningsskruvar (Se bilaga 1). Skruven får sin
kompressionseffekt genom att ha en konisk kärna som ökar i tjocklek mot skruven
topp.
Det andra förslaget är ett spiralborr som inte har en konisk kärna och varierande
stigning. Genom att inte ha dessa saker så uppnås inte den kompression i den
bemärkelsen som det första förslaget ger. För att en vanlig spiralborr ska fungera
krävs ett uppvärmt munstycke som kan smälta plasten i en hög hastighet.
3.3.5 Alternativa användningsområden
Som ett framtida projekt har vi diskuterat möjligheten till att montera ett
fräshuvud på ställningen för fräsning i lättare material. Ett annat
användningsområde skulle ha varit möjligheten att montera en 3D-scanner för
skanning av större produkter.
Även att med samma extruder kunna extrudera fler material än de plaster vi
inriktar oss mot till en början, t.ex. någon form av flytande metall eller organiska
material.
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3.4 Valt produktförslag
För att komma fram till det bästa förslaget så har vi ställt upp förslagen mot
kraven och rankat dem med en skala 1-5.

Kravspecifikation - Utvärdering
Krav/Önskemål
Granulat
Mtrl. typer
Utskrift hastighet
Precision
Stor byggarea
Mobilitet
Enkelhet
Ekonomi
Alternativ anv.
Summa

Delta

Cartesiansk Trapets

Cartesiansk RHL

4
5
5
5
3
3
3
3

5
5
4
3
5
2
2
2

5
5
4
4
5
5
5
4

3

4

4

34

32

41

Efter att ha ställt upp våra krav och önskemål mot de olika typer av skrivare som
vi kom fram till så bestämde vi att den cartesianska designen i portalform är det
bästa förslaget. Därför har vi valt att gå vidare med detta förslag och utveckla den
till en ännu mer mobil lösning. Genom
att placera ut vinkeljärn på strategiska
ställen så ger det en möjligt att vika
ihop portalen till ett smidigt litet paket.
På det produktförslag som vi har gått
vidare med och utvecklat mer har vi
använt oss utav en aluminiumprofil
som innehåller linjärstyrning, vagn,
rem hjul och rem i samma profil för att
få ner storleken och vikten på
skrivaren.
Figur 7 Valt förslag Foto: Simon Svensson
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Figur 8 Valt förslag Foto: Simon Svensson

Figur 9 Valt förslag Foto: Simon Svensson
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3.5 Prototypframtagning
Vi har valt att tillverka så mycket som möjligt själva för att dra ner på kostnaden
för produkten och för att få en bättre förståelse för de olika momenten.
3.5.1 Extruder
Prototypframtagningen utav extrudern började redan i mars för att ha tiden som
krävs för att tillverka komponenterna i verkstaden. För att hålla oss till önskemålet
att en privatperson ska kunna bygga skrivaren så har vi valt att tillverka
komponenterna till extrudern själva. Vi valde att tillverka röret som matarskruven
roterar i av ett kalldraget och sömnlöst rör i materialet S355JR. För att montera
andra komponenter på matarröret så är gängor tillverkade på båda ändar av röret.
Noskonerna är tillverkade i automatstål för att underlätta bearbetningen. Det har
tillverkats 3 olika koner med olika storlek på hålen och en kon har ett större
utrymme för plastsmältan.
Uppvärmningen utav noskonen sker med hjälp utav bearbetat aluminiumblock
som är försett med 2 hål för värmepatroner. Värmepatronernas temperatur
kontrolleras sedan med hjälp utav två separata löd stationer med digital avläsning
utav temperaturen.
Matningen utav granulatet sker med hjälp utav ett rör som har blivit bockat och
TIG (Tungsten Inert Gas) svetsat till ett fäste som har blivit fräst i verkstaden.
Detta fäste fästs sedan i två gängande hål med två skruvar och granulatet matas in
genom det frästa långhålet.
För drivning utav matarskruven så har vi fräst ut ett motorfäste med hjälp av en
planfräs och diverese pinnfräsar för långhålen som tillåter olika CC (Centrum till
centrum). Dessa långhål ger en möjlighet till användning av olika kuggremshjul
för olika utväxlingar och förspänning utav remmen.
Efter testning utav prototypen blev det klart att det blev betydligt högre krafter i
axialled av den kompression som uppstår. Denna kraft var tillräckligt kraftfull för
att åstadkomma extremt slitage på muttern som begränsar skruvens rörelselängd.
För att motverka detta problem har vi tillverkat en bygel som håller ett axiallager
på plats och motverkar att skruven rör på sig, då detta leder till en ojämn
extrudering. Detta axiallager har sedan blivit utrustat med svarvade
plastbussningar för att hjälpa till med centrering utav lagret och skruven.
3.5.2 Teknisk beskrivning av skrivarställning
När det kommer till skrivaren har som sagt haft flera olika förslag, men med
begränsad tid och ekonomi har vi valt att gå vägen med färdiga linjärenheter som
har linjärenheterna samt remdriften inbyggt i en aluminiumprofil. Annars har
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alternativen varit att köpa in aluminium-profiler och konstruera samt tillverka våra
egna linjärstyrningar med remdrift eller kulskruvar.
Grunden utgörs av två linjärenheter om 2410mm/st. som ligger ned längs med xriktningen med två aluminium-profiler vinkelrät, en i varje ändå för att rikta
enheterna samt att det inte ska skilja i toleranserna.
Vagnarna på 250mm vardera drivs med en samma motor och en stålaxel emellan
enheterna för att de ska driva exakt lika då detta är kritiskt för att kunna komma
ner på millimeter toleranser. Motorn är i storlek av Nema 34 med ett hållmoment
på 12Nm för att klara av att flytta resten av ställningen direkt utan fördröjning
med bibehållen precision. Vidare står det en linjärenhet av samma typ på varje
vagn upprätt mot z-riktning om 1910mm. Dessa två likt x-enheterna delar en
Nema 34 stegmotor med ett hållmoment på 8.5Nm och sammankopplas på samma
sätt med en stålaxel.
För att kunna göra ställningen enkelt nedmonterbar och lättare att ”bära runt” har
vi bytt ut vinkelfästena på ena sidan mot vinkeljärn för att enkelt kunna fälla ner
den vertikala u-ställningen så att den ligger horisontellt. Femte och sista
linjärenheten (2410mm) som styr y-riktningen ligger på z-enheternas vagnar och
drivs av en mindre Nema 34 stegmotor med hållmoment på 3.5Nm. På samma
sida som motorn monteras ligger det ett lagerblock med ett kullager mellan
vagnen och linjärenheten. Detta för att kunna vrida hela enheten så att denna
ligger horisontellt längs med resterande av enheterna när det är nedmonterad.
Slutligen monteras extrudern på y-enhetens vagn.
Motorerna styrs likt extrudern av stegdrivers som får ström från en extern
strömkälla och därefter kopplas in på samma mikrokontrollerkort som extrudern.
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt kommer vi ta upp resultatet av projektet och göra en utvärdering på
det.
4.1 Resultat
Utifrån den information och kunskap som finns att tillgå i kombination med våra
egna erfarenheter anser vi oss ha lyckats väldigt med konstruktionen utav
extrudern. Det har dock inte varit helt problemfritt från idé till en färdig prototyp.
Men de problem som uppstått på vägen har inte varit så kritiska att vi blivit
tvungna att helt tänka om utan varit i form av mindre konstruktionsförbättringar
och små mekaniska tillägg. Detta har gett oss en starkare kunskap om hur det kan
skilja sig från idé och modell i Catia till tillverkningen av den slutliga produkten.
Det resultat vi kommit fram till när det gäller konstruktion och utformning av
skrivarställningen har varit aningen svängigt då vi ändrat i vår kravspecifikation
under arbetets gång. Från en ställning med tre beroende av varandra vertikala
linjärenheter som ger en hög byggvolym men liten area, detta då vi ville kunna
skriva ut en person i fullskala samt att det är en skrivartyp som vi anser är
underhållande att se i drift.
När vi sedan började se nackdelarna med att bygga på höjden mer än på planet så
insåg vi att användningsområdena begränsades väldigt kraftigt. Och fortsatte
därför förstudien för att hitta den typ som var mest anpassningsbar och mer
användarvänlig. Och kom fram till att den enklaste modellen på en skrivare är den
som kommersiella och mindre prototypmaskiner använder sig av, den cartesianska
modellen med X, Y och Z-led. Med denna typ är det knappt några begränsningar
storleksmässigt och man nyttjar den yta och volym skrivaren tar på ett mycket
effektivare sätt. Samtidigt är den enklare att programmera och ställa in, vilken
bara är till fördel om den ska vara användarvänlig och lätt servad för en privat
person.
Men det tar inte slut där, valen av linjärenheter har varit många, allt från enkla
remdrifter liggandes på fyrkantsprofilerna, egenkonstruerade vagnar med kullager
mot en enkel rundstång till färdiga enheter med remdrift samt vagnar inbyggt i en
profil som en färdig enhet. Med hänsyn till tid och pengar fick vi kasta idén att
göra egen tillverkade enheter och att köpa färdiga komponenter som vi sedan
bygger ihop från egna principer. Efter att ha varit i kontakt med Rollco AB fick vi
tips om att använda deras inbyggda linjärenheter till ett mycket rabatterat pris mot
lite platsreklam. Vi har inte kunnat bygga en prototyp av denna ställning då det
har varit en del osäkerhet kring den ekonomiska biten. Våra förhoppningar är att i
framtiden få fram en komplett produkt att använda.
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4.2 Analys
Till projektet har vi utfört en del beräkningar för att få fram vissa detaljer som
klarar av eventuellt större framtida detaljer. Även en kostnadsanalys har utförts på
projektet för att få en ungefärlig uppfattning om hur mycket skrivaren skulle kosta
med offerterna som vi har blivit erbjudna (Se bilaga 11).
Vi har även utfört några enklare FEM-analyser på extrudern för att försäkra oss
om att detaljerna tåler vissa belastningar utan att få ett haveri. Men på grund av
den begränsade tid som har funnits så har vi inte hunnit göra några större
beräkningar på skrivarens skenor. De detaljer som har vi har ansett vara lite
viktigare är motorfästet och matarröret så de skulle tåla framtida modifikationer.
(Se bilaga 8 & 9). Som analyserna visar så skulle motorfästet klarat av en motor
på 10kg och haft en säkerhet på 2.5 mot permanent deformation. Även Matarröret
som i detta fall har belastats med 300N har en säkerhet på 2.5 mot permanent
deformation.
4.2.1 Beräkning av kuggremshjul
För att överföra motorns effekt till matarskruven så har vi valt kuggremsdrift för
denna uppgift. För att beräkna vilket axelavstånd som ska användas vid olika
delningsdiametrar på kugghjulen och längder på remmen så har vi använt
formlerna nedan.

Genom beräkning så har vi kommit fram till ett axelavstånd på 93mm vid
användning utav ett 30-5M-15 kugghjul och 15-5M-15 kugghjul. Standard
remlängden som har använts till denna beräkning är en 300mm lång sluten rem
(Se bilaga 10).
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4.2.2 FMEA
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4.3 Utvärdering
Detta projekt med en 3D skrivare som använder granulatfilament har varit
spännande och lärofyllt. Då vi påbörjade våra förstudier i mycket god tid för att
hinna med det relativt komplexa projektet har vi inte känt av någon stress eller
panik under arbetets gång. Då ett av kriterierna har varit att det ska vara en relativt
billig konstruktion har vi fått tänka mycket på att konstruera så att vi även kan
tillverka detaljer till extrudern själva i verkstaden på högskolan. Det har varit
väldigt nyttigt arbete, den kontakt vi haft med utomstående företag har varit
mycket uppskattad samt de kraftigt rabatterade offerter vi fått av dem för att
utveckla detta examensarbete till en slutlig produkt.
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4.3.1 Gantt-schema

GANTT-schema
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Projekt uppstart
Research
Ritning av skruv och leta tillverkare
Tillverkning utav extruder
Ritande utav ställning
Beställning utav komponenter
Byggnation utav skrivare
Redovisning
Utexpo

Figur 12 Gantt-schema

4.4 Livscykelanalys
Produkten är byggd utav stål och aluminium och drivs av elektriska komponenter.
Den kommer att producera utskrifterna i plast. Eftersom majoriteten utav
skrivaren är byggd i aluminium och stål så kommer skrivaren vara till en väldigt
stor del återvinningsbar efter den har nått sin livscykel.
4.4.1 Aluminium
Aluminium är det vanligaste metalliska ämne och står för cirka 8,3 % av
jordskorpan. Aluminium förkommer endast i kemiska föreningar i naturen och
tycks inte vara ett livsnödvändigt ämne för levande organismer som där av bara
innehåller mindre mängder aluminium.
Vid framställning utav aluminium så används bauxit som börjas med att torkas
och renas i Bayerprocessesen. När detta är klart så smälts aluminiumoxid ner med
hjälp utav elektrolys i Hall-Héoult-processen.
Eftersom aluminium går att återvinna oändligt många gånger med hjälp utav
omsmältning så är fortfarande en väldigt stor del av all producerad aluminium i
bruk. Dessutom krävs det endast en mycket liten mängd energi för att smälta om
aluminiumprodukter jämfört med framställning från bauxit.
(Nationalencyklopedin, 2015)
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4.4.2 Stål
Stål är en legering som har järn som en huvudbeståndsdel och innehåller en
kolhalt på mindre än 2 %. Stål går att få med en mängd olika legeringsämnen som
ger stålet olika egenskaper. Om stålet t.ex. har en legeringshalt på minst 13 %
krom så ger det stålet en rostbeständighet som kan synas på det yttre skiktet som
består av kromoxid.
Järn som stål mest består utav är det näst vanligaste metalliska ämne i jordskorpan
och det fjärde vanligaste grundämnet. Eftersom järn väldigt lätt förenar sig med
syre så är det ovanligt att hitta rent järn i naturen. (Nationalencyklopedin, 2015)

4.4.3 Plast
Plaster är syntetiska material som består av en eller flera polymerer och ett antal
tillsatsämnen. Polymererna är i sin tur uppbyggda av tusentals små molekyler som
i sin tur bildar kedjeformiga molekyler. Genom tillsättningen utav de olika
tillsatsämnena kan olika egenskaper erhållas så som beständighet mot ultraviolett
ljus och bearbetningsegenskaper.
Beroende på var plasten har befunnit sig innan det är tid för återvinning så är det
olika lätt att återanvända dem. Härdplaster går dock inte smältas om utan används
som fyllmedeltillsats istället. Fastän svårigheten med återvinningen utav vissa
plastprodukter så återvinns det ändå 90 % utav allt plastavfall i Sverige. Den höga
återvinningsandelen plus att endast 4 % utav all olja och gas produktion går till
framställning av plaster gör plast till ett naturvänligt material.
(Nationalencyklopedin, 2015)
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5. Avslutning
Här kommer våra egna tankar och skildringar genom projektets gång.

5.1 Diskussion
Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med vår slutgiltiga produkt. Med mycket
förstudier och små tips från utomstående har projektet gått smidigt redan från första
början. Den kunskap vi delat med varandra har kompletterat bådas förståelse från
konstruktionsmetoder till tillverkningsmetoder samt övrig kunskap inom området 3Dprinting. Vi är även mycket nöjda med vår handledare och den hjälp vi fått med
nytänkande konstruktionstips och möjligheter att använda redan färdiga produkter i
andra syften.
Det vi saknar är mer tid, vi visste redan från början att projektets omfattning inte
matchar de 7,5hp examensarbetet är på. Men med stark vilja och gott självförtroende
för projektet har vi varit villiga att offra mycket tid. Det har slutat med en del sena
kvällar i verkstaden för tillverkning och test av prototypen. Med 5 veckor kvar till
projektets deadline ansåg vi oss vara färdiga med extrudern och ville beställa hem
komponenterna till ställningen för att börja bygga ihop den och hinna göra inställningar
och justeringar i mjukvaran för att ha en problembefriad prototyp att visa upp. Den
planen gick i lås och vi valde därför att jobba vidare med extrudern.
Positivt: Eget engagemang, förkunskaper, kommunikation och idéutbyte,
Negativt: Oklar tidsplanering,

5.2 Arbetsfördelning
Vi valde i ett tidigt skede att båda skulle vara delaktiga i så mycket som möjligt i
mån utav kunskap. När båda inte har haft möjlighet att utföra bearbetning så har
vi valt att en person gör bearbetning och den andra gör CAD-biten när en sådan
situation uppstått.
Till den skrivande biten utav rapporten har båda varit lika delaktiga och
kompletterat varandra för att lyckas med ett bra projekt.
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Kuggremslängd (L) mm =

335,3

C (Axelavstånd)mm =
D (Delningsdiameter (mm), stora hjulet)
d (Delningsdiameter (mm), lilla hjulet)

100
47,75
23,87

Axelavstånd

93,0

Kuggremslängd (Standard längd) mm
Delningsdiameter (Stora hjulet) mm
Delningsdiameter (Lilla hjulet) mm
a
b
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300
47,75
23,87
46,9
71,3

Komponentlista
Komponent:

Antal st: Art. Nr:

Pris st (Kr):Pris total (Kr):

Rollco AB
Linjärenhet RHL80-V250 x 1750mm
Linjärenhet RHL80-V250 x 2250mm
Linjärenhet RHL80-V100 x 2250mm
Slider v250 - RHL80
Slider v100 - RHL80
Monteringsplatta RHL80
Alu - profil 40x80x2250
Hörnfäste 80x80 ZN Set
Fot D80 M12x130
Fotplatta M12 ZN
Vinkeljärn 40 ZN

2 RHL80-V250
2 RHL80-V250
1 RHL80-V100
4
1
3 RHL80-MP
3
PP1040
6
PZ1115
6
PZ1400
6
PZ1060
4
PZ1560

720,00
95,40
180,00
165,00
100,00

22 000,00
2 160,00
572,40
1 080,00
990,00
400,00

1

FL417

292,00

292,00

Inkl. moms

5

005-009

69,70

348,50

Exkl. moms

1
1
1
1
1
2
1

STM57-52
STM86-78
STM86-117
STM86-156
DRV40-3A
DRV50-56D
CWD860

298,00
794,00
1 220,00
1 678,00
326,00
496,00
738,00

298,00
794,00
1 220,00
1 678,00
326,00
992,00
738,00

Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms

Pris Total:

33 888,90

(Pris enl. AluCon)
(Pris enl. AluCon)
(Pris enl. AluCon)
(Pris enl. AluCon)
(Pris enl. AluCon)

Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms
Exkl. moms

Kullager.se
Flänslagerhus FY 17 TF

AluCon AB
Vinkelfäste 82x80x80 XCFA Set

JB CNC
Stegmotor 1Nm Nema 23
Stegmotor 4.5Nm Nema34
Stegmotor 8.2Nm Nema34
Stegmotor 12Nm Nema 34
Stegmotor Driver 10-40v 3A
Stegmotor Driver 24-50v 5.6A
Stegmotor Driver 24-72v 6A(7.2A)

Övrigt - Tillverkning
Stålaxel 2400x14
Stålaxel 40x17
Distansplatta
Svängplatta
Extruderfäste
Värmeblock
Matningsrör
Motorfäste
Topphylsa
Munstycke
Extruderrör

Ritnings Nr.

Fästelement

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Skruv M8
Fyrkantsmutter M8
Skuv M6
Skruv M5
Bricka M8
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84
40
4
18
48
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