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Sammanfattning 
 

Författarna har i samarbete med Svenska Konstruktörsbyrån samt gruppen, 

bestående av medlemmarna David Källner och Emil Axelsson, utvecklat en 

granulatmatad 3D-skrivare, 3D-skrivare 2.0. Utveckling av styrningen/portalen, 

det vill säga hur ramen skall byggas upp, vilka material och komponenter den 

skall byggas med samt vilken typ av styrning som skall användas för att kunna 

förflytta extrudern i X-, Y- och Z-led, blev författarnas primära uppgift. 

Extrudern, vilket material utskrifterna skall skrivas ut i samt 

utskriftsunderlaget/byggplattan har varit den andra gruppens område. Samarbete 

grupperna emellan har dock varit mycket viktigt för att uppnå ett gemensamt 

slutresultat.   

Författarna har tillsammans studerat befintliga 3D-skrivare för att få en förståelse 

för hur uppbyggnad samt styrning kan genomföras för att uppnå bästa möjliga 

resultat. 

Under andra året på CAD-tekniker utbildningen har författarna läst kursen 

Datorstödd konstruktion och prototypframtagning som har varit till stor nytta 

under examensarbetet. Under kursen har författarna arbetat med Fredy Olssons 

metod för principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion 

(1995) vilken också har använts under examensarbetet.  

Olika produktförslag har skissats upp och ett slutgiltigt produktförslag valts. 

Modellering av det valda produktförslaget gjordes sedan i Catia V5-6R2013. 

Författarna har även byggt en prototyp utefter de ritningar som skapats. 

 



 

 

Abstract 
 

The authors have in collaboration with Svenska Konstruktörsbyrån and the group, 

consisting of the members David Källner and Emil Axelsson, developed a 3D 

printer fed with granulate, named 3D-skrivare 2.0. Development of the linear 

system/portal, i.e. how the framework should be constructed, what materials and 

components that should be used and the type of linear system to be used to move 

the extruder in the X, Y and Z directions, became the authors' primary task. The 

extruder, which material that should be used to print models and the printing 

substrate/construction plate has been the other group´s responsibility. Cooperation 

between the groups has been very important to achieve a common result. 

Together the authors have studied existing 3D printers to get an understanding of 

how the structure and control can be implemented to achieve the best possible 

result. 

During the second year of the CAD technician education, the authors have taken 

the course Computer aided design and prototyping that has been of great benefit 

during the thesis. During the course, the authors have worked with Fredy Olsson´s 

method involving principal construction, primary construction and manufacturing 

construction (1995), which also has been used in this thesis. 

Different product proposals have been outlined and a final product proposal has 

been selected. Modelling of the selected product proposal was then made in Catia 

V5-6R2013. The authors have also built a prototype based on the created 

drawings. 

  



 

 

Förord 

 
Examensarbetet på 7,5hp, innehållande denna uppsats, är det sista obligatoriska 

momentet för författarna innan en högskoleexamen som CAD-tekniker vid 

Högskolan i Halmstad kan erhållas. Författarna har i samarbete med en annan 

grupp bestående av Emil Axelsson och David Källner, under 12 veckors tid, 

utvecklat en granulatmatad 3D-skrivare. Författarna har där stått för utvecklingen 

av styrningen/portalen, med hjälp av de kunskaper som fåtts under de två åren de 

har studerat till blivande CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad. Författarna 

tycker att examensarbetet samt samarbetet med Svenska Konstruktörsbyrån har 

varit mycket givande och lärorik. 

Författarna vill tacka Svenska Konstruktörsbyrån som har gett författarna 

möjligheten till detta examensarbete, Almi för bidraget som gjort det möjligt för 

gruppen att bygga en prototyp, författarnas handledare Johan Wretborn och Håkan 

Pettersson för vägledning, Simon Hjalmarsson för rådgivning, diskussion av olika 

idéer och tillverkning av unika delar samt Emil Axelsson och David Källner för 

ett bra samarbete. Författarna vill även tacka följande företag för att ha varit 

mycket tillmötesgående, för generösa priser och/eller för sponsring av 

komponenter, Aluflex samt Momentum i Helsingborg, Nya plåt samt Halmstad 

mekaniska verkstad i Halmstad och Kedjeteknik i Malmö. 

Halmstad, Maj 2016 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I fjol (2015) hade två stycken studenter på CAD-tekniker programmet på 

Högskolan i Halmstad som examensarbete att utveckla en granulatmatad 3D-

skrivare som de valde att kalla för granulatmatad prototypmaskin. Detta 

examensarbete gjordes mot Svenska Konstruktörsbyrån (SVKB).  

I år (2016) ville Svenska Konstruktörsbyrån vidareutveckla denna idé och sökte 

studenter som var intresserade av att göra detta som examensarbete. Då författarna 

är väldigt intresserade av 3D-skrivare var det självklart för författarna att anmäla 

sitt intresse.  

Det som skiljde årets examensarbete från förra årets examensarbete var att det var 

uppdelat i två stycken examensarbeten. Det ena examensarbetet var att utveckla 

styrningen/portalen, de vill säga hur ramen skall byggas upp, vilka material och 

komponenter den skall byggas med samt vilken typ av styrning som skall 

användas för att kunna förflytta extrudern i X-, Y- och Z-led. Det andra 

examensarbetet var att utveckla en extruder som klarar av att extrudera granulat 

samt att utveckla ett utskriftsunderlag/en byggplatta och att välja ut vilket material 

som utskrifterna skall skrivas ut i. Genom denna uppdelning gavs en möjlighet till 

ytterligare förfining av fjolårets examensarbete. 

I en diskussion med företaget togs beslutet att författarna skulle utveckla 

styrningen/portalen av 3D-skrivaren. 

1.2. Företaget 

Svenska Konstruktörsbyrån (SVKB) är ett konsultbolag som är stationerat i 

Gullbrandstorp, en mil utanför Halmstad, och som inriktar sig på konstruktion och 

utbildning. Företaget har funnits sedan december 2014.  
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2. Frågeställning och metodbeskrivning 

2.1. Problemformulering 

Dagens 3D-skrivare erbjuder en relativt liten byggarea gentemot skrivarens 

storlek och pris. Utskriftsmaterialet som används idag är plasttråd, ofta PLA eller 

ABS, som köps på rulle. Dessa filamentrullar kostar mellan 199-399kr per kilo. 

Priset varierar beroende på trådtjockleken och färg.   

Författarnas uppgift, i samarbete med den andra gruppen, var alltså att utveckla en 

3D-skrivare som inte är dyr gentemot utskriftsarean som erbjuds samt att utveckla 

en extruder som kan extrudera granulat istället för trådfilament.  

Anledningen till varför uppdragsgivarna vill att utskriftsmaterialet skall vara i 

granulatform istället för tråd är för att det är mycket billigare med granulat än 

tråd. Till exempel, som nämndes tidigare, så kostar en rulle ABS mellan 199-

399kr per kilo medan 1 kg ABS-granulat kostar 20 kr. Anledningen till varför det 

är så mycket dyrare med trådfilament är att det måste tillverkas och därför 

tillkommer tillverkningskostnader.  

Då författarnas uppgift var att utveckla styrningen av 3D-skrivaren är 

utskriftsmaterial och extruder inte författarnas område. Dock har författarna valt 

att nämna detta ändå då sammarbetet mellan grupperna har varit mycket viktigt 

och stor hänsyn har tagits till hur stor extruder som behövs för att kunna skriva ut 

modeller i granulat. Detta för att styrningen/portalen var tvungen att vara bra 

konstruerad för att klara av extruderns vikt.  

2.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt var att författarna skulle kunna utnyttja de kunskaper som 

fåtts under CAD-tekniker utbildningen för att ta fram en fungerande prototyp av 

3D-skrivaren.  

Målet var att utveckla en 3D-skrivare som inte är dyr gentemot utskriftsarean samt 

att kunna använda granulat istället för filamenttråd. Författarna har också strävat 

efter att ha en så pass låg tillverkningskostnad att inte bara stora företag, utan även 

små företag samt privatpersoner, skall ha råd att införskaffa och kunna använda 

skrivaren. 

2.3 Avgränsningar 

Avgränsningar har fått göras i projektet på grund av den begränsade budget samt 

begränsade tid författarna har haft på sig att utveckla och ta fram en fungerande 

prototyp av 3D-skrivaren. Avgränsningar har gjorts genom att författarna har valt 

att köpa in så många färdiga komponenter som möjligt, det vill säga att hålla sig 

till så lite unika delar som möjligt. Majoriteten av de komponenter som författarna 
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valt att konstruera själva, det vill säga de komponenter som är unika delar, har 

författarna själva tillsammans med Simon Hjalmarsson, tillverkat i verkstaden på 

Högskolan i Halmstad för att hålla kostnader och leveranstider nere. Endast en av 

de unika delarna tillverkades av en verkstad då den skulle tillverkas med hjälp av 

laserskärning. 

2.4 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram för examensarbetet har författarna använt sig av Fredy 

Olssons metod för principkonstruktion, primärkonstruktion och 

tillverkningskonstruktion (1995). Detta är en metod som används för framtagning 

av nya produkter och även vid vidareutveckling av produkter. Metoden bygger på 

att olika produktförslag tas fram med hänsyn taget till krav och önskemål som 

sätts upp. Därefter utvärderas produktfördslagen för att se vilket förslag som 

matchar kriterierna bäst. Efter detta skapas en modell av det valda 

produktförslaget, komponent- och materialval görs samt att ritningar skapas. Till 

sist gös valet av tillverkningsmetod/metoder samt att en kostnadskalkyl upprättas. 

Även behovet av CE-märkning undersöks samt att olika analyser görs av 

produkten. Denna metod har författarna lärt sig arbeta med under andra året på 

CAD-tekniker utbildningen i kursen Datorstödd konstruktion och 

prototypframtagning.  

2.5 Presentation av vald metod samt metodbeskrivning 

Metoden författarna har valt att arbeta med är Fredy Olssons metod för 

principkonstruktion, primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion (1995). 

Metoden är, som nämndes i stycket ovan, uppdelad i tre delar. Den första delen är 

principkonstruktion. I denna del görs en kriterieuppställning, även kallad en 

kravspecifikation, innehållande krav och önskemål för produkten som skall tas 

fram. Därefter viktas kriterierna mot varandra och gradering av kriteriernas 

betydelse görs. Sedan skissas olika produktförslag upp med avseende på kraven 

och önskemålen. Efter detta görs en utvärdering på produktförslagen gentemot 

kriterierna och till sist väljs det produktförslag som uppfyller kriterierna bäst. 

Även en POME-matris skapas i denna del för att få en överblick över hur 

kriterierna, och då i slutändan produkten, påverkar miljö, process, människor och 

ekonomi. 

I nästa del, som är primärkonstruktion, görs komponent- och materialval. Här 

bestäms det vilka komponenter som är unika delar, det vill säga komponenter som 

skall tillverkas, samt vilka komponenter som skall vara färdiga delar, det vill säga 

standardkomponenter som köps in. När detta är bestämt, och materialval gjorts, 

skapas det en CAD-modell av det valda produktförslaget och vid behov görs en 
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analys av produkten. Som sista moment i denna del skapa maskintekniska 

ritningar. 

I tillverkningskonstruktion, som är den sista delen, görs valet av 

tillverkningsmetod/tillverkningsmetoder. Även tillverkningsanpassning av de 

unika delarna, samt vid behov de färdiga delarna, görs. Därefter skapas en 

kostnadskalkyl utifrån komponent- samt tillverkningskostnader. En FEMA-analys 

görs och behovet av CE-märkning undersöks. Även en livscykelanalys av 

produkten görs. Vid behov modifieras ritningarna av de unika delarna. 
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3. Genomförande 

3.1 Gantt-schema 

Innan uppstarten av projektet gjorde författarna ett Gantt-schema. Detta schema 

används som planering av projektet och visar på hur lång tid författarna tror att de 

olika etapperna i projektet tar att genomföra. Gantt-schemat återfinns i Bilaga 1.  

3.2 Förstudie 

Som första skede i projektet undersökte författarna hur dagens 3D-skrivare är 

uppbyggda och vad för typ av linjärstyrning de använder sig av. Detta gjordes för 

att få en bra förståelse över hur en 3D-skrivare arbetar och för att få en inblick i 

vilka typer av linjärstyrningar som är vanligast. Därefter undersöktes det vad de 

olika linjärstyrningarna kostar för att ta reda på om det är möjligt att bygga en 

prototyp med budgeten som författarna blivit tilldelade. De flesta rejäla 

linjärsyrningarna är väldigt dyra och håller inte budgeten författarna har att gå 

efter. Men det finns även linjärstyrningar, som dock inte håller samma standard 

som de dyra linjärstyrningarna men som skulle klara av ändamålet i projektet, 

som är mycket billigare och håller budgeten vilket gör det möjligt för författarna 

att bygga en prototyp.  

Resultatet av förstudien är alltså att författarna har fått förståelse för hur olika 3D-

skrivare är uppbyggda samt vilka linjärstyrningar som är vanligast hos dessa och 

att det finns linjärstyrningar vars pris håller författarnas budget, vilket gör det 

möjligt för författarna att bygga en prototyp av 3D-skrivaren. 

3.3 Kravspecifikation 

I Tabell 1 nedan listas alla krav och önskemål uppdragsgivarna satt upp och som 

författarna har förhållit sig till vid utvecklingen av styrningen/portalen av 3D-

skrivaren.  

Tabell 1 Kravspecifikation 

Beteckning: Specifikation: Krav/Önskemål: 

F-1 Minimum utskriftsarea 1x1x1m K 

F-2 Stabil, ej svajig vid inbromsningar K 

F-3 Klara av extruderns vikt K 

F-4 Förlängningsbar i X-led Ö 

A-1 Lätt för användaren att montera ihop själv Ö 

K-1 Låg tillverkningskostnad  K 

K-2 Lågt marknadspris gentemot utskriftsarean K 

 

F - Funktion 

A - Användare 

K - Kostnad 
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3.4 Viktning av kriterierna 

De kriterier som anses vara krav är kriterier som måste uppnås och ingår därför 

inte i viktningen av kriterierna. Då endast två stycken av kriterierna var önskemål 

ansåg författarna att det inte förelåg något behov av att prioritera eller rangordna 

önskemålens innebörd utan har i uppskissandet av produktförslagen utgått ifrån att 

försöka uppfylla alla kriterierna.  

3.5 POME-Matris 

En POME-matris skapades för att få en överblick huruvida produkten påverkar 

miljö, process, människor och ekonomi. POME-matrisen återfinns i Bilaga 2.  

3.6 Idégenerering 

Nästa steg i projektet var att skissa upp olika produktförslag med hänsyn taget till 

kraven och önskemålen. Skisser på produktförslagen återfinns i Bilaga 3-6 och 

beskrivs nedan. 

3.6.1 Produktförslag 1 (PF 1) 

Det första produktförslaget som togs fram var en styrning/portal som skulle kunna 

kopplas på en liggande stege, det vill säga att stegen skulle agera det författarna 

valt att kalla för X-axeln.  

3.6.2 Produktförslag 2 (PF 2) 

Detta produktförslag byggde på prototypen som förra årets examensgrupp byggde 

och var en styrning/portal som skulle gå på hjul i X-led. Alternativen var hjul som 

rullar direkt på marken eller hjul som rullar i skenor.  

3.6.3 Produktförslag 3 (PF 3) 

Det tredje produktförlaget var en styrning/portal med någon typ av linjärstyrning i 

alla led samt med vinkeljärn för att fästa och hålla Z-axeln på plats. Tanken här 

var att ha vinkeljärn på ena sidan av Z-axeln och gångjärn på andra sidan för att 

det lätt skulle gå att fälla ner Z-axeln. Detta för att underlätta samt spara plats vid 

transport.  

3.6.4 Produktförslag 4 (PF 4) 

Det fjärde och sista produktförslaget som togs fram var en styrning/portal med 

någon typ av linjärstyrning i alla led samt med tvärstag i Y-led och en 

förstärkningsplåt för att hålla axeln i Z-led på plats. Det som författarna valt att 

kalla för förstärkningsplåt är en triangelformad plåt som förbinder Z-axeln med 

X-axeln.  
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3.7 Utvärdering av produktförslag 

För att utvärdera vilket produktförslag som är det bästa förslaget skapades en 

tabell, Tabell 2, där produktförslagen poängsattes från 1-3 beroende på hur bra 

författarna anser att produktförslagen uppfyller kriterierna som satts upp.  

3.7.1 Poängtabell 

Författarna valde att inte poängsätta kriterierna A-1, K-1 samt K-2 då dessa är 

beroende av komponentval och komponentvalen görs i en senare etapp.  

Tabell 2 Poängtabell 

 Krav/Önskemål beteckning  

Produktförslag 

beteckning 

F-1 

(K) 

F-2 

(K) 

F-3 

(K) 

F-4 

(Ö) 

A-1 

(Ö) 

K-1 

(K) 

K-2 

(K) 

Summa 

poäng 

PF 1 3 2 2 1 x x x 8 

PF 2 3 3 3 3 x x x 12 

PF 3 3 2 2 2 x x x 9 

PF 4 3 3 3 3 x x x 12 

 

3.7.2 Resultat av utvärdering  

Som kan avläsas i Tabell 2 fick både produktförslag 2 och produktförslag 4 12 

poäng och var de förslag som ansågs klara av kriterierna bäst. Då båda 

produktförslagen fick samma poäng valde författarna att diskutera igenom 

fördelar respektive nackdelar som författarna anser att de två produktförslagen 

har. Denna diskussion tas upp under nästa rubrik.  

3.7.3 Diskussion  

I denna diskussion kom författarna fram till att en nackdel med produktförslag 2 

är att risken finns att om hjulen inte får tillräckligt bra fäste i underlaget kan de 

börja spinna vilket kan leda till att 3D-skrivaren inte rör sig i X-led. Denna risk 

finns inte med produktförslag 4 då detta förslag innehåller linjärstyrning i alla led. 

En fördel med produktförslag 2 är att det inte behövs några extra komponenter för 

att kunna förlänga utskriftsarean i X-led. Detta behövs för att kunna förlänga 

utskriftsarean i X-led i produktförslag 4. 

I diskussionen drogs slutsatsen att produktförslag 4 är det bästa förslaget då 

författarna ansåg att det är den mest pålitliga lösningen av de två 

produktförslagen. Det anses av författarna viktigare att man kan lita på att rörelsen 

fungerar i alla led än att den är enkel att förlänga i X-led. 

3.8 Presentation av valt produktförslag 

Produktförslaget som ansågs vara det bästa förslaget var alltså produktförslag 4 

och är det förslag som vidareutvecklades. 
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3.9 Komponentval  

Nästa etapp i utvecklingen av styrningen/portalen var att göra komponentval, det 

vill säga att undersöka vilka komponenter som behövs samt bestämma vilka 

komponenter som skall vara färdiga delar och/eller vilka komponenter som är 

unika delar. Det bestäms även om komponenterna skall vara rutinbehandlade eller 

specialbehandlade. Rutinbehandlade komponenter är komponenter som inte 

behöver modifieras medan specialbehandlade komponenter är komponenter som 

behöver modifieras för att passa produkten.  

3.9.1 Färdiga och unika delar 

I Tabell 3 presenteras komponenterna som, författarna har kommit fram till, 

behövs för att bygga en fungerande prototyp av styrningen/portalen och då i 

slutändan en fungerande 3D-skrivare. Då författarna inte har någon kunskap om el 

och vilka elkomponenter som behövs för att få styrningen/portalen att fungera har 

dessa inte specificerats utan alla dessa delar räknas in under elkomponenter.  

Tabell 3 Färdiga respektive unika delar samt rutinbehandlade repektive specialbehandlade 

 Färdiga delar Unika delar 

Komponenter Rutinb. Specialb. Rutinb. Specialb. 

Aluminiumprofiler  X   

Linjärstyrning  X   

Vinkelfäste X    

Kulskruv med tillbehör  X   

Kuggrem  X   

Kuggremshjul X    

Kullager X    

Elkomponenter X    

Skruvar X    

Brickor X    

Spårmuttrar X    

Muttrar X    

Stegmotorer X    

Elkablar  X   

Kabelkedjor  X   

Ändläges switch X    

Maskinfötter X    

Förstärkningsplåt    X 

Adapter till kulskruv uppe    X 

Adapter till kulskruv nere    X 

Adapter till extruder    X 

Fäste till kuggrem på Y-axeln    X 

Adapter till kuggremshjul på Y-axeln    X 

Adapter till stegmotor på Y-axeln    X 
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Adapter till Y-axeln    X 

Adapter till kulmutter    X 

Adapter till maskinfot    X 

Fäste till kuggrem på X-axeln    X 

Adapter till kullager    X 

Skyddskåpa till remhjul på Y-axeln    X 

Skyddskåpa till remhjul på X-axeln    X 

3.10 Materialval 

När komponenterna var valda och författarna hade bestämt vilka komponenter 

som är unika delar var det dags att göra materialval för dessa komponenter. Då 

författarna kommit fram till att styrningen/portalen skall byggas av 

aluminiumprofiler samt kollat på linjärstyrningar där de flesta är i rostfritt stål, 

bestämdes det att de unika delarna skulle tillverkas i antingen aluminium eller 

rostfritt stål. Alternativt vanligt konstruktionsstål som färgas i någon kulör. 

Författarna tog hjälp av CES EduPack 2015, som är en materialdatabas, för att 

undersöka de olika materialens egenskaper.  

3.10.1 Resultat av undersökning 

Resultatet av undersökningen av de olika materialens egenskaper presenteras i 

Tabell 4. 

 Tabell 4 Material och dess egenskaper 

Material E.modul 

(GPa) 

Sträckgräns 

(MPa) 

Densitet 

(kg/m³) 

Pris 

(kr/kg) 

Miljövänligt 

Aluminium 68-82 30-500 2500-2900 13,7-15,2 Ja 

Rostfritt stål 189-210 170-1000 7600-8100 38,3-42,2 Ja 

 

Som kan avläsas i Tabell 4 så har rostfritt stål både högre E-modul och 

sträckgräns. Aluminium väger mycket mindre än rostfritt stål och är billigare. 

Båda materialen är miljövänliga. 

3.10.2 Presentation av materialval 

Då slutsatsen drogs att förstärkningsplåtarna skall hålla Z-axeln på plats samt 

klara av vikten från både Z-axeln, Y-axeln och extrudern samt alla dess tillbehör 

kom författarna fram till att de skulle tillverkas i rostfritt stål, alternativt 

konstruktionsstål som färgas i någon kulör, då dessa material har högre E-modul 

och sträckgräns än aluminium och tål därför mer. Författarna bestämde att även de 

andra unika delarna skulle tillverkas i rostfritt stål eller i färgat konstruktionsstål. 

Detta för att få en mer enhetlig produkt och snygg design. 
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3.11 CAD-Modell 

Efter att komponent- och materialval var gjorda var nästa etapp att modellera upp 

en styrning/portal som uppfyller alla kriterierna. Resultatet av modelleringen fås 

av Figur 1. 

 

Figur 1 CAD-Modell Rendering: Fredrik Johansson 

Då författarna hade en begränsad tid på sig att få färdigt en prototyp togs inte 

skruvar, spårmuttrar, muttrar samt brickor med i modellen. Detta för att det 

behövs väldigt många och det skulle ta lång tid att placera ut all dessa 

komponenter i CAD-modellen. Även kuggremmar har valts att inte modelleras 

upp på grund av tidsbrist.  

3.12 Ritningar 

Efter att styrningen/portalen var färdigmodellerad i Catia V5 skapades det 

maskintekniska ritningar innehållande sammanställningsritning, 

delsammanställningsritningar samt ritningar på de unika delarna. Alla ritningar 

återfinns i Bilaga 11 - Ritningar. 

3.13 Analys 

Då styrningen/portalen är en väldigt komplex produkt som innehåller många 

komponenter valde författarna att inte göra någon analys av produkten i Catia V5 

på grund av tidsbrist. Författarna visste inte heller vikten på extrudern och kunde 

därför inte veta vilken kraften och/eller vilket moment extrudern skulle bidra med. 

Vid samtal med företagen som författarna köpt komponenter från, och/eller blivit 
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sponsrade av, valde författarna istället att överdriva krafterna och momenten lite 

för att få komponenter som garanterat klarar av ändamålet samt att författarna valt 

att överdimensionera en del av de unika delarna för att vara säkra på att även 

dessa klarar av ändamålet. 

3.14 Tillverkning 

Här tar författarna upp vilka tillverkningsmetoder som valts för tillverkningen av 

de unika delarna. Här tas även upp om tillverkningsanpassning har fått göras. 

3.14.1 Tillverkningsmetoder 

Författarna valde laserskärning som tillverkningsmetod för att tillverka 

förstärkningsplattorna. Detta för att det är en metod som går snabbt, som har 

mindre värmepåverkan på materialet jämfört med att tillexempel köra med 

gasverk samt att förstärkningsplattorna innehåller många hål som är utplacerade 

och anpassade efter andra komponenter i produkten och måste därför hamna på 

rätt plats för att matcha dessa komponenter och laserskärning är en metod som är 

väldigt exakt. Hade författarna valt att borra alla hålen själva hade det inte blivit 

lika exakt som med laserskärning. 

Resterande av de unika komponenterna valde författarna att tillverka själva 

tillsammans med Simon Hjalmarsson i verkstaden på Högskolan i Halmstad. 

Svarvning, fräsning och borrning är det tillverkningsmetoder som använts för att 

tillverka dessa komponenter. Även försänkning av hål har gjorts samt att radier 

har skapats på en del av komponenterna. 

3.14.2 Tillverkningsanpassning 

Då författarna tagit hänsyn till tillverkningen av de unika delarna från början har 

inga extra tillverkningsanpassningar behövt göras. 

3.15 Prototypframtagning 

För att ta fram och bygga en prototyp av styrningen/portalen tog författarna 

kontakt med olika företag för att undersöka deras utbud av komponenter för att 

hitta komponenter som låg inom budgeten författarna blivit tilldelade samt som 

klarade av ändamålet. 

För att hålla kostnaderna nere valde författarna att tillverka majoriteten av de 

unika delarna själva tillsammans med Simon Hjalmarsson i verkstaden på 

Högskolan i Halmstad. 

3.15.1 Offerter 

Under modelleringen av CAD-modellen tog författarna kontakt med olika företag 

för att få in offerter. Detta för att ta reda på vad det skulle kosta att bygga en 

prototyp samt om det var möjligt för författarna att bygga en styrning/portal som 
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uppfyller kriterierna med den budget som författarna hade att förhålla sig till. 

Författarna har dock inte lyckats få tag i offerter på vad det skulle kosta att 

tillverka de unika delarna. Offerterna återfinns i Bilaga 7.  

3.15.2 Kostnadskalkyl 

Då författarna har kunnat plocka delar från 3D-skrivaren som gjordes som 

examensarbete i fjol och då författarna inte har fått in offerter på vad det skulle 

kosta att tillverka de unika delarna samt har blivit sponsrade med en del 

komponenter har det endast upprättats en kostnadskalkyl på vad författarna har 

behövt betala för att bygga prototypen. Kostnadskalkylen återfinns i Bilaga 8. 

3.15.3 Komponentlista 

En komponentlista innehållande alla komponenter som prototypen består av 

upprättades och återfinns i Bilaga 9. Dock är inte alla komponenter specificerade. 

3.16 FMEA-analys 

FMEA står för Failure Mode and Effects Analysis. Denna analys används för att 

förutspå potentiella fel som kan uppstå i produkten som utvecklas. I analysen 

undersökts följande: 

 Failure Modes (Vad skulle kunna gå fel?) 

 Failure Causes (Vad skulle kunna orsaka felet?) 

 Failure Effects (Vad skulle konsekvenserna av felet kunna vara?) 

FEMA-analysen författarna upprättade på styrningen/portalen återfinns i Bilaga 

10. 

3.17 Livscykelanalys 

Vid val av materialval samt komponentval hade författarna i åtanke att produkten 

skulle vara gjord i miljövänliga material, det vill säga material som går att 

återvinna, samt att produkten skulle vara lätt att demontera för att underlätta 

uppdelningen av komponenter när produkten nått sin livscykel. 

Styrningen/portalen består av stål- och aluminiumkomponenter, elkomponenter 

samt plastdetaljer. Alla stål- och aluminiumkomponenter är återvinningsbara 

vilket gör att styrningen/portalen till största del går att återvinna när produkten 

nått sin livscykel. Även plast detaljerna är återvinningsbara. Gällande 

elkomponenterna vet författarna inte om de är återvinningsbara/delvis 

återvinningsbara eller inte. 

3.18 CE-märkning  

Författarna har inte lagt någon tid på att undersöka behovet av CE-märkning på 

grund av tidsbrist. Dessutom har författarna endast utvecklat styrningen/portalen 
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av 3D-skrivaren, det vill säga att det inte är den kompletta slutprodukten. För att 

3D-skrivaren skall bli komplett behövs en extruder och detta var den andra 

gruppens område. Vid en eventuell produktion av 3D-skrivaren kommer 

uppdragsgivarna behöva undersöka behovet av CE-märkning. 
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4. Presentation av utfört arbete, resultat och analys 

4.1 Arbetes genomförande 

Författarna har, tillsammans med Emil Axelsson och David Källner, under 12 

veckors tid arbetat med att ta fram en fungerande prototyp av 3D-skrivare 2.0 där 

författarnas har haft i uppdrag att utveckla styrningen/portalen till produkten. 

Detta har gjorts med hjälp av Fredy Olssons metod för principkonstruktion, 

primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion (1995) som är den metod 

författarna har fått lära sig att arbeta med under andra året på CAD-

Teknikerutbildningen vid Högskolan i Halmstad.  

Författarna började med att skissa upp olika produktförslag med hänsyn taget till 

kriterierna som uppdragsgivarna satt upp. Därefter utvärderades de olika 

prouktförslagen för att se vilket av dem som uppfyllde kriterierna bäst. Det 

produktförlag som ansågs vara bäst valdes att vidareutveckla. Sedan gjorde 

författarna komponent- och materialval och därefter skapades en CAD-modell. I 

samband med modelleringen av CAD-modellen tog författarna kontakt med 

företag för att få in offerter för att ta reda på om det var möjligt för författarna att 

bygga en prototyp med den summa pengar som författarna hade att förhålla sig 

till. Nästa etapp bestod av att skapa ritningar samt välja tillverkningsmetoder och 

därefter påbörjades inköp samt tillverkning av komponenter. Författarna har även 

utfört olika typer av analyser samt upprättat en kostnadskalkyl som visar hur 

mycket pengar författarna har lagt på att bygga prototypen.  

4.2 Resultat 

Arbetet resulterade i att en prototyp av styrningen/portalen till 3D-skrivaren har 

konstruerats. Prototypen uppfyller kriterierna som Svenska Konstruktörsbyrån satt 

upp i början av arbetet. Med eventuellt mindre modifieringar samt genomförd CE-

märkning och en fungerande extruder är produkten redo för marknaden. 

4.3 Utvärdering 

Författarna anser att de har, utifrån den information och kunskap som finns att 

tillgå i kombination med författarnas egna kunskaper och erfarenheter samt med 

hjälp av metoden som använts och den begränsade tid samt begränsade budget 

författarna har haft att förhålla sig till, lyckats konstruera en styrning/portal som 

uppfyller kriterierna som sattes upp i början av examensarbetet.  

Författarna har stött på både med- och motgångar under arbetets gång, det vill 

säga att arbetet inte har varit helt problemfritt från idé till färdig prototyp. Vid 

vissa tillfällen har problemen orsakat att författarna fått tänka om medan vissa 

problem inte har varit så kritiska och utan bara inneburit lite lättare 

konstruktionsförbättringar. Författarna har även haft medgångar i form av att vissa 
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av företagen författarna varit i kontakt med valt att sponsra projektet med 

komponenter medan resterande företag har erbjudit komponenter till ett mycket 

rabatterat pris. 

Dessa med- och motgångar har bidragit till att författarna har fått starkare kunskap 

i hur det är att utveckla en produkt, det vill säga hur det kan skilja sig från idé och 

CAD-modell till tillverkning av den slutliga produkten. 
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5. Avslutning 

5.1 Kritisk granskning 

Vid framtagning och tillverkning av en produkt bör valen av material, 

tillverkningsteknik, konstruktion och produktionsplats tänkas igenom ordentligt så 

att människor och miljö inte tar skada.  Tillexempel, att använda miljövänliga 

material och material som inte är skadliga för människan, att vid inköp av färdiga 

komponenter välja komponenter som är tillverkade i miljövänliga material, hur 

många komponenter som produkten behöver ha och hur enkel produkten är att 

montera. Färre komponenter minskar antalet felkällor samt underlättar montering 

som i sin tur bidrar till en bättre arbetsmiljö och har då inverkan på människan. 

Något mer som bör tas i åtanke är hur de olika komponenterna skall fästas ihop 

med varnadra. Till exempel, om två komponenter skall svetsas ihop eller skruvas 

ihop. Om komponenterna skall svetsas ihop bör hänsyn tas till att komponenterna 

är av samma material eller kan sorteras i samma container. Detta för att underlätta 

vid demontering vilket påverkar både människa och miljö.  

Författarna har vid komponent- och materialval till styrningen/portalen haft i 

åtanke att använda sig av material som är miljövänliga. Dock har författarna inte 

undersökt om alla elkomponenter är återvinningsbara. Detta är något som 

författarna borde ha undersökt då det kan ha en negativ inverkan på både miljö 

och människor. Författarna har även tagit hänsyn till demontering vid val av 

fästelement, det vill säga att prototypen går att demontera utan några problem när 

produkten nått sin livscykel. Detta har en positiv inverkan på både människor och 

miljö. 

Gällande upprättandet av en kostnadskalkyl för styrningen/portalen kunde 

författarna undersökt vad de olika komponenterna kostar bättre. Författarna har 

inte tagit kontakt med några företag för att få in offerter på vad det skulle kosta att 

tillverka de unika delarna som författarna tillverkat själva. Detta på grund av 

tidsbrist och författarna valt att lägga all tid på att bygga klart prototypen. Det 

negativa av detta är att det idag inte finns några siffror på vad det skulle kosta att 

tillverka en styrning/portal.  

Författarna har inte heller gjort några analyser på vilka belastningar de unika 

delarna klarar av. Detta är något som författarna borde ha gjort. Men på grund av 

tidsbrist valde författarna att istället överdimensionera dessa komponeter för att 

vara säkra på att det håller till ändamålet. Analyser bör dock göras innan 

produkten produceras i större mängder. Detta för att mängden material påverkar 

priserna. Minskning av material ger minskade materialkostnader. 



17 

 

För att vara säkra på att de färdiga delarna skulle klara belastningar de kan utsättas 

för granskades deras produktinformation innan valet av komponenter gjordes. Det 

negativa här är att författarna endast uppskattade krafterna som kan uppstå. Här 

borde författarna undersökt dessa krafter mer noggrant för att underlätta valet av 

komponenter.  

Som avslutning på den kritiska granskningen vill författarna tillägga att om mer 

tid och pengar hade funnit hade de valt att sätta linjärstyrningar på båda sidor av 

aluminiumprofilerna i alla leden. Detta för att det skapar mer stabilitet samt att 

moment minskas. Detta ha författarna kommit fram till under byggnationen av 

prototypen. I dagsläget är endast Y-axeln uppbyggd på detta sätt. 

5.2 Arbetsfördelning 

Fördelningen av de olika momenten som förekommit i arbetet bestämdes under 

arbetets gång. Författarna började med att diskutera fram de olika 

produktförslagen tillsammans. Därefter hjälptes författarna åt med att modellera 

upp CAD-modellen och skapa ritningar. Efter detta har en av författarna skött 

kontakten med företag, tagit in offerter samt hämtat upp komponenterna som har 

inhandlats medan den andra författaren, tillsammans med Simon Hjalmarsson, har 

tillverkat de komponenter som författarna valt att tillverka i verkstaden på 

Högskolan i Halmstad. Denna arbetsfördelning beror på att endast en av 

författarna har verkstadsvana och tillstånd till att använda maskinerna/ verktygen. 

Byggnationen av prototypen hjälptes alla inblandade parter åt med. Samtidigt som 

dessa moment har utförts har författarna hjälpts åt att skriva denna uppsats. 
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Bilaga.2 – POME-matris 

LIVSPERIOD KRAVOMRÅDEN 

Process Omgivning Människa Ekonomi 

ALSTR

ING 

Forskning F-1, F-2 

F-3, F-4 

F-1, F-4 A-1, K-1 

K-2 

K-1, K-2 

Produktplanering F-1, F-2 

F-3, F-4 

F-1, F-4 A-1, K-2 K-1, K-2 

Produktframtagning F-1, F-2 

F-3, F-4 

F-1, F-4 A-1, K-2 K-1 

FRAM

STÄLL

NING 

Beredning F-1, F-2 

F-3, F-4 

 K-1 K-1 

Anskaffning F-1, F-2 

F-3, F-4 

 K-2 F-1, F-2 

F-3, F-4 

A-1, K-2 

Tillverkning F-1, F-2 

F-3, F-4 

 K-1 K-1, K-2 

Montering A-1 F-4 F-1, F-2 

F-3, F-4 

A-1, K-1 

F-4, A-1 

Kontroll F-1, F-2 

F-3, F-4 

 F-1, F-2 

F-3, F-4 

A-1, K-1 

K-2 

Lagring F-1, F-4 F-1, F-4 F-1, F-4 F-1, F-4 

AVYT

TRING 

Förpackning F-1, F-4 F-1, F-4 F-1, F-4 F-1, F-4 

Distribuering F-1, F-4 

A-1 

 F-1, F-4 

A-1 

F-1, F-3 

F-4 A-1 

Lagring F-1, F-4 F-1, F-4 F-1, F-4 

A-1 

F-1, F-4 

A-1 

Försäljning   F-1, F-4 

A-1, K-1, 

K-2 

A-1, K-1 

K-2 

BRUK

NING 

Köp A-1  F-1, F-4 

K-1, K-2 

F-1, F-4 

K-1, K-2 

Hemtransport F-1, F-4 

A-1 

 F-1, F-4 

A-1 

F-1, F-4 

A-1 

Installering  F-1, F-4 A-1 A-1 

Användning  F-1, F-4 F-1, F-2 

F-3, F-4 

 

Underhåll   F-1, F-4  

Förvaring   F-1, F-4  

Kvittblivning F-1, F-4  F-1, F-4 F-1, F-4 

ELIMI

NERIN

G 

Hämtning F-1, F-4  F-1, F-4 F-1, F-4 

Borttransport  F-1, F-4 F-1, F-4 F-1, F-4 

Återvinning   F-1, F-4 F-1, F-4 

Förstöring F-1, F-4  F-1, F-4 F-1, F-4 
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Bilaga.3 – Produktförslag 1 
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Bilaga.4 – Produktförslag 2 
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Bilaga.5 – Produktförslag 3 
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Bilaga.6 – Produktförslag 4 
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Bilaga.7 – Offerter 
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AB Svenska Konstruktörsbyrån

Bokgatan 18

305 64 GULLBRANDSTORP

103101

Nr. 621236

Offert
Sida 1

Kundnr.

Leveransvillkor EXW-Fritt säljarens lager exkl. emballage

Betalningsvillkor 30 dagar netto, efter sedvanlig kreditbedömning

Er referensThomas Andersson/thomasa_aluflexVår referens Fredrik Johansson

16-05-03Datum

Externt vernr.

BeloppEnhetAntalNr. Benämning Nettopris

0.0.364.68 Ställfot D40 M8x60 9 ST 324,0036,00

Leveranstid är lagervara.

Levtid gäller efter slutlig teknisk klarlagd order

Det skulle glädja oss att få notera Er order.

Vänligen uppge offertnummer vid beställning-tack !

Med Vänliga Hälsningar

Aluflex AB

Thomas Andersson

Tel. 042-380253

Mob. 0709-217361

Fax. 042-380231

E-post: thomas.andersson@aluflex.se

324,00Totalt exkl.moms SEK

Offertens giltighetstid är 1 månad från vårt datum. I övrigt gäller Teknikföretagens- Allmänna leveransbestämmelser NL 09.

Lägsta ordervärde 300 sek.

Bankgiro 5650-6751

Postgiro 

Org. nr 556367-4067

Innehar F-skattebevis

VAT No. SE556367406701

+46 42 38 02 30

+46 42 38 02 31

info@aluflex.se254 67 Helsingborg

Lilla Garnisonsgatan 34

AluFlex AB Telefon

Telefax

e-post
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Bilaga.8 – Kostnadskalkyl 

 

Leverantör Ort Kostnad (kr) 

AluFlex Helsingborg 19 965,22 

Kedjeteknik Malmö 1570 

JBCNC Gislaved 444,20 

Swedol Halmstad 348 

Halmstad Färghus Halmstad 399 

Nya Plåt Halmstad 140 

 

Summa (kr) 

22 866,42  
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Bilaga.9 – Komponentlista 

 

Komponent Artikelnr. Inköpsställe Antal 

Aluminiumprofil 80x40 Light, 2160mm  0.0.026.34 Aluflex 2 

Aluminiumprofil 40x40, 1400mm 0.0.026.03 Aluflex 3 

Aluminiumprofil 80x40 Light, 1400mm 0.0.026.34 Aluflex 2 

Aluminiumprofil 80x40 Light, 1280mm 0.0.026.34 Aluflex 1 

Aluminiumprofil 40x40, 1350mm 0.0.026.03 Aluflex 1 

Vinkel 8 40x40 Zn (Vinkelfäste) 0.0.411.24 Aluflex 10 

Flexfit skena Rostfri 1537HL=4, 2000mm FFR1537SS Aluflex 2 

Flexfit skena Rostfri 1537HL=4, 1190mm FFR1537SS Aluflex 2 

Flexfit skena Rostfri 1537HL=4, 1150mm FFR1537SS Aluflex 2 

Ställfot D40 M8x60 0.0.364.68 Aluflex 9 

Flexfit vagn 3RRostfri 1537 FFC1537C3SS Aluflex 10 

Bocklag, Flytande t.stl 12 skruv BF-10-C7 Aluflex 2 

Kulmut. 1205, DIN Axspel10,05mm SFSR1205-2.8 Aluflex 2 

Kulskruv 1205, Rullad C7, 1200mm KSR1205-C7 Aluflex 2 

Flänslager, Fast t.stl 12 skruv FK-10-C7 Aluflex 2 

Koppl dia 34 RT 6-Max. 12Nm SGS34C-8/14MB Aluflex 2 

M.fläns t.stl 12 skruv/SGS34C MBA10-D-23/43 Aluflex 2 

Spårmutter V 8 St M5 0.0.480.54 Aluflex  

HTD Kuggremshjul LPL.78 B 4 20/5M-9 Kedjeteknik 2 

HTD Kuggremshjul LPL.78 C 2 20/5M-15 Kedjeteknik 2 

Kuggrem metervara 5M-10 L=3m SP12 Kedjeteknik 1 

Kuggrem metervara 5M-15 L=2,52m SP12 Kedjeteknik 2 

Stegmotor NEMA23 1Nm STM57-52 JBCNC 1 

Spårkullager, SKF 6200-2Z/C3 Momentum 8 

Stegmotor NEMA23 1,9Nm 57BYGH627  4 

Skyddskåpa_Remhjul_Y-axel   1 

Skyddskåpa_X-axel   2 

Adapter_Extruder   1 

Fäste_Kuggrem_Y-axel   2 

Adapter_Remhjul_Y-axel   1 

Förstärkningsplåt   2 

Adapter_Kulskruv_Mutter   2 

Adapter_Kulskruv_Nere   2 

Adapter_Kulskruv_Uppe   2 

Adapter_Ställfot   9 

Undre_Platta_Vänster_Fäste_Kuggrem   2 

Undre_Platta_Höger_Fäste_Kuggrem   2 

Övre_Platta_Fäste_Kuggrem   4 

Skyddskåpa_Remhjul_Motor_Y-axel   1 

Adapter_Stegmotor_Y-axel   1 

Adapter_Kullager   4 
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Adapter_Y-axel   2 

Skruvar (Olika dimensioner)    

Muttrar (Olika dimensioner)    

Brickor (Olika dimensioner)    

Elkomponenter    
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Bilaga.10 – FMEA-analys 
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Bilaga.11 – Ritningar 

 

Ritningsnummer: 

 1:1 – Huvudsammanställning_3D-skrivare _2.0 

 1:2 – Huvudsammanställning_3D-skrivare_2.0 

 2 – Delsammanställning Fäste_Kuggrem_Y-axel 

 3 – Delsammanställning Fäste_Kuggrem_X-axel 

 4 – Förstärkningsplåt 

 5 – Adapter_Kulskruv_Uppe 

 6 – Adapter_Kulskruv_Nere 

 7 – Adapter_Y-axel 

 8 – Adapter_Stegmotor_Y-axel 

 9 – Adapter_Remhjul_Y-axel 

 10 – Adapter_Extruder 

 11 – Fäste_Kuggrem_Y-axel 

 12 – Adapter_Kulskruv_Mutter 

 13 – Adapter_Kullager 

 14 – Adapter_Maskinfot 

 15 – Undre_Platta_Fäste_Kuggrem_X-axel_Vänster 

 16 – Undre_Platta_Fäste_Kuggrem_X-axel_Höger 

 17 – Övre_Platta_Fäste_Kuggrem_X-axel 

 18 – Skyddskåpa_X-axel 

 19 – Skyddskåpa_Remhjul_Y-axel 

 20 – Skyddskåpa_Remhjul_Motor_Y-axel 

 

 

 

 

 

 













































Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Tom Forsberg

Fredrik Johansson


