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Sammanfattning 
3D‐skrivare	är	en	del	av	den	moderna	floran	av	tillverkningsteknologi.	Möjligheten	att	
generera	prototyper	och	färdiga	produkter	med	dessa	maskiner	har	skapat	en	snabbare	
och	effektivare	metod	för	att	göra	det.	Trots	att	det	är	snabbt	och	effektivt	så	lider	dagens	
3D‐skrivare	av	att	ha	små	byggvolymer.	
	
Som	det	är	nu	finns	det	fyra	3D‐skrivare	i	KTH	Södertälje	som	inte	möter	behovet	av	stor.	
Bortsett	från	att	de	är	små	har	de	också	en	underbyggd	byggkvalitet.	Dessa	skrivare	har	
haft	problem	med	att	skapa	utskrifter	som	är	användbara	och	dessa	saknar	i	detalj.	På	
grund	av	den	dåliga	byggkvaliteten	hos	skrivarna	har	dessa	varit	ur	drift	under	längre	
perioder.	
	
En	vilja	att	skapa	skrivare	med	större	byggvolym	och	bättre	byggkvalitet	har	funnits	länge.	
Framtidsvisionen	är	att	skapa	en	skrivare	som	har	en	byggvolym	på	två	kubikmeter.	Syftet	
med	denna	studie	är	att	utveckla	en	mindre	version	som	kommer	att	kunna	skala	upp.	
	
Fokus	för	denna	studie	har	varit	att	skapa	en	storskalig,	pålitlig	och	modulär	skrivare.	
Genom	att	se	till	att	delarna	är	av	utmärkt	kvalitet	och	att	de	lätt	kan	bytas	ut	har	projektet	
säkerställt	detta.	Med	användning	av	3D‐utskrivna	och	standardiserade	delar	har	en	
skrivare	med	utmärkta	modulära	egenskaper	uppnåtts.	
	
De	koncept	och	modeller	som	producerats	har	skapats	med	hjälp	av	skisser	och	tekniker	
för	produktutveckling.	CAD‐modellering	har	gjorts	i	Creo	Parametric.	För	visualisering	av	
det	slutliga	konceptet	har	Keyshot	6	använts.	
	
Resultatet	är	en	skrivare	som	är	skalbar	och	med	hjälp	av	den	bifogade	bygguiden	är	det	
möjligt	att	montera.	

 

Nyckelord 
3D‐skrivare,	omkonstruktion,	storformat	
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Abstract 
3D printers are a part of the modern flora of manufacturing technologies. The possibility to 
generate prototypes and finished products with these machines has created a faster and more 
efficient method for doing so. Although fast and efficient, todays 3D printer suffers from being 
small and lacking the space needed to create larger models. 
 
As it is now there are four 3D printers in KTH Södertälje that that don’t meet the demand of size. 
Apart from being small they also have substandard build quality. These printers have had the 
problem of creating prints which are unusable and lacking in detail.  Due to the poor build 
quality of the printers these have been out of commission for extended periods of time.   
 
A will to create printers with larger build volume and with better build quality has existed a long 
time. The future vision is to create a printer that has a build volume of two cubic meters. The aim 
for this study is to develop a smaller version that is going to be able to scale up.    
 
The focal point of this study has been to create a large scale, reliable and modular printer. By 
making sure that parts are of excellent quality and that they can be easily exchanged this project 
has made sure of such things. With the use of 3D printed parts and parts that are standardized a 
printer with excellent modular properties has been achieved.   
 
The concepts and models produced has been so with the use of sketching and techniques for 
product development. CAD modeling has been done in Creo Parametric. For the visualization of 
the final concept Keyshot 6 has been used.  
 
The result is a printer that is scalable and with the use of the attached build guide is possible to 
assemble.  
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PLA - Polylaktid 

PVA – Polyvinylalkohol 

ABS – Akrylnitril-Butadien-Styren 

HIPS – High Impact Polystyrene 

PET – Polyetentereftalat 

PC – Polycarbonat 

PCB – Printed Circuit Board 

NTC – Negative Temperature Coefficient 

FDM – Fusion Deposition Modeling 

PTFE – Polytetrafloureten (Teflon) 

RepRap - Replicating rapid prototyper 

TPU- Thermoplastic polyurethane 

SLA – Stereolithography Apparatus 

PSU – Power supply unit 
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KTH Södertälje har i dagsläget fyra stycken 3D-skrivare av modell Velleman Vertex K8400. 

Dessa skrivare finns tillgängliga för studenter som vill arbeta med egna projekt eller lära sig mer 

om 3D-skrivare överlag. Användandet av skrivarna ingår även i flera kurser som ges på KTH för 

bland annat prototyptillverkning. 3D-skrivarna är tyvärr begränsade inom flera områden vilket 

har lett till att de inte nyttjats på avsett vis. Materialvalen är för närvarande begränsade till endast 

PLA. Både utskriftskvalitet och geometrisk komplexitet ger mer att önska. Byggvolymen är även 

förhållandevis liten och service av maskinerna är krävande. Det finns en önskas att undersöka 

möjligheten att utveckla en 3D-skrivar plattform med förbättrade egenskaper i ett modulärt 

utförande som är skalbar. Den framtida visionen är en 3D-skrivare med en utskriftsvolym på 

2m3.   

 

• Den nuvarande 3D-skrivaren saknar en uppvärmningsbar byggyta vilket krävs för utskrift 

av flertalet olika material. 

• Det munstycke som idag sitter monterat utgörs av mässing och är inte lämpligt i 

kombination med filament innehållande abrassiva material. 

• Den nuvarande 3D-skrivaren är inte konstruerad med en förstoring i åtanke. 

• Miljön där skrivaren är placerad innebär att den opereras av individer med varierande 

vana. Det är av vikt att förhindra felhantering och minimera underhåll. 

• 3D-skrivaren saknar både trådlös och sladdbunden nätverksanslutning. 

 

Syftet med detta arbete är att genomföra en omkonstruktion av en Velleman Vertex K8400 och 

presentera en lösning på en skalbar 3D-skrivarplattform. De mål som detta arbete kommer att 

behandla är att: 

• Utöka byggvolymen 

• Möjliggöra styrning över nätverk 

• Säkerställa så att den kan hantera de flesta termoplaster som finns på marknaden 

Genom att se till att dessa mål blir uppfyllda så kommer maskinen bli mer användbar och möjlig 

att använda i produktutvecklingsammanhang. 



 

 

 

• En fördubbling av utskriftsarean. 

• Skrivaren skall klara ABS, PLA, HIPS, PP, PET, PVA samt filamenttyper med abrassiva 

tillsatser. 

• Byggplattan skall vara uppvärmningsbar. 

• Skrivaren skall kunna övervakas och kontrolleras över nätverk. 

• Skrivaren skall klara av dubbelextrudering. 

 

Denna rapport kommer ej att ta hänsyn till det elektriska systemet eller någon programmering 

som kan krävas. 

 

 

En akronym som står för Plan, Do, Check och Act. PDCA är en iterativ fyra-stegsmetod som 

syftar till att strukturerat arbeta med en process.  

Identifiera och analysera problem som råder och fastsställa en plan för att finna en 

lösning.

Implementera planen och samla data för nästa steg.  

Samla in den data som behövs och analysera denna. Om datan är tillräcklig fortsätt till 

nästa steg annars bör mer data samlas in.   

Act Implementera den data som samlats i föregående steg och utför det arbete som krävs för 

att skapa en lösning.  

 

Gruppens inledande arbete ägnades till att söka av källor via internet. Genom att kolla av olika 

företag och källor tillägnat olika skrivare fick gruppen den information som krävdes för att 

analysera den nuvarande situationen och för att bringa klarhet i de delar som saknades.  

 

För litteratursökning användes framförallt KTH bibliotekets sökmotor. Det primära målet med 

denna sökning var att hämta material som var källkritiskt hanterat och som var referensgranskat. 



 

 

Viktig del i detta var att materialet var referensgranskat och att det var mer komplett än material 

som fanns på olika internetsidor.  

 

För att skapa de modeller som behövdes för konstruktion och ritningsarbete har CAD-modeller 

varit av vikt. CAD-verktyget som användes var Creo Parametric och har varit det verktyg som 

använts genom hela utbildningen. Gruppen har även tagit fram en byggmanual för senare 

montering av skrivaren där SolidWorks Composer har använts. Med hjälp av denna skall 

montering vara möjlig för den färdiga produkten. 

 

För att ge vägledning till de CAD-modeller som skapades skissade gruppen på olika förslag. 

Dessa skisser skapades bland annat digitalt i programvaran Autodesk Sketchbook och på papper. 

Sketchbook används mestadels för denna typ av arbete eftersom det är enkelt att använda och 

möjligheterna att förändra detaljer är stor.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 

Detta avsnitt kommer hantera fördelarna och nackdelarna med att tillverka prototyper och 

produkter genom additiv tillverkning. Additiv tillverkning, som det är i detta fall 3D-printing, är 

en förhållandevis ny typ av tillverkningsmetod och började utvecklas i slutet av 80-talet. Den 

första teknologin som utvecklades var så kallad SLA (Stereolithography Apparatus). SLA kan 

enklast beskrivas som en process där resin med hjälp av en laser skapar en tredimensionell bild, 

dvs en 3D-modell. Fördelarna med ett system som SLA är att de modeller som skapas har hög 

ytfinish och kan med fördel användas i andra processer som exempelvis vid tillverkning av 

gjutformar. Andra applikationer av en utskrift från en sådan maskin är om de ska användas till 

estetiska ändamål eftersom ytan inte behöver efterbehandlas.  

Den vanligaste tekniken är FDM. Dess uppkomst sträcker sig tillbaka till år 1989 då Scott Crump, 

en av grundarna av Stratasys Inc utvecklade tekniken 

och tog patent på den. Stratasys var de som 

utvecklade tekniken och de står för fortsatt utveckling 

av densamma även om den har öppnats upp för den 

bredare massan genom det så kallade RepRap-

samfundet. FDM är den vanligaste tekniken som 

används idag och många av de billigare 3D-skrivarna 

på marknaden använder sig av denna.  

Tekniken bygger på att utskriften byggs upp lager för 

lager där lagerhöjd och hastighet avgör dels hur lång 

tid det tar samt hur fin yta som kan uppnås.  

 

3D-skrivarna var till en början skapade som ett verktyg för snabbare prototyptillverkning. Under 

sent 80-tal och tidigt 90-tal var de flesta ingenjörer förpassade till en verkstad där prototyper 

kunde framställas.  Denna process kunde ta lång tid och var många gånger kostsam då dyra 

maskiner fick köpas in för ändamålet, att förändra en modell kunde vara en kostsam historia där 

minsta förändring kostade både tid och pengar. 3D-skrivaren var lösningen på detta problem.  

Genom att göra förändringar av CAD-modellen och skiva ut den nya iterationen direkt kunde en 

 



 

 

snabb utvärdering ske. Den minskade mängden materialåtgång är en viktig del av processen 

eftersom det i slutänden blir en kostnadsfråga. 

Den mest uppenbara och stora fördelen med teknologin är att tillverkningstiden för prototyper 

minskar drastiskt och förändringar är enkla att utföra. Denna kombination gör att priset för en 

prototyp sjunker och effektiviteten ökar. Detta gör att teknologin i jämförelse med mer 

traditionell prototypframtagning, exempelvis lerskulptering, är ett mer flexibelt sätt att arbeta på 

vilket i grund och botten gör att mer kapital i form tid frigörs i en produktutvecklingsfas. Som en 

effekt av att priset sjunker vid prototyptillverkning så gör även risken att tillverka dem. Det 

eftersom ändringarna inte skapar merarbete där t.ex. formar måste göras om och maskiner ställas 

in. Det går till och med att hävda att resultatet av detta är att företag blir modigare för varje krona 

som sparas och att de på grund av det kan lägga resurser på andra ställen. Detta är effekten av 

prototypframtagning ur en företagsekonomisk synvinkel.  

En annan aspekt som bör diskuteras är det faktum att en del av de patent som styrt utvecklingen 

släpptes fria år 2007. Detta är något som har omvälvt hela 3D-marknaden och öppnat för 

användare som inte är industrier. Genom att släppa patent fria har en helt ny marknad öppnats 

där vem som helst kan ta del av teknologin. Primärt är det fortfarande framtagning av olika 

komponenter som är viktigast men andra applikationer finns som t.ex. skapandet av dekorativa 

detaljer. I detta spektrum av innovationsrikedom finns det exempel på teatrar som har övergett 

traditionell rekvisitatillverkning till fördel för 3D-skrivare.  

Teknologin är i sin linda fortfarande trots de cirka 30 åren som den har funnits. Som sådan finns 

det potential att den kan förändras och framför allt utvecklas till att ta en viktig plats. I grund och 

botten kan det sägas att möjligheterna är näst intill oändliga då det i princip innebär att den egna 

kreativiteten är den begränsande faktorn.  

 

Varje teknologi har sina baksidor och så även med 3D-tekniken. I skrivande stund är utbudet av 

material begränsat, i alla fall om det handlar om entusiastdelen av marknaden. Där är användarna 

begränsade till att använda sig av olika typer av termoplaster med eller utan tillsatser som 

exempelvis trä eller metallpulver. Detta gör att det exempelvis inte går att tillverka delar som skall 

ersätta befintliga metalldelar eftersom denna teknik inte är tillgänglig för andra än stora företag. 

De termoplaster som finns är antingen nya typer av plaster som exempelvis PLA eller plaster som 

har funnits ett tag, som exempelvis ABS. ABS är en mer användbar plast då den anses vara en 

konstruktionsplast med egenskaper som gör att den håller för olika typer av påfrestningar. PLA-



 

 

plasten är en mer spröd plast med egenskaper som lämpar sig mer för en mer visuell användning 

än en praktisk. Den innehåller bland annat majsmjöl och anses vara miljövänlig.  

Eftersom det är möjlig att ta fram egna delar och egna prototyper finns det möjlighet att skapa 

komponenter som kringgår lagar. Ett sådant exempel är vapen. Ett uppmärksammat fall finns i 

USA där juridikstudenten Cody R. Wilson 2013 skapade en pistol som till stora delar var 

utskriven i en 3D-skrivare (Popescu 2016). Fallet med den 3D-utskrivna pistolen är ett av många 

fall där gråzoner i den juridiska strukturen används. Att lägga ut modeller av delar till ett vapen är 

ett vanligt fenomen som säkerligen inte kommer att försvinna ju mer denna teknologi utvecklas.   

 

Användandet av CAD-modellering gör det möjligt att visualisera formen på en produkt och 

därav möjligheten att utvärdera dess utseende. Genom möjligheten att forma produkten utan att 

skapa en fysisk representation av produkten gör CAD-modellering till ett kraftfullt verktyg.  

 

Eppinger och Ulrich menar att modularitet är det viktigaste vid framtagningen av en 

produktarkitektur. Modulär arkitektur innebär bland annat att två egenskaper ingår i produkten, 

dels att delsystem implementerar ett eller ett fåtal funktionella element och att dessa delsystem är 

väldefinierade för produktens primära funktioner (Ulrich, Eppinger 2012). Det finns tre olika 

typer av modulär arkitektur, spårmodulär, bussmodulär och sektionsmodulär arkitektur.  Den 

vanligaste typen är den spårmodulära där den viktigaste kännetecknet är att varje gränssnitt skiljer 

sig från det andra. De olika delsystemen är inte utbytbara mot varandra något som innebär att 

varje del i ett system är unikt.  

 

En produktutvecklingsprocess är en samling metoder och verktyg som användas för att designa 

eller skapa en produkt. Det finns flera olika skäl till varför en sådan process skall äga rum. Ett av 

dessa skäl är att ett företag, en organisation eller individ vill göra förbättringar på en befintlig 

produkt. I denna process kan de steg som tas leda till att möjligheter som finns för förbättring 

hittas. Produktutveckling består av ett visst antal faser, där bland annat planering och 

konceptutveckling är några av dessa.  I en konceptutvecklingsfas är identifiering av kundbehov, 

upprättande av målspecifikationer, konceptgenerering och konceptval några av de saker som är 

instrumentella för att produktutveckling skall fortlöpa. Genom att finna kundbehoven byggs 

grunden för en lyckad produktutveckling fram (Ulrich, Eppinger 2012). 



 

 

  



 

 

 
 

I början av projektet gavs gruppen en kravbild från uppdragsgivaren där sju stycken olika 

moduler skulle vara inkluderade i konstruktionen av 3D-skrivaren. Dessa sju moduler var 

kontroll, extruder, filament, transport, bädd, struktur och design. Att bryta ner och ta reda på de 

olika behoven för varje modul var av stor vikt. Gruppen analyserade varje del genom en så kallad 

funktionsnedbrytning där varje del belystes bit för bit.  

Att definiera de olika funktionerna som varje modul skulle innehålla var av en komplicerad natur. 

Struktur och design är de svåraste att bryta ner i termer av behov då dessa har något abstrakta 

behovsmönster. I jämförelse med kontrollmodulen som bland annat hade ”övervaka” som ett 

tydligt behov var det inte lika enkelt för strukturmodulen. Att förhindra att ramen från att böjas 

är ett mer abstrakt begrepp än att övervaka i en 3D-skrivare, den sistnämnda kan enkelt lösas 

med exempelvis en kamera.  

Det har skapats en funktionsnedbrytning för det som kallas för filamentmodul som dock endast 

kommer fungera som en nedbrytning. Anledningarna är flera men den viktigaste är att tidsbrist 

och projektets omfattning har spelat roll.   

 

Nedan följer den funktionsnedbrytningen som gruppen skapade. Här har varje del sin 

representation och varje behov presenteras i en punktlista.   

1. Nätverksanslutning 

2. Kameraövervakning  

3. Start/stopp av utskrift  

4. Justering av printparametrar 

5. Skapa presentationsmaterial 

1. Multifunktionellt munstycke 

2. Dubbla extruders 

3. Matning med variabelt tryck och hastighet 

4. Enklare byte av munstycke 



 

 

1. Förvaringsutrymme 

2. Skydd av filament vid förvaring 

3. Enkel åtkomst för byte 

1. Fördubbling av printarea 

2. Fördubbling av höjd 

3. Pålitlig och exakt styrning av position 

1. Möjliggöra uppvärmning 

2. Material som ej deformerar vid hög värme 

3. Förenkla losstagning av printobjekt 

1. Förhindra böjning av ram 

2. Förhindra skevning av ram 

3. Säkerställande av rätvinklig konstruktion 

1. Inkapsling av maskin 

2. Printytan skall synas under tiden maskinen skriver ut 

3. Integrera touchskärm 

4. Material och utformning som ger ett gediget utseende 

Denna funktionsnedbrytning har fungerat som utgångspunkt för vidare arbete i detta projekt. 

Alla ingående delar har hanterats utom filamentmodulen och vissa delar av designmodulens 

funktioner. Genom att återblicka på de mål som har ställts framgår bädd-, transport- och 

extrudermodul är de viktigaste delarna av konstruktionen. 



 

 

 
 

Velleman Vertex K8400 är en 3D-skrivare som återfinns i budgetsegmentet av 3D-

skrivarmarknaden, priset understiger 10 000 kronor. 

Maskinen är av så kallad FDM-typ (fused deposition 

modeling) vilket innebär att plastfilament smälts och 

skrivs ut lager för lager för att forma en modell. FDM är 

den vanligaste tekniken för budgetsegmentet och sättet 

som plasten extruderas ur munstycket är likt det på en 

limpistol. Hur och när plasten extruderas styrs av 

programvara som är likt en CNC-maskin och 

programmeras med så kallad G-kod. G-koden som finns 

i 3D-skrivarens programvara är inverterad gentemot den 

som finns i en CNC-maskin då det byggs upp material 

snarare än tas bort, principen kallas även additiv tillverkning.  

Det finns en rad olika styrsystem för 3D-skrivare, det som används i Velleman Vertex K8400 är 

Arduino-baserat. Arduino är en elektronisk plattform med öppen hårdvara och kompatibel med 

flera styrprogram med öppen källkod. Detta i kombination med lågt pris och lättillgänglighet har 

gjort det till ett populärt val för 3D-skrivare.  

Vertex K8400 är en byggsats som kan köpas hos flera svenska teknikkedjor. Komponenterna är 

av ett flertal olika material, exempelvis är höljet runt maskinen tillverkat i polykarbonat (PC) och 

de delar som fogar samman höljet är av ABS-plast.   

Motorerna är så kallade Nema 17-stegmotorer. Modellbeteckningen 

17 indikerar inte styrkan hos motorn utan innebär att den har en 

1,7x1,7 tum stor frontplatta. Motorvarianten som används för X- 

och Y-led har ett hållmoment på 0,47 Nm. Hållmomentet är det 

vridmoment som krävs för att förflytta motorn ett fullt steg när 

ström matas genom lindningarna men rotorn är stationär (Collins 

2016). 

Velleman har försett denna maskin med en förhållandevis liten 

byggvolym, där måtten endast är 180x190x200 mm. Med denna 

 

 



 

 

volym kommer modellerna som skrivs ut att begränsas till de tidigare 

nämnda måtten vilket innebär att större modeller och prototyper i 

värsta fall får delas upp i två delar. Ett av de största hindren för att 

göra denna skrivare större utan större ingrepp är det faktum att den 

har ett hölje som är i ett fast mått där delarna är anpassade för just 

denna modell. Detta i motsats till t.ex. Josef Prušas i3-skrivare som är 

helt öppna och därmed har möjligheten att anpassas. 

 

En framtida vision med detta projekt är att det till slut skall bli en storformatsskrivare med en 

byggvolym på upp till 2m3. Detta innebär att det finns en del utmaningar. Bland dessa ligger i att 

sondera marknaden för att se vad det finns för lösningar nu. Ett steg var att betrakta olika typer 

av storformatsskrivare som finns och ta reda på vad som gör dem till det de är. En av de första 

modellerna som gruppen valde att kolla på var bland annat den skrivare som BLB Industries har 

skapat. BLB har valt att kalla sin skapelse för The Box (The Box från BLB Industies 

(blbindustries.com)Figur 4-4). The Box är en skrivare som har en granulatmatad extruder som 

gör det möjligt att skriva ut stora modeller på en förhållandevis kort tid. BLB:s lösning 

exemplifierar detta bland annat genom att skriva ut en modell av ett T-rexkranium med en vikt på 

90 kg inom loppet av ett dygn. För att åstadkomma detta är en viktig komponent just matningen 

men även storleken på munstycket som används är av stor betydelse. Vanliga skrivare som 

exempelvis Velleman Vertex K8400 använder sig av munstycken med en håldiameter på 0,2 till 

0,8 millimeter. BLB använder sig av ett 2 mm munstycke. Detta i sin tur gör att modellerna har 

 

 



 

 

sämre detaljåtergivning än de som skapas av Velleman-maskinen. Ett sådant avvägande är dock 

en realitet som får göras vid tillverkning av stora modeller. 

BigRep One är en annan skrivare som det tyska företaget med samma namn har bidragit med. 

Den stora skillnaden mellan deras skrivare och BLB Industries variant är att BigRep One matas 

med filament istället för granulat. Kombinationen av modulära skrivhuvuden och dubbla 

extruders med munstycken på upp till 2mm så kan även BigRep One uppnå snabba utskriftstider. 

Byggvolymen är något mindre för BigRep där måtten är 1005x1005x1005 mm, för The Box är 

motsvarande 1500x1100x1500 mm.  

De två skrivarna som har beskrivits ovan är ett urval av de många olika typer av skrivare som 

finns. Dessa har fungerat som inspiration för den modell som gruppen har skapat under 

projektets gång. 

 

 

Hjärtat i en 3D-skrivare är extrudern. Det är i denna centrala del som filament matas in och sedan 

smälts till flytande form, likt det som sker i en limpistol. En extruder består av två zoner, matning 

och smältzon. Matningen är som namnet föreslår den delen där filamentet matas in och trycks 

vidare till nästa del, smältzonen. I det som är smältzonen förvandlas filament till flytande plast 

och trycks sedan ut genom ett munstycke som bygger upp det som sedan kommer vara 

slutresultatet.  

 

Matningen i en extruder kan ske på olika sätt. Genom 

direktmatning eller matning genom Bowden-rör. Den sistnämnda 

har matningen separerad från smältzonen via ett PTFE-rör. 

Anledningen till att separera matningen är främst vikt eftersom 

motorn som matar fram filament då inte bidrar till att 

tröghetsmomentet ökar. Detta medför att utkriftshastigheten kan 

ökas och defekter på grund av vibrationer i X- och Y-axeln 

minskar. Bowden-rörens svaghet finns i längden och framförallt 

när flexibla filament liknande TPU används. Eftersom det finns 

en inbyggd friktion längs hela rörets längd kommer TPU och 

 



 

 

liknande material fastna och inte kunna matas fram på ett tillfredställande sätt.  

Det motsatta kommer ske i direktmatade system. I dessa är matning och smältzon direkt 

sammankopplade för att göra transporten av filament så kort som möjligt. Denna konstruktion är 

tyngre än den föregående då motor, matning och smältzon är ihopsatta. Eftersom massan som 

transporteras ökar kan problem som stabilitet i ramen bli påtagliga med synliga defekter i de 

utskrivna delarna. Det finns dock klara fördelar med ett direktmatat system och det är framför allt 

vid utskrift av flexibla filament. Med en guidad filamentbana och skärande kugghjul (eng. 

Hobbed gear) så är förutsättningarna för en lyckad utskrift med flexibla filament mycket goda. 

Det är en av anledningarna till att de är populära på så kallade RepRap-maskiner som är vanliga 

bland entusiaster. 

 

I denna del smälts plast i ett värmeblock för att sedan transporteras vidare ut genom ett 

munstycke. Smältzonen består av ett visst antal delar som gör att det fungerar på rätt sätt. En av 

de viktigaste delarna är munstycket som ser till att extrudera 

filament på ett kontrollerat sätt. Munstyckena är för det mesta 

gjorda av mässing och är naturligt smörjande. Dessa munstycken 

fungerar bra ihop med de flesta termoplaster med ett par 

undantag, nämligen abrassiva filament som trä-PLA och kolfiber-

filament. I de fall som denna typ av filament används är det en 

god idé att istället använda sig av pläterade eller rostfria munstycken då de klarar av de abrassiva 

materialen mycket bättre. En klar fördel med dessa munstycken är att de klarar högre 

temperaturer och på så sätt kan användas för att smälta tåligare filament, bland annat PC och 

PET, eftersom dessa behöver temperaturer över 260◦C.  

Den del som gör det möjligt att smälta ner plast är värmeblocket. I värmeblocket finns det tre 

huvudkomponenter, ett metallblock (vanligtvis stål), en värmekropp som ser till att blocket blir 

varmt så att plasten smälts och en termistor som ser till att värmen hålls på rätt temperatur. Det 

finns vanligtvis två termistorer i en 3D-skrivare, en i den uppvärmda byggplattan och en i 

värmeblocket. I värmeblocket har den en viktigare roll än den i den uppvärmda byggplattan då 

den skall hantera högre temperaturer över lång tid, vanligtvis mellan 190–280◦C. Genom att ställa 

in den temperatur som är önskvärd kommer termistor och värmekropp att samverka så att rätt 

temperatur uppnås. Blocket är vanligtvis tillverkat av stål och som material har det goda 

egenskaper när det kommer till att fördela värme.  

 



 

 

 

För att kunna skriva ut mer krävande material är det viktigt att materialet inte drar ihop sig. Detta 

sker på grund av så kallad termisk kontraktion eller värmekrympning och kan uppstå när 

underlaget som materialet skrivs ut på är kallt. För att motverka sådana problem är det viktigt att 

ha en uppvärmd yta där materialets tendens att krympa minimeras. Den nuvarande skrivaren har 

för närvarande inte någon sådan yta och kan därför inte hantera material som har denna 

egenskap, därför är det endast möjligt att använda PLA för utskrifter. 

 

En uppvärmd utskriftsplatta består av ett fåtal delar. Den viktigaste och mest uppenbara är själva 

plattan som för det mesta är en aluminiumplåt alternativt en så kallad PCB-platta där en tunn yta 

av koppar läggs på, oftast upp till 35μm. Den sistnämnda används oftast i skrivare som tillhör 

budgetsegmentet. En mer vanlig men dyrare lösning är 

att använda sig av en aluminiumplåt.  En 

aluminiumplåt har bättre värmefördelning än en PCB-

platta och är därför mer pålitlig vid utskrift av känsliga 

material. Detta yttrar sig genom att PCB-plattan blir 

skev något som leder till att munstycket hamnar för 

långt ifrån ytan och plasten som skrivs ut ej fäster. 

Detta problem går att överbrygga genom att t.ex. lägga 

en glasplatta ovanpå PCB-plattan för att på det viset få 

en platt yta. Dock kan det fortfarande uppstå problem 

med att värmefördelningen inte är tillräcklig.  

 

Värmeelementet är en av de absolut viktigaste delarna i en 3D-skrivare, vare sig det är i den 

uppvärmda plattan eller extrudern. Vid utskrift av material 

som ABS och PC är det viktigt att det finns en uppvärmd 

byggplatta då dessa material kontraherar om de skrivs ut på 

en kall yta. 

Som namnet föreslår så är dess roll att värma upp den del 

som den sitter ihop med, i detta fall en aluminiumplåt eller 

en glasbädd. Vid uppvärmning av byggplattan är det viktigt 

att det sker snabbt och effektivt samt att det sker på ett sådant sätt att värmen fördelas över hela 

 



 

 

ytan. Ett värmeelement kan se ut på lite olika sätt, allt ifrån att det är monterat direkt på 

utskriftsplattan till en påklistrad silikonmatta (Figur 4-8)som har ett sammansatt värmepaket 

inbyggt. Det finns ett flertal fördelar med en silikonmatta där de nedanstående punkterna bör tas 

i beräkning: 

• Det går snabbt att värma upp 

• Konstruktionen är pålitlig 

• Den har låg bygghöjd 

• Har inbyggd termistor 

• Relativt billiga i jämförelse med andra värmeelement 

• Lång livslängd 

 

En termistor är en typ av resistor där motståndet är beroende av temperatur. I en uppvärmd 

byggplatta har den en given roll där den skall mäta och hålla byggplattan uppvärmd till en viss 

temperatur. Den vanligaste principen är NTC (Negative temperature coefficient) där motståndet 

sjunker när temperaturen ökar. Glastermistorer (Fel! Hittar inte referenskälla.) är den 

vanligaste typen av termistorer som används i uppvärmda byggplattor och är gjorda av 

halvledande material, bland annat germanium och silikon. En termistor på 100 kΩ är en vanlig 

variant som används och med denna är motståndet 100 kΩ vid rumstemperatur (20◦C) men 

sjunker ner till ungefär 100Ω vid 300◦C. I en byggplatta är temperaturspannet mellan 30–110◦C 

vilket innebär att termistorns hela kapacitet ej behöver användas. 

 

Enligt den kravspecifikation som har ställts för detta uppdrag finns bland annat kravet på 

övervakning av utskrifterna. Ett sådant krav innebär dels att användaren kan se sin utskrift fysiskt 

och dels så skall det finnas vissa kontrollinstanser som t.ex. temperaturkontroll och möjlighet att 

avbryta och pausa i en utskrift. För en effektiv användning kommer det vara av vikt att ha 

övervakning av skrivaren och de jobben som skrivs ut, en enkel implementering av beräknad 

tidsåtgång gör att det går att använda skrivaren mer effektivt.  



 

 

 

Det finns idag olika programvaror som kan hantera övervakning över utskriften. En utav dessa är 

Octoprint. Detta är en linuxbaserad programvara som drivs ihop med en Raspberry Pi. Octoprint 

har en helt öppen programkod vilket bidrar till en möjlighet att skapa egna applikationer som kan 

användas på skrivaren. Denna programvara är bra i den mån att användaren kan programmera 

om den för att använda den till det den vill. I de bibliotek med plugins som går att hitta på 

Octoprints hemsida kan användare dels använda sig av andra användares lösningar men också 

bidra till egna. En klar nackdel som Octoprint har är dess användargränssnitt som brister i 

tydlighet och är i många fall onödigt komplicerat. I Figur 4-9 syns gränssnittet med en plugin för 

övervakning via kamera. Här syns även de olika inställningarna som kan användas för styrning 

och kontroll, exempelvis temperaturkontroll.                           

 

En av de andra programvarorna som finns på marknaden är Astroprint. Astroprint och 

Octoprint är uppbyggda på samma sätt men med viktiga skillnader. En av det största skillnaderna 

är utformningen av gränssnittet där Astroprint har ett mer användarvänligt gränssnitt. Astroprint 

erbjuder både programvara och molntjänst gratis för användare vid registrering och det finns 

t.o.m. att köpa en färdigprogrammerad Raspberry pi på Astroprints hemsida.   

 



 

 

En annan viktig skillnad mellan Octoprint och Astroprint är sättet de hanterar data. I det 

förstnämnda fallet samlas data på ett minneskort som sätts in i kontrollenheten. Detta medför att 

användaren måste ha ett förhållandevis stort minneskort för att exempelvis skapa så kallade 

timelapse-videos. Astroprint är helt molnbaserat vilket i detta fall innebär att användaren inte 

behöver ha ett extra minneskort utan kan skicka den data till en sida som användaren skapar.  

Astroprint är det system som väljs för detta projekt då det uppvisar mer positiva sidor än 

Octoprint.  

Dessa är några av fördelarna med Astroprint: 

• Tydligt gränssnitt 

• Molnbaserad lagring 

• Möjligt att kontrollera utskrift med mobil eller dator 

• Utvecklas konstant 

I den miljö som maskinen är tänkt att verka i så är Astroprint en bättre lösning än Octoprint 

främst på grund av att det är enklare att hantera. Främst är en bra design av gränssnittet viktig då 

det är viktigt att eliminera möjligheten till att göra fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

För valet av extruder har det krävts ett detektivarbete som har varit omfattande. Dels har det 

funnits ett krav på att extrudern skall klara flera olika material och dels att den inte skall vara för 

komplicerat att använda. Genom att analysera de olika tillverkarnas data och specifikationer har 

ett spann av sex olika extruder ställts mot varandra i en beslutsmatris (se bilaga 1). Aspekter som 

pris, mångsidighet och inställningar har varit viktiga för att ta ett beslut gällande denna del av 3D-

skrivaren. Projektbudgeten på 10 000 SEK har varit en viktig 

punkt att ta hänsyn till vid valet av extruder eftersom priset 

på dessa sträcker sig från c:a 950 – 3000 SEK, något som 

innebär att denna del får anses som en stor investering.  

Aspekter som mångsidighet och inställningsmöjligheter har 

utöver pris varit mycket viktiga vid beslut. 

Inställningsmöjligheterna är direkt bidragande till om en 

extruder kommer klara att hantera en stor variation av olika 

material. Flexibla material som TPU kräver exempelvis att 

filamentet guidas genom ett kort PTFE-rör och att det har ett 

hårt tryck mot sig när det går genom de tandade kugghjulen 

som leder materialet mot smältzonen. Genom att ha 

möjligheten att ställa in detta kan användaren ställa in att ha 

flexibla material (hårt tryck) till att ställa in för hårda material 

som PLA (löst tryck). Dessa inställningar skall vara lätta att 

göra, något som går att beskåda i Figur 5-1 Sidovy av en 

flexionextruder och en E3D Titan, notera skruven som styr 

trycket mot filamentet. (e3d.com)där det går att se ett hjul för 

att göra dessa inställningar.  

Extrudern från Flexion har en tapp som sitter ihop med hjulet. Denna tapp har fyra olika sidor 

som också betecknas av siffrorna 1–4 för olika hårdhetsgrader, där 4 är för de hårdaste materialen 

och 1 för de mjukaste, hjulet sätts på plats med en sättskruv som finns på tappen.  

I andra fall som det för E3D:s Titan är det istället en skruv som styr hur hårt tryck som skall 

appliceras på filamenttråden, detta visas i Figur 5-1. Denna extruder har en kraftfull matning som 

har en utväxling på 3:1 vilket innebär att stegmotorer med mindre kraft kan användas för att mata 

 



 

 

filamentet. Titan är en av de få extruders som det går att använda både 1,75- och 3-

milimetersfilament. Detta går att uppnås genom att byta ut det röret som guidar filamentet ner i 

smältzonen. Det gör att denna modell får en hög poäng för flexibilitet och på så sätt blir en av de 

mest versatila i denna analys. En annan aspekt av denna extruder är att den till stora delar är 

uppbyggd av plastdetaljer, undantagen är axlar och fjädrar. Detta medför att vikten är låg jämfört 

med extrudern från Flexion vars delar är tillverkade av aluminium och stål. Från E3D har även 

två extrudrar varit aktuella att beakta, Chimera och Cyclops. Båda dessa har samma typ av kylzon 

där filament går in i två separata kammare. Beroende på vilken av modellerna som är monterad 

kommer det extruderas via ett eller två munstycken (Chimera) eller genom det gemensamma 

munstycket (Cyclops). Problemet med Chimera är att den är svår att hantera, detta då det krävs 

hög precision vid justering av höjden mellan munstycke och byggplatta. Risken med ett sådant 

system är att om denna justering ej är gjord på ett korrekt sätt kan munstycket som ej är i bruk 

kollidera med utskriften, något som skulle kunna resultera i en misslyckad utskrift. 

I fallet med Cyclops är detta mycket enklare att hantera och är på så vis en bättre konstruktion. I 

denna modell är det två inlopp som går ihop till ett vilket gör att justering av höjd endast behöver 

ske för ett munstycke. I den beslutsmatris som ligger till grund för val av extruder hamnade dessa 

på låga poäng. Dels skall det påpekas att dessa måste kombineras med matning för att klassas 

som t.ex. Flexions lösning, trots det bör de finnas med i en sådan matris. Den stora anledningen 

till att dessa får låg poäng är dels att de tunga och dels att de är omständliga att använda. 

Det slutgiltiga valet föll på en ny typ av extruder, Prometheus system från Distech automation. 

Denna modell är resultatet av en Kickstarter-kampanj där utvecklarna har skapat ett system som 

kan använda sig av olika material i en och samma utskrift. Likheterna mellan Prometheus och 

Cyclops är stora med några viktiga skillnader. Några av skillnaderna mellan dem är att den 

 



 

 

förstnämnda är ett helt system med matning och smältzon i ett, en annan att det inte krävs att två 

filamenttrådar matas in samtidigt vilket innebär att prometheus system även kan användas som 

singelextruder. Prometheus är dock dyr och det är en av få aspekter som drar ner poängen i 

beslutsmatrisen. Fördelarna med Prometheus är flertalet. En av de fördelar är att det är ett enda 

munstycke istället för två, detta gör att det inte kommer droppa plast från ett sekundärt 

munstycke. En annan fördel är att den klarar temperaturer på 300◦C, något som gör det möjligt 

att skriva ut prototyper med plaster som är tåliga exempelvis PC.  

 

 

 

 

 



 

 

 

För att utskrifterna skall vara av god kvalitet och och inte krympa på grund av skillnaderna i 

temperatur behövs en uppvärmd byggplatta. I sektion 4.3.2 berättade vi om de ingående 

delarna som behövdes för att en sådan skulle vara effektiv och varför den behövdes. Med det i 

åtanke har vissa val gjorts och dessa kommer att implementeras i den färdiga skrivaren. Ett av 

valen som gjordes var att använda en silikonmatta som värmeelement. Detta val gjordes då det 

ansågs som mest effektivt givet vad det skulle åstadkomma. Bland de viktigaste egenskaperna 

fanns bland annat att det kunde kopplas in via ett vägguttag istället för att kopplas in via 

strömaggregatet. Detta är speciellt viktigt eftersom den enbart har en effekt på 305 W medan 

ett värmeelement i den storleken kräver mer än 500 W, det valda kräver 560 W. Genom att 

koppla ett havledarrelä till värmeelementet kan den kopplas till styrenheten för korrekt 

värmemätninng. En annan orsak till att detta värmeelement har valts är att det har både 

termistor och värmeslingor i ett. Detta gör att det blir tillräckligt kompakt för att anses som en 

bra lösning.  

Aluminiumplåten som sitter ovanpå värmeelementet är av materialtypen MIC6. Fördelen med 

denna typ av aluminium är att det är en gjuten platta som är fri från spänningar och porer. 

Dessutom är det såpass stabilt att det inte påverkas speciellt mycket av värme, något som är 

fördelaktigt vid konstruktion av en uppvärmd byggplatta. Det används vanligtvis i flygindustrin 

och för en del maskinkomponenter. Eftersom denna plåt skall fräsas för att uppnå de 

toleranser som krävs är viktigt att det inte har porinneslutningar och andra defekter. MIC6 har 

inte dessa. Materialet har låg vikt och är spänningsfritt vilket är enorma fördelar för denna typ 

av användning. En sista fördel med detta material är att det har god värmeledningsförmåga.  

 

En grundförutsättning för erhålla en hög kvalitet på utskrivna objekt är en stabil och rigid ram. 

Utan dessa egenskaper i konstruktionen kommer valet av resterande komponenter påverka i en 

relativt liten grad. En extruder med exceptionell precision kommer exempelvis inte till sin fulla 

 



 

 

rätt om den är monterad på en instabil axel. Detta kan tyckas vara en självklarhet men är tyvärr 

en detalj som förbises i många konstruktioner. Anledningen till detta är många gånger en 

prisfråga kombinerat med materialtillgänglighet och bearbetningsförmåga. Den populära 3D-

skrivaren ”Ultimaker” startade t.ex som en konstruktion med träpaneler som utgjorde ramen.  

Detta bidrog i stort med att få ner den totala kostnaden för skrivaren och göra den mer 

tillgänglig för normalanvändare med lägre krav på prestanda, vilket i sin tur ledde till ett ökat 

intresse för tekniken i sig. Nyare modeller av Ultimakern har uppgraderat panelerna till 

aluminiumkomposit som består av en kärna av polyeten med tunna ytterskikt av aluminium.  

Ju större byggvolym som önskas desto viktigare blir ramkonstruktionen. Åverkan av små 

imperfektioner blir mer påtagliga i takt med att längden de verkar på ökar. Som tidigare har 

nämnts är visionen med detta arbete att utveckla ett koncept som i slutändan kan skalas upp till 

2m3. Till förfogande finns en Velleman Vertex K8400 som är tänkt att utgöra basen för en 

omkonstruktion. Denna skrivare har en ram utav PC, en termoplast med förhållandevis goda 

hållfasthetsegenskaper, särskilt slagseghet. För en ramkonstruktion är däremot styvhet en 

viktigare faktor och således faller valet till metall. Dessutom har panelerna inte de önskade 

dimensioner för detta arbete och behöver bytas ut oavsett materialval.  

 

 

 

 

 

 

 

De större 3D-skrivarna på marknaden som tidigare undersökts har ramar som utgörs av 

aluminiumprofiler av olika slag. Detta är sant även för flertalet CNC-fräsar vilka även har 

högre krav på hållfasthet i och med de krafter som skärande bearbetning behöver ta hänsyn till. 

Det finns en mängd varianter av aluminiumprofiler på marknaden och valet är inte självklart. 

En fräsmaskin som undersökts är X-Carve som utvecklats av Inventables. 

 



 

 

Aluminiumprofilerna för denna maskin är baserade på standardprofiler men integrerar två 

v-formade spår avsedda för hjul och heter Makerslide. De är även open-source vilket bland 

annat innebär att ritningar och CAD-filer finns tillgängliga för nedladdning. Aluminiumet i 

profilerna är av sorten 6105-T5. Denna grad av aluminium har god formbarhet vilket gör den 

lämplig för just extrudering av profiler. Utöver formbarheten har dessa profiler önskvärda 

egenskaper i form av korrosionsbeständighet och hållfasthet. 

Ett alternativ till Makerslide erbjuds av Openbuilds. Openbuilds är ett modulärt byggsystem 

särskilt utvecklat för linjär rörelse. Basen i detta system utgörs av aluminiumprofiler av graden 

6063-T5. Denna grad har en lägre brottgräns och är svagare än aluminium av 6105-T5. 

Däremot är det ett mer lämpligt val då nedböjning och utmattning är av större betydelse än 

styrka (J. Randolph Kissell, 2002). Profilerna går under varunamnet V-slot. Detta anspelar på 

det v-formade hjulspåret som finns på profilens fyra sidor. 

I likhet med Inventables tillämpar även Openbuilds en open-source filosofi som resonerar väl 

med den växande gruppen av 3D-skrivarentusiaster på internet. Alla komponenter som ingår i 

byggsystemet finns tillgängliga för nedladdning i diverse CAD-format, däribland filer för den 

fria programvaran Sketchup. Dessutom nyttjas standardiserade mått vilket underlättar för 

konstruktörer då kompletterande delar, muttrar, skruvar etc är lättillgängliga. Hjul med v-form 

 

 



 

 

finns att tillgå i både metall och plast. Utformningen av hjul och profiler erbjuder låg friktion 

för smidig gång samtidigt som de underlättar hjulens centrering i hjulspåren. Förutom nämnda 

aluminiumprofiler består byggsystemet utav flertalet plattor, vinklar och beslag för att 

sammanlänka profilerna. Utbudet ger en stor flexibilitet i utförande och många olika 

möjligheter för konstruktion.  

En intressant aspekt som båda dessa alternativ innebär är integreringen av det linjära guide 

systemet i den bärande konstruktionen. Detta eliminerar behovet av cylindriska axlar med 

lagrade slädar som utgör designen på merparten av de 3D-skrivare som finns på dagens 

marknad. Med det minskar andelen komponenter i och med att ingen fästanordning för dessa 

axlar skulle behövas. Utöver det är det rimligt att anta att underhållet minskar då behovet av 

smörjning sjunker. Dessutom påverkas skalbarheten positivt då ett mindre antal komponenter 

behöver ersättas vid en eventuell förstoring av skrivaren.  

Det finns påtagliga likheter mellan de båda alternativen men det som skiljer dem åt är främst 

flexibilitet. V-slot går till skillnad från Makerslide att få i ett flertal olika storlekar och 

konfigurationer. Placeringen av spåren i mitten av profilen underlättar även rent praktiskt då 

geometrin förblir symmetrisk. Utformningen av spåren i V-slot möjliggör dessutom 

användandet av olika sorters hjul. Se bild nedan.  

Då detta arbete innebär en omkonstruktion av en defekt 3D-skrivare finns en önskan att 

återanvända så många delar som möjligt i den mån det går. Integreringen av det linjära 

systemet i ramen som de undersökta aluminiumprofilerna kan erbjuda innebär att fullt 

funktionsdugliga komponenter inte återanvänds. Det är fullt möjligt att kombinera både dessa 

komponenter med de profiler som väljs om längre axlar anskaffas. Frågan som uppstår är 

vilket av alternativen som är lämpligast i samband med en förstoring av utskriftsarean.  

 



 

 

I ett försök att besvara detta kommer en enkel jämförelse av nedböjning för den cylindriska 

stålaxeln och aluminiumextruderingen V-slot genomföras. De båda elementen kommer här 

betraktas som en fritt upplagd balk och respektive nedböjning beräknas med hjälp av 

elementarfall och ekvationer ur formelsamlingen för hållfasthetslära KTH (Sundström, 2013). 

Balken med längden L (m)  påverkas av kraften P (N). Då denna kraft verkar på mitten av 

balken är nedböjningen δ (m) som störst och kan beräknas med nedanstående ekvation. 

𝛿𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑙3

48𝐸𝐼
   [6:1] 

Elastisitetsmodulen E (Pa), är materialberoende medans tröghetsmomentet I (m4) beror av 

geometrin för tvärsnittet av det element som skall beräknas.  

Tröghetsmomentet för det cirkulära tvärsnittet beräknas med nedanstående ekvation. 

𝐼 =
𝜋𝑟4

4
  [6:2] 

Tröghetsmomentet för V-slot extrudering är hämtad via Openbuilds forum under katalogen 

hjälpsamma verktyg (Carew, 2015) 

E-modul för aluminium 6063-T5 är hämtad från Methode Power Solutions Group (Methode 

power solutions group, 2017) 

Materialdata för de cylindriska axlarna med diameter 8mm som sitter i Vertex Velleman K8400 

saknas då de är ospecifierade. Det har här antagits att de kvalitetsmässigt bör motsvara 

centerless slipade axlar av rostfritt stål (SS-1672). E-modulen är hämtad från ”Journal of 

Chemical Engineering and Materials Science”, (Noori & Melin, 2012). 
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Material Alu 6063-T5 

Elastisitetsmodul, E 69 GPa 

Tröghetsmoment, I 48.163*10-9 m4 

Längd, L 0.7 m 

Kraft, P 30 N 

 

Material Stål SS-1672 

Elastisitetsmodul, E 206 GPa 

Tröghetsmoment, I 0.20106*10-9 m4 

Längd, L 0.7 m 

Kraft, P 30 N 

 

 

𝛿max(𝑉−𝑠𝑙𝑜𝑡) =
𝑃𝑙3

48𝐸𝐼
= 

30 ∗ 0.73

48 ∗ 69 ∗ 109 ∗ 48.163 ∗ 10−9
= 6.45…∗ 10−5𝑚 ≈ 0.0645𝑚𝑚 

 

𝛿max(𝐴𝑥𝑒𝑙) =
𝑃𝑙3

48𝐸𝐼
= 

30 ∗ 0.73

48 ∗ 206 ∗ 109 ∗ 0.20106 ∗ 10−9
= 0.005175…𝑚 ≈ 5.18𝑚𝑚 

Det bör noteras att de beräkningar rådande nedböjning som utförts endast är menade att 

användas för att jämföra de två alternativen och ge en indikation på vilket som är mest 

lämpligt. Datan till beräkningarna är inte verifierad eller kontrollerad genom experiment. Ingen 

hänsyn har heller tagits till nedböjning orsakad av komponenternas vikt. Däremot bör denna 

förenkling vara försumbar med avseende på den överdimensionerade kraften P. Beräkningarna 

bör ses som en idealisering. Resultaten visar således ej den verkliga nedböjningen vilket 

författarna av denna rapport är medvetna om. Däremot anses indikatorn vara nog tydlig för att 

vara användbar som beslutsunderlag. 



 

 

På grund av de ökade möjligheterna som V-slot erbjuder gentemot Makerslide, tillsammans 

med resterande sortiment Openbuilds tillhandahåller, faller valet av aluminiumprofil för 

ramkonstruktionen på V-slot. Det framgår även vara en god idé att integrera det linjära 

guidesystemet med denna ram i syfte att höja precision och stabilitet samt minimera underhåll 

och komplexitet.  

 

Ett linjärt drivsystem innebär i detta fall enkelt uttryckt omvandling av elektrisk energi till linjär 

rörelse. Komponenterna som utgör systemet kan variera i komplexitet, antal och teknologi. 

Valet av drivsystem behöver ta hänsyn till ett flertal, ibland motsägesfulla, faktorer. Den bästa 

lösningen för ett system är inte nödvändigtvis densamma i ett annorlunda sammanhang. Till 

stor del baseras urval på vilket behov som ska uppfyllas. Faktorer som önskad precision, 

hastighet och underhåll behöver vägas mot begränsningar i själva FDM-teknologin, budget, 

byggvolym samt kompatibilitet med tillgängliga resurser.  

En utgångspunkt för urvalet är återanvändadet av befintliga komponenter. Styrsystemet från 

Vertexskrivaren i form av Arduino Mega 2560 med tillhörande drivrutiner för stegmotorer 

kommer att återanvändas. Stegmotorer i storleksstandarden Nema 17 kommer även att 

återanvändas. Dessa komponenter hanterar omvandlingen av elektriskt energi till roterande 

rörelse samt mjukvara för positionering. Redan i detta steg har vad som tekniskt sett kan anses 

vara den bästa lösningen eliminerats, linjärmotorer. Linjärmotorer fungerar, utan att gå in på 

djupet, i stort sett som vanliga elektriska motorer innehållande rotor och stator. Skillnaden är 

att statorn och rotorn är utrullade och utgör på så sätt en skena och släde som vid elektrisk 

stimulering producerar en linjär rörelse till skillnad från roterande rörelse. Linjärmotorer har en 

hög precision, hastighet, effektivitet och minimalt underhåll, (Barrett, Harned, & Monnich). 

Den stora nackdelen är framför allt en hög initial kostnad och de förknippas mestadels med 

magnetisk levitation och snabbtåg. 

De vanligaste förekommande linjära drivsystem inom 3D-skrivarbranschen är remdrift och 

olika sorters skruvdrift. När det gäller skruvar finns det huvudsakligen två alternativ, 

trapetsskruvar och kulskruvar. Deras funktioner är lika. När skruvarna roterar förflyttas ett 

länkage (mutter) axielt längs skruven som i sin tur förflyttar den last som skall transporteras. 

Av dessa två är kulskruven den mest effektiva, har högst precision och hastighet. En kulskruv 

kan ha så pass hög mekanisk effektivitet som 96% medan effektiviteten hos en trapetsskruv är 

cirka hälften av detta (Denis & Parker). Den höga effektiviteten hos en kulskruv beror av 



 

 

kulskruvsmuttern, som innehåller återcirkulerande lagerkulor vilket leder till en mycket låg 

friktion.  

Trapetsskruvens lägre effektivitet är däremot just det som gör den speciellt lämplig i vertikala 

applikationer, såsom z-axeln på en 3D-skrivare. Den höga friktionen mellan skruv och mutter 

gör nämligen muttern självlåsande. Detta innebär att positionen i höjdled bibehålls, även om 

strömmen slås av. Dessutom sker vid 3D-utskrift förflyttningen i höjdled inkrementellt med ett 

lågt behov av höga hastigheter. Andra fördelar trapetsskruvar uppvisar gentemot kulskruvar är 

lägre kostnad, mindre underhåll och ljudnivå. Det är värt att nämna att kulskruvar lämpar sig 

avsevärt bättre för applikationer där förflyttning sker horisontellt med högre krav på precision 

såsom CNC-fräsmaskiner.  

 
För en 3D-skrivare är kuggremmar den vanligaste lösningen för horisontell förflyttning. 

Anledningen är inte bara den mycket lägre kostnaden gentemot både skruvar och 

linjärmotorer. Kuggremmar har både en hög effektivitet och klarar höga hastigheter samtidigt 

som underhåll och slitage är väldigt lågt (Monnich, 2014). Det underhåll som krävs är spänning 

av bältet som över tid blir utsträckt och måste kontrolleras periodiskt. Ett stort plus är vid en 

eventuell uppskalning av byggvolymen den låga kostnaden byte av rem innebär och enkelheten 

i utförandet av bytet. Däremot bör tilläggas att vid en uppskalning till 2m3 skall möjligheten att 

nyttja linjärmotorer undersökas.  

 

 



 

 

 

Utökandet av byggarean medför att de kuggremmar som för närvarande är installerade på 

Vertex K8400 behöver bytas ut. Profilen på dessa remmar är T2.5 där kuggarna har en 

trapesoidisk geometri med en stigning på 2.5 mm.   

 
 
Den trapesoidiska geometrin är inte avsedd för linjär rörelse med många riktningsändringar. På 

grund av flankspel (eng. backlash), vilket innebär ett glapp mellan kuggtand och kuggspår, kan 

dessa remmar i värsta fall leda till att ett kugg hoppar över ett steg som gör positioneringen 

felaktig. I syfte att öka precisionen och minska risken för felpositionering kommer 

kuggremmar med GT2 profiler användas. Dessa är särskilt utvecklade för linjär rörelse och har 

mer rundade kugg.  

Utöver ett minimerat flankspel är andra önskvärda fördelar ökad belastningskapacitet, tystare 

gång, energieffektivare och längre livslängd. (Designatronics Inc - SDP/SI , 2013) 

 



 

 

 

I samband med byte av remmar sågs även konfigurationen av dessa över. Den bakomliggande 

tanken är att denna omkonstruktionen i framtiden skall möjliggöra användandet av moduler 

med andra verktyg såsom fräs och lasergravyr i ett så kallat hybridsystem. Konfigurationen av 

kuggremmarna på Vertex K8400 är för närvarande i ett klassiskt kartesiskt utförande. En 

stegmotor styr vardera riktning, X och Y. Ett alternativ till detta är en CoreXY-konfiguration 

där två motorer gemensamt bidrar till att styra både i X- och Y-led. Denna metod togs fram på 

MIT just i syfte att undersöka bättre konfigurationer för hybridsystem. Genom en kombinerad 

förflyttning balanseras krafterna som verkar på ramverket. 

En nackdel som CoreXY uppvisar är korsandet av bältena vilket betyder att kuggremmarna 

angriper remskivan i en vinkel. När kuggarna inte följer kuggspåren exakt ökar risken för 

positioneringsfel och ger dessutom en ökad ljudnivå. Potentiellt kan remmarnas livslängd även 

påverkas negativ (FABtotum , 2014). Till följd av detta valdes att implentera en 

vidareutveckling av denna konfiguration där bältena inte korsas. Denna konfiguration 

utvecklades av ett italienskt företag som heter FABtotum. 

 

  

 



 

 

  



 

 

 
 

Konceptet som tagigts fram i detta arbete började med skisser och  modellerades sedan upp i 

virtuell miljö som ger en tydlig visuell representation och möjligheten att kontrollera 

kompatibilitet mellan de ingående komponenterna. All modellering skedde i programvaran 

Creo Parametric 2.0 som var tillgänglig via KTH.  

Slutprodukten består av en blandning av nedladdade filer från Openbuilds och 

egenkonstuerade parter. Filerna från Openbuilds är i .STEP format och saknade i många fall 

nödvändiga features för att enkelt kunna användas i en sammanställning. Merparten av dessa 

filer modifierades efter behov. V-Slot profilerna extraherades från .STEP filer och sparades 

som .SEC för att fritt kunna skapa egna längder. Ett bibliotek med skruvar, muttrar och 

brickor skapades enligt specifikationer från produktkatalog via Sifvert-skruv.se (Sifvert Skruv 

AB, 2017).  Detta gjordes för att säkerställa att de ingående komponenterna var lättillgängliga 

och korrekta.  

 

 

 



 

 

Utgångspunkten var att skapa en modulär konstruktion som i framtida projekt kan byggas ut 

och uppgraderas. De ingående komponenterna är tänkta att kunna adderas likt byggklossar där 

interfacen i de flesta fall består av insexskruvar och t-muttrar. Den första byggstenen i 

konstruktionen utgjordes av ramen.  

 

Ramen utgörs av totalt arton aluminiumextruderingar med två olika profiler, 20x40 mm och 

40x40 mm. Dessa är sammanlänkade med 90° vinklar i aluminium som fästs med 

lågprofilsskruv samt t-mutter. T-muttern passar in i skåran på extruderingarna och kan justeras 

längsmed dess längd.  

  

  



 

 

                     

 

Nästa steg är att bygga på ramen med de komponenter som utgör det linjära drivsystemet. 

Först ut är z-axlarna. Även de fästs med vinklar (se ovan) men inkluderar egenprintade 

distanser för att ge tillräckligt utrymme för de v-formade hjulen att rulla fritt.  

 

Den större byggplattan innebär mer vikt som skall kunna hållas och flyttas vertikalt. Med 

avseende på detta och det vridmoment de återanvända stegmotorerna kan tillhandahålla valdes att 

ha två stycken z-axlar.  



 

 

Komponenterna som medger rörelse i det horisontella planet består bland annat av delar ur 

Openbuilds sortiment samt egenkonstruerade och egenprintade delar.   

 

En viss utmaning låg i att konstruera de delar som är menade att printas eftersom hänsyn måste 

tas till de begränsningar en enklare 3D-skrivare medför. Tanken är att dessa delar efter det att 

denna omkonstruktion är genomförd kommer ersättas med delar printade med denna printer. På 

så sätt kan de nya delarna konstrueras med mindre begränsningar.  

Under arbetet har en fokus legat på att minimera det underhåll som skrivaren skall behöva. En 

utmaning remkonfiguration ger i och med långa kuggremmar, ca 2.4 m, är behovet att enkelt 

kunna spänna dessa. Som lösning på detta konstruerades en komponent där remmen kan spännas 

genom att justera en insexskruv med hattmutter som trycker på remmen och på så sätt håller den 

spänd. 

 



 

 

 

  

Under konstruktion av de egenprintade delarna hämtades inspiration från ett annat 3D-skrivar 

bygge med en CoreXY konfiguration via Thingiverse.com som heter ” D-Bot Core-XY 3D 

Printer” och är skapad av användaren spauda01. Till sist placeras byggplattan med värmebädd ut 

och fästs med z-axlarna. 

  

 



 

 

 

  



 

 

 
Detta produktutvecklingsarbete har resulterat i en 3D-skrivare uppbyggd med aluminiumprofiler 

för ökad stadga och en byggvolym på 400x400x370 mm. Skrivaren är kapabel att skriva ut med 

två olika sorters filament under en och samma utskrift. Detta medger både utskrift av modeller 

med komplexa geometrier då stödmaterial används och modeller med blandade färger. 

3D-skrivaren klarar av en mängd olika material med skiftande egenskaper som ger användaren 

möjlighet att producera komponenter som inte endast är estetiskt tilltalande utan kan även vara 

användbara. Det är även möjligt att ladda upp, förbereda och starta utskrifter via mobiltelefon 

vilket bidrar till en förhöjd upplevelse för användaren.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ett av målen för detta projekt var att utöka byggvolymen i skrivaren. Klarade vi av det? Det 

svaret är ja. Den volym som skrivaren har nu är strax över 850% större. Byggarean är 

fyrdubblad och kan stoltsera med ett mått på 400x400 mm. Implementeringen av Astroprints 

programvara i kombination med en Raspberry Pi innebär att det andra målet är uppnått. Med 

detta verktyg kommer studenter som använder maskinen ha möjlighet att övervaka sina projekt 

med kamera och ha möjligheten att kontrollera förloppet av utskriften via en app i mobilen 

eller med en dator. Med prometheusextrudern har maskinen fått ett erkänt pålitligt verktyg 

som klarar av de flesta termoplasterna som går att inhandla. Detta i kombination med att 

maskinen har blivit försedd med en värmebädd finns få begränsningar i vilka material som går 

att skriva ut.  
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