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Abstract 
In this paper we have studied possible future uses for Additive Manufacturing 
(commonly referred to as 3D-printing) in Space. More specifically we have sought to 
establish how Additive Manufacturing can be used to construct structures on the 
Moon. 

Our studies have shown that Additive Manufacturing has great potential for 
establishing colonies on not only the Moon, but perhaps even further away from our 
home planet. With Contour Crafting-technology in combination with ISRU (In Situ 
Resource Utilization) we could, with material already present in the sediment layers 
of the Moon, construct advanced structures without having to transfer any extra 
material from Earth. This would lower the costs of establishing a colony on the Moon 
to such extents that it could actually be fiscally possible.  



 
 

Sammanfattning 
Denna rapport är en detaljstudie i hur materialadderande tillverkning (det som i 
folkmun ofta benämns 3D-printning) kan användas för att upprätta konstruktioner i 
rymden. Fokus i denna studie har legat på hur tekniken kan användas på månen.  
En litteraturstudie ligger till grund för underlaget i rapporten och vi har även intervjuat 
personer med erfarenhet inom ämnet.  

Vår studie har visat att materialadderande tillverkning visar mycket lovande resultat 
för att möjliggöra konstruktion av kolonier på månen och även andra himlakroppar. 
Med Contour Crafting-metoden i kombination med ISRU (In Situ Resource Utilization) 
kan man med månens eget sedimentlager konstruera byggnader utan några 
materialtransporter från Jorden. Detta skulle sänka kostnaderna för upprättandet av 
en framtida månkoloni så markant att det blir ekonomiskt genomförbart. 

  



 
 

Förord 
Forskningsområdet som behandlas i denna rapport är ett område där det på senare 
tid skett många stora genombrott och utvecklingen visar inga tecken på att stanna av 
inom den närmaste tiden. För den som vill ha djupare kunskaper inom ämnet kan vi 
rekommendera informationskanalen Wohlers Associates Inc., som kan vara av stort 
intresse för den som vill ha kontinuerliga uppdateringar av läget inom branschen 
materialadderande tillverkning. För den som är intresserad av applikationer i rymden 
rekommenderar vi vidare studier av material från forskaren Behrokh Khoshnevis som 
är den som har utvecklat tekniken Contour Crafting och är en av de ledande i fältet.  

Vi vill tacka vår handledare Per Johansson för hans stöd i utformningen av rapporten. 
Vi vill också tacka Professor Christer Fuglesang för att han tog sig tid att dela med 
sig av sina erfarenheter och tankar till vårt arbete. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund till undersökningen 
Sedan tidernas begynnelse har människan blickat upp mot himlavalvet och drömt om 
att utforska universum och dess mysterier. År 1969 – för drygt 40 år sedan – tog 
mänskligheten det första stora klivet ut i rymden då besättningen på Apollo 11 
landade på månens yta och därmed blev de första människorna att sätta sin fot på 
en annan himlakropp.  

Idag är månen återigen lika intressant som för 40 år sedan. Efter fyra decenniers 
uppehåll finns nu åter planer på att återvända till vår närmsta himlakropp – och 
kanske bege sig ännu längre bort. Den här gången är planerna mer ambitiösa än 
1969, eftersom planerna nu är att utforska möjligheter att upprätta kolonier ute i 
rymden. NASA nämner flera skäl till varför det är intressant att utforska och etablera 
sig på månen. Månen kan fungera som ett första steg för att testa nya metoder och 
öppnar även upp nya möjligheter för forskningen. Ytterligare ett motiv kan vara 
ekonomiskt; att utforska möjligheten att utvinna resurser från andra himlakroppar kan 
på sikt leda till stor ekonomisk vinning. Slutligen kan ett så här storslaget gemensamt 
mål syfta till att föra samman olika länder till att samarbeta. Det kan också öka det 
allmänna intresset för forskning och framsteg inom teknologin.[1] Historiskt har 
rymdfärder och relaterad forskning varit ett sätt för nationer att gentemot varandra 
hävda sig och visa upp sina teknologiska framsteg. Under det kalla kriget spelade 
detta en stor roll och var det som till slut ledde till den första månlandningen.[2] 

Men är en månbas verklighet eller science fiction? Är det möjligt att upprätta kolonier 
så långt avskilda från Jorden? Hur ska man i så fall bära sig åt och vilken teknik bör 
man förlita sig på? Det är några av dessa frågor som vi med denna rapport avser att 
svara på. 

1.2 Problembeskrivning 
Vi har redan idag det tekniska kunnandet för att i teorin möjliggöra konstruktioner på 
främmande himlakroppar såsom månen. Problemet är snarare en kostnadsfråga. En 
”traditionell” konstruktionsprocess (i den mening vi i allmänhet ser på konstruktion 
med lyftkranar, grävskopor och cementblandare) vore visserligen inte omöjlig att 
utföra på en annan himlakropp, men kostnaderna sätter snabbt stopp för detta. Med 
dagens teknologi uppskattas det att kostnaden för att skicka upp 1 kilogram av ett 
godtyckligt material i rymden kostar uppemot 22.000$/kg.[3] Då kan man tänka sig 
vilka astronomiska summor pengar som skulle behövas bara för att skicka upp 
utrustningen – för att inte tala om själva byggmaterialet! 

 

 



2 
 

Med detta i åtanke finns det all anledning att börja se sig om efter andra möjligheter. 
Ett tämligen uppenbart sätt att sänka kostnaderna vore att inte behöva skicka upp 
något material från jorden utan att i vanlig ordning införskaffa material på plats – 
visserligen växer det inga träd på månen, men det finns gott om sten! Emellertid 
kräver även detta projekt en ofantlig initialinvestering och det är inte heller säkert hur 
väl våra jordbeprövade metoder skulle fungera ute i rymden. Detta är baserat på 
dagens syn på konstruktion och material. Det är mycket möjligt att man med nya 
konstruktionssätt helt kan förändra grundförutsättningarna och därmed möjliggöra det 
som tidigare var omöjligt. Till exempel kan man med det som i folkmun ofta kallas för 
”3D-printning” redan idag på Jorden åstadkomma enastående resultat på ett helt nytt 
sätt jämfört med hur man tidigare har gjort. Vi ska undersöka möjligheterna för att 
applicera detta på vår frågeställning. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka om ”3D-printning”, dvs. materialadderande 
tillverkning, kan användas för att upprätta avancerade konstruktioner på främmande 
himlakroppar, i vårt fall månen. Vi tänker dels undersöka vad tekniken själv har för 
möjligheter och brister, samt om det kommer vara ekonomiskt hållbart att förlita sig 
på detta. Vi tänker också undersöka den himlakropp vi valt att inrikta oss på – månen 
– och se hur dess lokala förutsättningar påverkar hur teknologin kan användas där.  

1.4 Avgränsningar 
Vi tänker först och främst avgränsa oss till att undersöka hur man med hjälp av 
materialadderande tillverkning kan upprätta avancerade konstruktioner (det vill säga 
upprätta baser) på månen. Rymden är full av möjligheter och den här nya teknologin 
kan tänkas ha många användningsområden – till exempel skulle man kunna bygga 
reservdelar till raketer under långa rymdfärder. Det finns också många andra himla-
kroppar som man skulle kunna inrikta sig på, men precis som 1969 väljer vi att sätta 
vår närmsta granne som mål. Vidare har vi tänkt bortse från den rent logistiska 
aspekten i vårt arbete – problemet att få utrustningen till månen kommer att kvarstå, 
men det området skulle man kunna skriva en helt egen avhandling om. Syftet är inte 
att göra en plan för att kolonisera och utforma en infrastruktur, utan att utforska 
möjligheterna och den rent konstruktionsmässiga aspekten av projektet. 

1.5 Metod 
Rapporten grundar sig i en litteraturstudie, främst av artiklar som berör den tämligen 
omfattande forskning som idag bedrivs inom detta område. Vi har först fördjupat oss 
inom materialadderande tillverkning som koncept för att sedan själva resonera om 
metodens inneboende för- och nackdelar, samt hur den kan tänkas appliceras på vår 
frågeställning. Vidare har vi utforskat de inhemska förutsättningarna för vårt mål-
objekt månen, i den mening att vi vill se hur man skulle kunna utnyttja de resurser 
som redan finns på plats. Vi har också intervjuat Prof. Christer Fuglesang, som 
besitter unika specialkunskaper inom ämnet.  
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2. Materialadderande tillverkning 

2.1 Vad är materialadderande tillverkning? 
Materialadderande tillverkning är benämningen på en tillverkningsprocess som 
använder sig av 3D-CAD-modeller för att tillverka en i stort sett färdig produkt. 
Namnet materialadderande tillverkning (förkortat MAT, eller på engelska AM av 
Additive Manufacturing) kommer av tekniken man använder sig av; det går ut på att 
tunna lager ett efter ett adderas ovanpå varandra för att skapa en produkt. Tekniken 
är en så kallad friformsframställningsmetod. I traditionella tillverkningsmetoder som 
svarvning, fräsning osv. utgår man från ett stycke material och utför material-
reducerande operationer för att uppnå den slutliga formen. Vid MAT utgår man 
istället från ingenting, allt material som används adderas i lager och är en del av den 
färdiga produkten. Tekniken innebär en mycket förenklad bearbetningsprocess och 
effektivare materialanvändning jämfört med traditionella metoder. Endast en maskin 
behövs och man undviker analyser om fixturer, vilka verktyg som ska användas och i 
vilken ordning hela processen ska utföras.[4]  

Alla de MAT-maskiner som finns idag använder sig av ”lager på lager-tekniken”. Det 
finns dock olika tekniker, vilka skiljer sig bland annat i vilka material som används, 
hur lagren skapas och hur de binds till varandra. Dessa faktorer påverkar hur tunna 
lagren kan göras och därmed produktens noggrannhet samt materialegenskaper och 
därmed de mekaniska egenskaperna. Andra faktorer som påverkas är tillverknings-
hastighet och naturligtvis själva maskinens storlek och kostnad.[4] 

Det heter som bekant att kärt barn har många namn. Då tekniken MAT är relativt ny 
används fortfarande många olika benämningar. Det verkar inte finnas någon allmänt 
accepterad standard. Vi har i detta arbete valt att främst använda förkortningen MAT 
(av materialadderande tillverkning) då vi anser att den termen bäst beskriver vad 
tekniken innebär. En annan vanlig term som används i litteraturen är Rapid 
Prototyping. Den benämningen kommer av att MAT tidigare (och till stor del även 
idag) mestadels användes till att framställa prototyper i produktframtagnings-
processen. Då denna term egentligen inte säger något om själva tekniken utan mer 
om vad den används till känner vi att den är lite missvisande. Dessutom används 
MAT idag i allt större utsträckning till att producera själva slutprodukten, inte bara 
prototyper. I detta arbete undersöker vi inte heller MAT:s fördelar i produkt-
framtagningsprocessen, utan snarare för slutprodukter och byggnadskonstruktion. 
Contour Crafting (förkortat CC) är en MAT-teknik speciellt utvecklad för byggnads-
konstruktion. I de sammanhang då vi behandlar detta kommer vi ibland att använda 
denna term men då vi i allmänhet benämner tekniken kommer vi använda oss av 
materialadderande tillverkning (MAT). Andra termer som förekommer är till exempel, 
Freeform Fabrication, Autofab och 3D-printing. Den sistnämnda är en benämning 
som börjar få fäste hos allmänheten och tros av vissa komma att bli den 
dominerande termen i framtiden. 

Det finns som sagt olika typer av tekniker som alla går under namnet MAT. Även 
dessa olika tekniker har olika benämningar vilket vi kommer beröra senare i arbetet. 
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Vi kommer under flera tillfällen att jämföra MAT med vad vi benämner konventionell, 
traditionell eller vanlig tillverkning. Med detta syftar vi på subtraherande tillverknings-
metoder som t ex fräsning, svarvning, borrning och slipning. 

2.2 Materialadderande tillverkning – då och nu 
Historiskt sett har MAT till största delen använts i produktframtagningsprocesser. 
Teknikens fördel där är att den är väldigt flexibel för förändringar; en förändring i en 
CAD-modell kan snabbt testas och visualiseras. Då tekniken har förbättrats och fler 
material blivit tillgängliga för användning har den dock alltmer börjat användas även 
för produktion av slutprodukter.[4] 

2.2.1 Teknikens utveckling 
I teknikens tidigare stadier användes MAT som sagt främst för att snabbt skapa 
prototyper av objekt som sedan skulle tillverkas på konventionellt vis (Rapid 
Prototyping). Själva metoden kan konceptuellt te sig ganska intuitiv – att skapa objekt 
genom att lägga till lager på lager av material är egentligen en mer lättförståelig och 
intuitiv tillverkningsmetod att skära bort lager av material från ett objekt.  

Den första patenterade MAT-maskinen såldes och togs i bruk år 1987 och användes 
då alltså enbart som en maskin för att skapa tredimensionella modeller av produkter. 
Tekniken ansågs då vara undermålig för något mer än att skapa grova modeller – 
vilket då också stämde. Jämfört med konventionellt framställda objekt hade MAT-
framställda objekt väsentligt mycket sämre egenskaper (särskilt vad gällde yt-
egenskaper) och namnet till trots var ”Rapid Prototyping” inte särskilt snabb. Dessa 
brister kan ha varit anledningen till att det inte gjordes några stora framsteg inom 
MAT förrän nu under början av 2000-talet. Många menade att tekniken var mer en 
gimmick än en verklig och respektabel tillverkningsmetod.[5] 

Under det senaste decenniet har dock materialadderande tillverkning åter sett ett 
stort uppsving. De stora framsteg som man kunnat visa upp med tekniken på senare 
år har gjort att fler och fler företag i helt olika branscher börjat anamma tekniken för 
olika ändamål. En intressant aspekt av det hela är också det faktum att MAT 
möjliggör för industriländer att konkurrera med låglöneländer på ett helt nytt sätt 
genom att flytta fokus från massproduktion till högteknologisk produktion.[6] 

2.2.2 Användningsområden idag 
Materialadderande tillverkning har teoretiskt en oändlig mängd olika användnings-
områden. Inte nog med att en privatperson redan idag med tillräcklig budget och 
tekniskt kunnande kan använda tekniken för personligt bruk [7]. Den används också 
idag av den amerikanska militären för att tillverka annars svårtillgängliga reservdelar 
ute i fält.[8] 

Av yttersta intresse för vårt ämne är också det brittiska företaget D-Shape (tidigare 
Monolite UK) som specialiserar sig inom materialadderande tillverkning med syftet att 
konstruera hus och övriga byggnader med hjälp av tekniken. Inte nog med att de 
med hjälp av materialadderande tillverkning har lyckats bygga strukturer som enligt 
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traditionella normer är tämligen komplicerade – till exempel valv och kupoler – man 
kan också göra det på en bråkdel av tiden.[9]   

En industri som på senare tid valt att anamma teknologin är den kommersiella 
flygtrafikbranschen. Det är en bransch präglad av ytterst hård konkurrens och stora 
kostnader för den dagliga verksamheten. Alla sätt som ett företag kan hitta för att få 
ett övertag gentemot konkurrenterna är därför av yttersta vikt – bokstavligt talat. 
Studier har visat ett en viktminskning på endast ett kilo innebär en minskning med 
3000$ i bränslekostnader per år för ett civilt passagerarplan.[5] Detta har gjort att 
efterfrågan på flygplansdelar med avancerade (och komplicerade) geometrier har 
blivit skyhög. Ett flygplan kan göras 150 kg lättare om 1000 av dess beståndsdelar 
görs 0,15 kg lättare. En så pass simpel viktminskning lönar sig dock i längden: den 
innebär 13,5 miljoner dollar i besparingar – per flygplan – över 30 års tid.[5]  

 

Figur 1: En konventionellt framställd flygplansdel (överst) och en del  
gjord med hjälp av materialadderande tillverkning (underst).[10] 

Ytterligare ett område där materialadderande tillverkning visat sig vara mycket 
lovande är helt och hållet humanitärt. Möjligheten att med hjälp av materialadderande 
tillverkning skapa skräddarsydda proteser är ett område där man redan uppnått stor 
framgång. I synnerhet tandvården har gjort stora framsteg med hjälp av denna 
teknologi. Mest häpnadsväckande är kanske att ett team bestående av belgiska och 
holländska forskare år 2012 med hjälp av MAT lyckades med att göra en fullständig 
transplantation av en patients käke.[11] Framsteg som detta öppnar på allvar upp 
möjligheten att ersätta dagens klumpiga och standardiserade proteser med sådana 
som är skräddarsydda för varje enskild individ. 

Figur 2 [12] och 3 [13]: Käkprotesen (t.v) som 3D-modell och (t.h) slutgiltigt objekt. 
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2.3 Tillverkningsprocessen 
MAT kan förenkla och snabba på processen vid tillverkning av produkter med 
komplex geometri jämfört med subtraherande tillverkningsmetoder som ibland kan 
kräva avancerad analys av tillverkningsprocessen. Trots detta är det inte riktigt så 
enkelt som att bara trycka på en knapp och starta. Tillverkningsprocessen kan sägas 
bestå av åtta steg som innefattar förberedelse av maskin och CAD-modell, själva 
byggandet och i vissa fall efterbearbetning.[4]  

Steg 1: Konceptualisering och CAD 

Det första steget i att tillverka en produkt är att bestämma hur den ska se ut och vilka 
egenskaper den ska ha. I fallet MAT måste denna beskrivning ske i form av en CAD-
modell som kan tolkas av maskinen. Konstruktionen av denna CAD-modell kan ske 
dels genom att på vanligt vis bygga den i ett program, till exempel SolidWorks eller 
SolidEdge. Det kan också ske genom att man scannar in en fysisk produkt och på så 
vis omvandlar det till en modell som kan tolkas i en dator.[4] 

Steg 2: Konvertering till STL 

I stort sett alla MAT-maskiner använder sig av STL-filformatet. Den ursprungliga 
CAD-filen måste därför konverteras till detta format innan den kan läsas av 
maskinen. Vid konverteringen försvinner eventuellt historieträd och all information om 
operationer som utförts under uppbyggnad av modellen tas bort. Istället fås endast 
en representation av modellens yttre geometri. Denna yta byggs upp av små 
trianglar. Trianglarnas storlek kan justeras för att få önskad noggrannhet, en 
tumregel är att sätta noggrannheten minst lika stor som MAT-maskinens. Ibland kan 
det inträffa problem vid filkonverteringen. Det kan också vara så att CAD-modellen 
inte lämpar sig för att bygga i en viss MAT-maskin. Allt för tunna väggar kan till 
exempel kan bli ett problem. Program som MAGICS eller Insight kan då fungera som 
en kontroll av att det verkligen går att tillverka den genererade STL-filen.[4] 

Steg 3: Överföring till MAT-maskin och STL-filmanipulation 

STL-filen överförs sedan till MAT-maskinen. Maskinen har ofta möjlighet att 
visualisera produkten som ska tillverkas, bland annat för att kontrollera att över-
föringen gått rätt till. Även placering i maskinen och hur många produkter som ska 
tillverkas kan ofta väljas; man kan både välja att kopiera samma produkt eller lägga 
till flera olika filer i samma tillverkningsomgång.[4] 

Steg 4: Inställning av maskin 

Innan produkten kan börja tillverkas måste vissa maskinspecifika inställningar väljas. 
Dessa inställningar kan vara vilka material och vilken tjocklek på lagren som ska 
användas. Tillverkningshastighet och produktens kvalitet måste också vägas mot 
varandra. Tjockare lager innebär minskad produktionstid men medför också 
försämrad geometrisk noggrannhet och ytkvalitet.[4] 
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Steg 5: Produkten byggs 

Nu är produkten redo att tillverkas i maskinen. Detta steg är det mest automatiserade 
steget och kräver ofta ingen större mänsklig interaktion eller övervakning. Olika MAT-
maskiner har olika sätt att behandla materialhantering och hur lagren byggs upp. 
Produkten kommer också ofta att behöva efterbehandling i varierande grad, vilket 
görs i efterföljande steg.[4] 

Steg 6: Rengöring av produkt 

Först måste produkten tas ur maskinen och ibland separeras från den basplatta som 
den byggts på. Beroende på produktens geometri och maskinens byggteknik 
används ibland stödmaterial under tillverkningen för att stötta och se till att rätt 
geometri fås. Detta extramaterial måste då rensas bort och produkten göras ren, 
vilket kan kräva en del manuellt arbete.[4] 

Steg 7: Efterbehandling 

Ibland krävs viss efterbehandling innan produkten är klar att användas. Ofta handlar 
det om ytbehandlingar som slipning, polering eller ytbeläggning. Dessa måste ofta 
göras manuellt eftersom geometrin kan vara mycket komplicerad hos vissa MAT-
produkter. Ibland kan dock maskiner användas för efterbehandling. MAT kan på så 
vis integreras som ett steg i traditionell tillverkning.[4] 

Steg 8: Användning 

Produkten är nu redo att användas. Man bör dock tänka på att även om samma 
material använts vid tillverkningen som vid tillverkning med konventionella metoder  
kan MAT-produkter ha andra mekaniska egenskaper. Detta måste tas i beaktning 
innan man väljer att använda sig av MAT som tillverkningsmetod.[4] 

2.4 Olika MAT-tekniker 
Gemensamt för alla MAT-tekniker är att de använder sig av någon form av lager-på-
lager-metod för att skapa en produkt. Hur detta sker skiljer sig däremot åt. Ett bra 
sätt att klassificera de olika teknikerna är att dela in dem efter den metod som 
används för att skapa varje lager. Den enklaste metoden för detta är att använda en 
enda punktkälla som får gå fram och tillbaka över ett lager. Punktkällan kan härda 
eller extrudera material för att forma lagrets geometri. Två olika punktkällor kan 
användas för att snabba upp processen något. Flera punktkällor kan också placeras 
bredvid varandra i linje för att sedan en gång per lager svepa fram över ytan i endast 
en riktning. Ytterligare en lösning är att använda en 2D-källa som kan skapa ett lager 
på en gång, utan någon förflyttning. För att addera en dimension till klassificeringen 
kan de olika teknikerna även delas in efter vilken typ av råmaterial de matas med. 
Exempel på indelning är: flytande polymerer, separata partiklar, smält material och 
solida skivor.[4] 
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2.4.1 Flytande polymerer 
Flytande polymerer är ett relativt vanligt MAT-tillverkningsmaterial, mer precist är de 
flytande polymererna oftast fotopolymerer. Fotopolymerer är flytande plaster som 
reagerar och stelnar då de utsätts för visst ljus. Stereolithography är en tidigt 
utvecklad MAT-teknik som använder sig av en eller två stycken laserpunktkällor för 
att stelna fotopolymeren lager för lager. Efter det att ett lagers geometri skapats, 
sänks det lagret ner och en ny hinna fotopolymer förs på för att skapa nästa 
lager.[14][4] Objet är en teknik som istället använder sig av en rad av punktkällor som 
får passera över ytan i ett svep. I samma svep deponeras droppar av flytande 
polymer framför raden av ljuskällor. Detta minskar tillverkningstiden jämfört med 
punktkällor, Objet har dessutom möjligheten att variera materialegenskaperna i olika 
delar av produkten. Det finns även flytande polymersystem som använder sig av 
högupplösta 2D-ljuskällor för att skapa ett helt lager utan rörelse. På så vis kan 
tillverkningstiden minskas ytterligare.[4] 

2.4.2 Separata Partiklar 
Dessa system använder pulver med små, ofta likformiga korn. Ju mindre partiklar, 
desto bättre. Metoden för att sammanfoga och bilda nya lager är vanligen att 
använda en laser med ett huvud för att inducera tillräcklig värme för att pulvret ska 
smälta samman med det undre lagret. Ett krav är därför att materialet måste kunna 
återsmältas efter stelning, för att det undre lagret ska kunna smälta ihop med det 
övre.[4] Vid användning av polymera material måste därför termoplaster användas, 
eftersom de till skillnad från härdplaster har förmågan att just kunna återsmältas.[15] 
Under tillverkningen matas nya lager av pulver över det formade lagret. På så vis 
bildas produkten omgiven av en pulverbädd. Pulvret fungerar som stödmaterial under 
processen och måste avlägsnas efteråt. En teknik som använder denna teknik för 
polymerpulver är lasersintring.[4] Maskiner som använder sig av lasersintring kan 
även hantera andra material som metaller, keramer och olika kompositer. Så länge 
det är ett pulver som tenderar att sintra eller att sammansmälta vid upphettning kan 
lasersintringsmaskiner använda materialet (inte nödvändigtvis i en och samma 
maskin). För att möjliggöra lasersintring kan bindmaterial, ofta en polymer, tillsättas 
till pulver med dålig sammansmältningsförmåga. Bindmaterialet kan sedan ofta 
extraheras efter färdig sintring och återanvändas. Detta gör att den redan stora 
mängden tillverkningsmaterial som kan användas ökar ytterligare, vilket är den stora 
fördelen med lasersintringstekniken.[16]  

En annan metod för att sammanfoga lager av pulver är att använda en typ av lim 
eller fogmaterial. Denna teknik används av de maskiner som regelrätt benämns 3D-
printers. ZCorp har utvecklat en framgångsrik teknik för detta som är både billig och 
snabb. Deras maskiner använder flera matarhuvuden och kan printa i flera olika 
färger.[4] 
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2.4.3 Smält material 
Maskiner som använder sig av denna teknik hettar först upp byggmaterialet över 
dess smälttemperatur. Det smälta materialet matas sedan ut genom ett munstycke. 
Ett extra munstycke används ofta för extrusion av stödmaterial. Flera munstycken 
kan också sättas i rad som nämnts tidigare för att snabba upp processen som annars 
blir relativt långsam.[4] 

2.4.4 Solida plattor 
Tekniken bygger på att hela plattor skärs ut och fogas samman. Laminated Object 
Manufacturing är ett exempel på en sådan teknik och även en av de allra första MAT-
teknikerna. De olika typerna av maskiner skiljer sig dels i hur de tunna plattorna 
skärs ut, vilket kan ske både genom laserskärning och med hjälp av en fysisk 
knivsegg. Sammanfogningen varierar också. Som tillverkningsmaterial kan bland 
annat papper användas, den färdiga produkten blir då mycket lik trä.[4] 

2.4.5 Contour Crafting för stora konstruktioner 
En annan metod för materialadderande tillverkning som i ljuset av vår undersökning 
verkar mycket lovande är Contour Crafting. I stort sett all tillverkande industri 
genomgick under den industriella revolutionen en effektivisering genom 
automatiserad tillverkning. En industri som dock hittills fortfarande till stor del 
använder sig av manuellt arbete är byggbranschen. Flera problem kan utpekas 
gällande industrins tillstånd; arbetseffektiviteten är låg jämfört med andra branscher, 
antalet olyckor på arbetsplatsen är högt, kvaliteten i utfört arbete är bristande och 
styrning och organisering av arbete och arbetsplats är ofta dålig. Dessutom har man 
problem att hitta skicklig arbetskraft. Många av dessa brister kan sägas hänga 
samman med att man misslyckats med att automatisera tillverkningen. Anledningen 
till detta misslyckande är bland annat att de tillverkningsmetoder som funnits 
tillgängliga inte lämpat sig för att skala upp till att producera så stora konstruktioner 
som hus. Dessutom skiljer sig byggbranschen från mycken av övrig tillverkande 
industri i det avseende att variationen på produkterna är mycket större; något som 
hittills talat för att använda manuellt arbete.[17] Ju större variation det är mellan 
produkterna, desto mer lönar det sig att använda manuellt arbete som är flexibelt för 
förändringar.  

Mass Costumization är en term som den senaste tiden blivit populär inom 
tillverkande industri. Traditionellt har man inom produktion inriktat sig på att antingen 
tillverka många produkter med få variationer eller att tillverka färre produkter med 
högre variation som är specialanpassade för kunden. Volym och variation har setts 
som olika ändar på skalan. Med Mass Costumization försöker man, som namnet 
antyder, förena hög variation med hög produktionsvolym.[18] MAT är en tillverknings-
metod som kan möjliggöra detta eftersom omställningar mellan olika produkter sker 
snabbt och utan behov av större omjusteringar av maskiner. Det enda som i stort sett 
behöver göras är att bearbeta och överföra en CAD-fil. Dessutom erbjuder MAT 
”gratis komplexitet”; materialreducerande tillverkning tar längre tid vid utförande av 
komplexa geometrier, medan det med MAT tar lika lång tid att tillverka ett solitt block 
som en komplex struktur av samma storlek. Byggnadskonstruktion har väldigt hög 
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produktvariation och MAT kan därför vara ett sätt att automatisera byggnads-
processen och möjliggöra Mass Costumization. Då återstår frågan om det är möjligt 
att skala upp tekniken för tillverkning av riktigt stora byggnader. [4]  

De flesta av dagens MAT-maskiner har begränsad produktstorlek och inriktar sig 
främst på mindre föremål. Det finns dock en MAT teknik som utvecklats nyligen just 
för byggnadskonstruktion, kallad Contour Crafting (CC). CC är en materialadderande 
tillverkningsteknik som använder avancerad robotteknik i kombination med 
traditionella byggverktyg som spackelspatlar för att forma större konstruktioner med 
fin ytkvalitet. Byggmaterialet matas fram och extruderas ur matarhuvudet medan det 
rör sig framåt längs en bestämd linje. Spatlar på sidan av matarhuvudet ger 
konstruktionen dess form och möjliggör att en fin yta uppnås. Metoden skiljer sig från 
andra MAT-tekniker speciellt på en punkt; endast de yttre ytorna och väggarna 
skapas. Om en viss del av strukturen önskas solid kan den avgränsas av väggar och 
sedan fyllas i med material.[17] 

 

Figur 4 och 5: Till vänster har den yttre spateln vinklats för att skapa en icke-ortogonal väggyta.   
Till höger visas exempel på produkter tillverkade med Contour Crafting.[17] 

Själva maskinen ser ut som och fungerar i stor likhet som en kartesisk industrirobot 
som ofta används för lagerhantering. Utöver matarhuvudet kan även en arm 
monteras för hantering av kringutrustning och byggnadsdelar som inte kan tillverkas 
genom CC. Exempelvis kan ihåliga väggar byggas med hjälp av CC-teknik, 
robotarmen tillsätter sedan stålarmering inuti väggen vilken därefter kan fyllas med 
betong. Dragning av elledningar och avlopp kan också automatiseras med hjälp av 
robotarmen, genom att helt enkelt montera rören i ihåliga väggar som sedan fylls. 
Andra fördelar med tekniken är att ytan blir tillräckligt fin för att målas direkt, utan 
förbehandling. Även målningen skulle kunna utföras genom att montera ett 
munstycke för spraymålning på robotarmen. Effektiv och mångsidig material-
användning är ännu en fördel. Genom att tillåta matarhuvudet att mata flera olika 
ämnen kan rätt ämne användas på rätt plats. Slitstarka och tåliga material kan 
användas som yttre ytor, medan andra material kan användas inuti väggarna för 
isolering mot kyla och värme. Allt detta ska vara fördefinierat i den CAD-fil som utgör 
ritningen för byggnaden.[17]  
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Figur 6: Illustration av hur en Contour Crafting-anläggning skulle kunna se ut.[19] 

2.5 Fördelar och nackdelar med MAT 
Många har beskrivit MAT som stöttepelaren i en ny industriell revolution – att 
tillverkning så som vi känner den idag i framtiden kanske endast kommer kunna 
läsas om i historieböcker.[4] Men vad baserar sig dessa uttalanden på? På vilka plan 
skiljer sig MAT från konventionella tillverkningsmetoder?  

Metoden har tre huvudsakliga fördelar:  

Material 
MAT utvecklades ursprungligen kring polymera material, framför allt olika sorters vax. 
På senare tid har nya material i form av kompositer, metaller och keramer 
introducerats för metoden – alla med lyckat resultat. Med konventionella metoder kan 
det ofta uppstå problem om man vill skapa något i ett mjukare material. Oftast 
fokuserar man då på att bearbeta materialen på olika sätt för att passa en process i 
flera steg, som till exempel gjutning. MAT har här fördelen att den, med ordentlig 
tillgång på material, helt kan slutföra en process. Dessutom kommer den, tack vare 
den fundamentalt olika tillverkningsmetoden (att lägga till istället för att skära bort), 
att behöva mycket mindre material och att göra av med mindre i form av svinn.[4]  

Hastighet 
Skeptiker menar att en MAT-maskin aldrig kommer kunna lägga till material i samma 
takt som en konventionell maskin tar bort en likvärdig volym. Det är i grunden ett 
felaktigt synsätt. Konventionella maskiner kräver ofta långa ställtider och omfattande 
processplanering, särskilt eftersom de eftersökta delarna blir alltmer komplexa i sina 
geometrier (mer om detta i nästa stycke). En MAT-maskin förkortar hela produktions-
processen till ett enda steg. En mer korrekt jämförelse är därför att jämföra tiden för 
de bägge produktionsprocesserna. Då blir det tydligt att MAT har uppenbara fördelar 
– särskilt när komplexa och invecklade geometrier är målet.[4] 
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Komplexa geometrier 
Som tidigare nämnts är MAT klart överlägset när det gäller att skapa objekt med 
komplex och avancerad geometri. Med konventionella medel är det omöjligt att 
skapa vissa geometrier med standardutrustning – med vanliga 3-axliga CNC-
maskiner kan väldigt många uppspännigar behövas för komplexa geometrier, något 
som är tidsödande och äventyrar noggrannheten. 5-axliga maskiner kan vara ett 
alternativ för att motverka detta, men problemet blir då istället en mycket dyrare 
maskin. Man kommer heller inte ifrån den mycket komplicerade analysen av de olika 
operationernas steg och ordning, något som däremot kan undvikas med MAT.[20] 
Vanlig CNC-bearbetning kan därför sägas ha brister när det kommer till att skapa 
komplexa geometrier. Även med tillräckligt avancerad utrustning kan det vara svårt 
(för att inte säga omöjligt) att komma åt ”dolda” platser även med 5-axliga maskiner. 
Hur bär man sig till exempel åt för att fräsa, svarva och borra fram ett flaskskepp? 
Även med enorma resurser och ofantlig tidsåtgång kommer man ha stora problem att 
åstadkomma något som en MAT-maskin enkelt kan utföra – i själva verket är det 
precis lika lätt för MAT-maskinen att göra ett flaskskepp som ett rätblock med samma 
dimensioner.[4] 

MAT ligger dock i lä jämfört med konventionella tillverkningsmetoder på en punkt – 
ytegenskaper. Det faktum att metoden i sig innebär att man skapar något genom att 
lägga på lager på lager av material innebär att ytfinheten i nästan alla fall kommer 
vara sämre än för ett objekt framtaget enligt konventionella metoder. Att lägga lager 
på lager ger egentligen bara en approximation av ytan – att lägga finare (tunnare) 
lager kommer således också att ge finare yta, men tidsåtgången kommer då också 
att öka eftersom antalet lager ökar.[4] 

Ett sätt att nyttja de bästa egenskaperna och minimera nackdelarna för de båda 
metoderna är Hybrid Manufacturing. Det innebär att man först skapar en kropp med 
hjälp av MAT och sedan ytbehandlar den med hjälp av konventionella metoder, vilket 
ger oss både den låga materialåtgången och avancerade geometrin som MAT-
teknologi erbjuder och de goda ytegenskaperna som man får med hjälp av 
konventionella metoder.[5]  

Figur 7 och 8: Till vänster en ”färdig” kropp framställd med hjälp av MAT, till höger samma kropp efter 
ytbehandling.[5] 



13 
 

3. Rymden 
Mänskligheten har alltid intresserat sig för vad som döljer sig bland stjärnorna, men 
det är först på senare tid som vi fått möjlighet att på allvar utforska rymden.  

3.1 Dagens teknologi 
Borträknat observationer från jorden har den största andelen av all information vi har 
om rymden inhämtats från olika sorters satelliter. Några av våra närmsta himla-
kroppar har även utforskats mer handgripligt med robotar på marknivå, men vi har 
hittills inte satt fot på någon annan himlakropp än månen. 

En anledning till detta är de tidigare nämnda höga kostnaderna för att föra upp 
någonting ur jordens atmosfär. Att det inte finns några som helst möjligheter att 
under pågående färd vid behov reparera eller ersätta vitala system har också varit 
avskräckande för längre rymdfärder. 

3.2 Människans framtid i rymden 
Christer Fuglesang tror att människans närvaro utanför vår egen atmosfär kommer 
att öka i framtiden. Framförallt kommer fler aktörer bli inblandade; Indien och Kina 
har exempelvis stora planer på att utveckla sina rymdprogram. Blickar man framåt 
tror han att man med stor sannolikhet kommer upprätta kolonier både på månen och 
senare även på Mars. Detta ligger dock troligtvis långt fram i tiden; kolonisationen av 
rymden kan enligt Fuglesang liknas vid den av Amerika, det tar tid![2]  

Många uttrycker besvikelse över att utvecklingen inte går lika snabbt idag som under 
tiden för den första månlandningen. Anledningen till denna sänkning i utvecklings-
takten är att det under tidsperioden för kalla kriget satsades enormt mycket mer 
resurser än idag. Då gick ca 4-5% av USA:s budget till NASA:s forskning, jämfört 
med ca 1% idag.[2] 

3.3 Framtidens teknologi 
Två av de, sett ur detta arbetes synpunkt, mest intressanta koncepten som är på 
frammarsch är de två metoderna ISRU (In Situ Resource Utilization) och ISFR (In 
Situ Fabrication and Repair). Som namnen antyder kretsar de båda metoderna kring 
att använda material som redan finns på plats (in situ) för att skapa och/eller reparera 
utrustning.[21] Med hjälp av ISRU kan man alltså utifrån lokala råvaror skapa 
byggnadsmaterial på plats och därmed drastiskt sänka kostnaderna för 
konstruktionsmaterial genom utebliven fraktkostnad. ISRU kommer att vara en 
nödvändighet för att göra eventuella kolonier så självförsörjande som möjligt.  

Användandet av obemannade rymdfärder i form av robotar är något som hittills haft 
en stor roll i utforskandet av rymden. MAT är en väldigt automatiserad tillverknings-
process med lågt behov av manuellt ingripande. Kanske kan även upprättandet av 
konstruktioner på andra himlakroppar i framtiden ske helt obemannat.[2] 
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3.4 Månen 
Månen är vår närmsta himlakropp och är därför av många skäl intressant för 
människan som ett första steg ut i världsrymden. Rent geografiskt befinner sig 
månen 384 405 km ifrån jorden. Jämfört med jorden är dess diametrala storlek en 
fjärdedel och dess massa endast 1,23 %. Det är en himlakropp utan atmosfär, till stor 
del täckt av damm och kratrar.[22] 

3.4.1 Förutsättningar 
Månens unika förutsättningar är så pass olika jordens att man måste anpassa både 
tekniken och metoderna för att utföra arbeten där. Tidigare har ingenting konstruerats 
på plats, mycket på grund av bristande teknologisk kapacitet och dess applicerbarhet 
på den främmande miljön. Ekonomiska skäl är också en anledning. Dock har vi 
tidigare konstaterat problematiken i att frakta ett helt hus eller dess byggnadsmaterial 
till månen, varför det istället är intressant att undersöka förutsättningarna att använda 
det material som redan finns på plats.  

Också värt att ta med i beräkningen är att månens gravitationskraft endast är 16,7% 
av jordens.[22] Detta innebär att strukturer och byggnader inte kommer behöva utstå 
samma påfrestningar som en motsvarande konstruktion på jorden. Detta gör att 
slankare konstruktioner kommer att kunna byggas, varvid materialåtgången minskar. 

Det faktum att månen saknar atmosfär innebär problem för potentiella kolonier. 
Förutom att man i större utsträckning kommer behöva räkna med riskfaktorer som 
meteoriter kommer framtida kolonisatörer också att behöva skyddas från skadlig 
joniserande strålning från rymden. Det rör sig om två huvudsakliga typer av strålning: 
dels är det strålning med upphovskällor utanför vårt eget solsystem (Galactic Cosmic 
Rays, GCR) och dels strålning som uppstår som följd av vår egna sols aktivitet (Solar 
Particle Events, SPE). Ur en mänsklig synpunkt är GCR en tämligen ofarlig typ av 
strålning, dels på grund av den långa sträckan strålningen har färdats, men också 
mycket tack vare att den betydligt kraftfullare (och således farligare) SPE-strålningen 
hjälper till att motverka GCR-strålningen. SPE-strålningen varierar i styrka och 
intensitet som står i direkt korrelation till solens aktivitet men ger ofta, utan adekvat 
skydd, mycket svåra fysiska men och är till slut dödlig. SPE-strålning är alltså den 
strålning som man främst kommer behöva skydd mot.[23] 

I ljuset av allt detta är det viktigt att alla strukturer som upprättas är tillräckligt 
hållfasta för att stå emot alla dessa faktorer, vilket givetvis också kräver gedigna 
byggnadsmaterial. 

3.4.2 Lokala material 
Vi vet idag tack vare den forskning som bedrivits och de besök som gjorts i stora 
drag vad månen är uppbyggd av. Månens yta är som tidigare nämnt täckt av vad 
som brukar kallas måndamm. Denna benämning är dock lite missvisande då det 
egentligen inte är damm i den bemärkelse vi normalt tänker oss damm här på jorden. 
En mer korrekt benämning är på engelska Lunar Regolith, det vill säga månregolit.1 
                                                
1 Regolit är en benämning på ett löst jordtäcke på ovittrad bergrund. 
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Anledningen till att månen är täckt av denna regolit är att det stenlika material månen 
är uppbyggd av har genomgått en erosionsprocess till följd av kontinuerliga meteorit-
nedslag och strålning i form av laddade partiklar från bland annat solen. Eftersom 
månen inte har någon atmosfär har effekten av denna strålning varit mycket påtaglig. 

Månens avsaknad av skyddande atmosfär skulle som tidigare nämnt kräva någon 
form av strålningsskydd för att skydda mänsklig personal och byggnader från farlig 
strålning. Detta kan dels åstadkommas genom att bygga tillräckligt tjocka (>3,5m) 
väggar av månregolit, men då materialåtgången för detta blir onödigt stor kan man 
istället använda en annan lokal resurs med goda strålskyddsegenskaper – vatten. 
Avsaknaden av atmosfär tillsammans med de ytterst stora värmeskillnaderna från 
dag till natt innebär dock att alla former av vatten på månen omedelbart skulle 
sublimeras och försvinna ut i rymden vid första kontakt med solen. Detta till trots 
finns det mycket vatten på månen – mestadels i form av stora isdepåer i kratrar som 
ligger i områden av permanent skugga. Sådana kratrar upptäcktes under 
Clementine-projektet 1996 då bland annat bilder tagna i det infraröda ljusspektrumet 
togs och påvisade områden som aldrig steg över -173°C.[24]  

Bilden nedanför påvisar just ett sådant område. Dessa områden är av stort intresse, 
inte minst tack vare den is som döljer sig i den.   

 
Figur 9: En topografisk bild av månens sydpol tagen av Clementine 1996. Bilden visar ett stort (kallt) område av 

permanent skugga på månen.[24] 
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Förutom de uppenbara möjligheter stora depåer av is (och därmed vatten) innebär 
för mänskligt liv på månen, är vatten alltså också en utmärkt isolator för joniserande 
strålning. En skyddsbarriär bestående av endast 30 cm is medför ett fullgott 
strålningsskydd för både byggnader och människor och kan därmed spara in på 
materialkostnaderna avsevärt.[25]  

Värt att nämna är emellertid det faktum att detta är det enda vatten som bedöms 
finnas på månen. En befogad fråga att ställa sig i dagsläget är om denna centrala 
stöttepelare för mänskligt liv gör mest nytta i väggarna på våra hus? Kanske är det 
bättre att antingen bygga hus med tjocka väggar eller sätta sitt hopp till framtida 
innovationer inom området. Då detta är ett eget forskningsområde i sig har vi inte 
tänkt fördjupa oss i det ytterligare, men vi anser det ändå värt att nämna. 
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4. Materialadderande tillverkning i rymden 
Idag har vi nöjet att uppleva det första livsstadiet av materialadderande tillverkning, 
något som många hävdar är kärnan i en ny industriell revolution. Trots att det är en 
relativt ung och nischad tillverkningsmetod idag används det i allt högre utsträckning 
inom mer och mer avancerade områden för varje dag som går.  

Med detta i ryggen känns det befogat att återkoppla till inledningen för att försöka 
besvara frågan vi där ställde – är detta verklighet eller science fiction?  

4.1 ISRU och ISFR på månen 
Studier av månregolit har delvis baserats på prover som tagits med från månbesök. 
Dessutom har syntetiska simulanter framställts för att efterlikna dess egenskaper. 
Dessa studier har visat att månregolit har kapacitet att lämpa sig ytterst väl som 
material i Contour Crafting-processen. En svavelbetongblandning av den typ som 
idag används i liknande konstruktionsprojekt på jorden bestående till 80% av 
månregolit och 20% svavel (vilka båda kan extraheras lokalt på månen genom ISRU-
processer) har uppvisat mycket lovande resultat, med en kompressionshållfasthet på 
20,7 Mpa (3000 psi). Materialet kan användas i en CC-process genom att blanda de 
två materialen och sedan extrudera det genom ett munstycke som är upphettat till 
130°C (över svavels smälttemperatur på 120°C). Tester har gjorts på detta. Man 
undersökte då vilken komposition av regolit och svavel som var lämpligast i just CC-
tillverkning. Resultatet blev att svavelbetong bestående av 35wt% svavel var det som 
gav bäst hållfasthet i kombination med bra extruderings-förmåga. Mer svavel gav 
delvis flytande extruderat material, mindre svavel än 35wt% gav sprött material (se 
bild nedan).[25]   

 

Figur 10: Svavelbetong med 40%, 30% respektive 35% svavel, från vänster till höger.[25] 

Det extruderade materialet fick inte lika hög hållfasthet som när det gjuts eller sintras 
(då kan 20,7 MPa uppnås), utan uppnådde som mest 7,8 MPa (1130 psi). Som 
material betraktat är detta inte något särskilt starkt material. Det motsvarar ungefär 
styrkan av en svag byggnadsbetong. Betong som normalt används för kommersiell 
byggnadskonstruktion på jorden har en kompressionsstyrka som sträcker sig mellan 
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17,2 MPa (2500 psi) och 34,5 MPa (5000 psi).[26] Svavelbetongens egenskaper kan 
emellertid förbättras genom att tillsätta armering i form av antingen stål eller kolfiber 
som då fungerar som en matris. Med tanke på att månens gravitationskraft är så 
pass mycket lägre, endast 16,7% av jordens, är dock 7,8 MPa tillräckligt för 
merparten av all konstruktion som teoretiskt skulle behövas för en månbas förutom 
för de strukturer som kommer utstå stor påfrestning, t ex en eventuell landnings-
plattform. Några av materialets fördelar är: Det krävs mycket lite energi för att smälta 
blandningen, på grund av svavels låga smälttemperatur. Materialet stelnar väldigt 
snabbt, efter endast två minuter är det tillräckligt hårt för att kunna föra på ett nytt 
lager ovanpå. Allt material kan inhämtas på plats och det kan dessutom åter-
användas genom att krossa materialet och sedan smälta det igen.[25]  

Svavelregolitbetong har dock nackdelarna att den endast klarar att utsättas för 
temperaturer uppemot 120°C innan det smälter. Dessutom kan den för vissa 
applikationer ha otillräckliga hållfasthetsegenskaper. En metod för att bygga håll-
fastare strukturer är att antingen sintra eller smälta och gjuta block av ren månregolit. 
Dessa strukturer får hög kompressionshållfasthet. Dock fås, liksom med betong, 
relativt låg draghållfasthet. Om regoliten blandas med metallpulver kan däremot 
draghållfastheten ökas kraftigt.[25]  

Vid ett försök som gjorts på regolitsintring för att testa dess hållfasthet användes ett 
material med egenskaper mycket liknande månregolit. Dess smälttemperatur var ca 
1000°C-1125°C. Själva sintringsprocessen gick till så att regolit pressades samman i 
en grafitform, varefter regolitblocket fördes över till en keramisk form för upphettning. 
Sintringen skedde sedan i varierande temperaturer mellan 975°C och 1100°C under 
en till två timmar.[25] Resultatet av studien visas nedan.  

 

Figur 11: En graf som visar kompressionshållfastheten för månregolit vid olika sintringstemperaturer.[25] 
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Vid 975°C smälter inte partiklarna samman alls utan blocket faller bara samman. Vid 
1025°C uppnås den bästa hållfastheten för ren regolit, med en hållfasthet på 36,2 
MPa (5250 psi) för en timmes sintring och 53,5 MPa (7760 psi) för två timmars 
sintring. Då ren regolit sintras över 1025°C blir den porös och hållfastheten minskar. 
Om däremot 15wt% stål blandas med regoliten kan en ytterligare högre hållfasthet 
på 55,6 MPa (8060 psi) uppnås.[25] Beroende på vilken hållfasthet som behövs och 
vilken tidsåtgång som kan tänkas, kan därefter temperatur, tid och eventuell 
blandning väljas. En timmes sintring av stålblandningen gav i stort sett lika stor 
hållfasthet som två timmars sintring av ren regolit. Fördelen med stålblandningen är 
således dess lägre tidsåtgång, nackdelen är just att stål behövs vilket kan bli 
kostsamt att frakta till månen. Fördelen med ren regolit är att allt material kan 
inhämtas på plats, dock krävs längre tid för att uppnå högre hållfasthet. Om kraven 
på hållfasthet är lägre kan det räcka med lägre sintringstider. Detta test riktade sin 
mätning mot kompressionsstyrkan i materialet. Som nämndes tidigare blir dock 
dragstyrkan relativt låg om ren regolit används. Önskas högre dragstyrka kan 
stålblandning behöva användas i alla fall. 

De två metoder för konstruktion som nu presenterats (extrusion av svavelbetong via 
CC och sintring av månregolitblock) kan användas antingen var för sig eller 
tillsammans i kombination med varandra. Fördelen med att använda sig av svavel-
betong är att den kan användas i en snabb, relativt energisnål (pga låg smält-
temperatur hos svavel) och automatiserad CC-process. Dess lägre temperatur-
beståndighet och hållfasthet begränsar dock användningsområdet för renodlad 
användning av detta material. Hittills har man inte lyckats utveckla en metod för att 
använda CC för att skapa konstruktioner av sintrad regolit. Däremot kan den tänkas 
kunna användas i kombination med svavelbetong. Block av sintrad månregolit kan 
varvas med lager av svavelbetong, ungefär som vanlig konstruktion av en tegelmur 
görs på jorden. En högre hållfasthet än med enbart svavelbetong kan då uppnås, och 
stora strukturer som är svåra att sintra i en bit kan möjliggöras genom att använda 
svavelbetong som fog. Det utförs också försök med att ta fram metoder för att kunna 
använda sig av sintring i en kontinuerlig lager-på-lager tillverkning. Man testar även 
möjligheter att extrudera smält månregolit i en CC-process för att kunna dra nytta av 
de fördelar automatiserad materialadderande tillverkning för med sig.[25] Att månen 
inte har någon atmosfär är en fördel när det kommer till att extrudera smält 
månregolit. När tester gjorts på jorden för att undersöka möjligheterna att använda 
tekniken uppstod problem då luftfickor skapades i smältmassan under processen.[25] 
Avsaknaden av en atmosfär skulle eliminera detta problem. 

Att frakta en stor CC-kran till månen kan visa sig vara en oerhört kostsam process. 
En lösning på detta kan vara att fästa en CC-arm på en Rover-robot, som bilden 
nedan visar. Inte nog med att detta gör infrastrukturen för CC-metoden enklare att 
frakta dit, det gör också att utrustningen på plats kommer bli mer mobil. 
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Figur 12: En simulering av en CC-kran fäst på en Rover-robot. [25] 

4.2 Övriga tillämpningar i rymden 
Förmågan att direkt kunna konstruera komplicerade reservdelar med minimala 
mängder materialförluster är givetvis av enormt intresse för rymdfartsindustrin. Då 
processen inte kräver mer än en tillräckligt avancerad maskin och material för 
konstruktionen menar många att MAT är den optimala tillverkningsmetoden för 
användning i rymden.  

Tack vare tester som Made in Space (en firma som specialiserar sig inom lösningar 
för konstruktioner i rymden) har gjort med materialadderande tillverkning i viktlöst 
tillstånd vet vi att metoden är fullt fungerande i viktlöst tillstånd.[27] Dessa fynd ledde 
till att NASA idag gör stora satsningar inom materialadderande tillverkning – inte bara 
för att kunna skapa reservdelar till installationer ute i rymden utan också för att i 
framtiden kunna bygga rymdfarkoster och satelliter på plats i rymden.[28] Detta 
skulle leda till enorma kostnadsnedskärningar, då uppskjutningen ofta är en oerhört 
kostsam del i processen.  

Problemet kvarstår i att få dit material till maskinerna. Där har vi den tidigare nämnda 
lösningen månregolit som i framtiden skulle kunna användas som material till dessa 
rymdbaserade tillverkningsmaskiner. 
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5. Slutsats 
Slutsatsen vi kan dra efter att ha satt oss in i ämnet är att det definitivt är tekniskt 
möjligt att med hjälp av materialadderande tillverkning upprätta avancerade 
konstruktioner på månen. Med andra ord är det helt och hållet verklighet, inte 
science-fiction. Med hjälp av att utvinna månens egna resurser (ISRU) och använda 
dem enligt beprövade metoder kan man till förhållandevis låga kostnader (jämfört 
med att forsla dit material från jorden) upprätta avancerade konstruktioner.  

Vi har tidigare i rapporten redogjort för flera olika metoder av materialadderande 
tillverkning. Då Contour Crafting överlag är den mest anpassade metoden för att 
upprätta stora konstruktioner kan det te sig klart att man bör använda sig av den, 
men den är inte optimal. Hållfastheten i materialet som kan skapas enbart med hjälp 
av månregolit och svavel är inte särskilt god, men det är det enda som i dagsläget 
går att direkt använda sig av i Contour Crafting.  

Att sintra månregolitblock och använda dessa i konstruktionen tillsammans med CC-
metoden är också en möjlighet vi tar upp – hållfastheten ökar då avsevärt. Denna 
tillverkningsprocess är långt ifrån lika automatiserad och strömlinjeformad och kräver 
därför mer omfattande infrastruktur. Vår tanke är att man skulle kunna förbättra 
processen med hjälp av metodiken bakom lasersintring. Den stora fördelen med 
lasersintring är dess förmåga att kunna hantera en stor mängd olika material. Som vi 
tog upp kan de material som inte direkt lämpar sig för lasersintring tillsättas bind-
material för att förbättra deras sintringsförmåga. Dessa bindmaterial kan extraheras 
och återanvändas, vilket på månen är en mycket stor fördel. Man vill som sagt 
minimera all materialtransport för att spara in på kostnader. Detta sammantaget med 
det faktum att månregolit faktiskt är en sorts pulver gör att månregolit kan sägas ha 
ganska bra odds för att kunna användas i en lasersintringsprocess. 

Hur denna lasersintringsprocess sker är en annan fråga. Man skulle förstås kunna 
överdimensionera en vanlig lasersintringsmaskin och utföra konstruktionen i en 
pulverbädd men då återuppstår problemet att man behöver frakta en stor mängd 
avancerad utrustning från jorden. Eftersom inga direkta tester gjorts på den här 
tekniken annat än på jorden är det också svårt att veta hur en sådan maskin skulle 
klara sig i månens främmande miljö, varför denna lösning kanske inte är helt optimal.  

En annan möjlighet är kanske att kombinera de båda metoderna CC och laser-
sintring. Contour Crafting-processen behöver som tidigare togs upp inte någon 
omfattande infrastruktur – de förhållandevis små Rover-robotarna kan mer eller 
mindre på egen hand sköta hela byggnadsprocessen. Vi ser en möjlig potential i att 
använda lasersintringsutrustning på dessa Rover-robotar. Månregolitpulver kan strös 
på av robotens matarhuvud och en laser monterad på samma arm (bakom 
utmatningen) sintrar sedan månregoliten kontinuerligt. Om materialet visar sig initialt 
ha dåliga egenskaper för att åter smälta ihop lagren kan man tillsätta återvinningsbart 
bindmaterial för att med all sannolikhet säkerställa återsmältning.  
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6. Framtiden 
Vi har redan berört de otaliga användningsområden som den här tekniken redan idag 
möjliggör – en ny generation flygplansdelar, skräddarsydda proteser och månbaser 
för att bara nämna några. Då det enda som begränsar det vi kan göra med MAT är 
vår fantasi kommer vi inte här vidare beröra konkret vilka nya tekniska innovationer 
den här tekniken kommer föra med sig.  

Istället är det intressant att konstatera vilket oerhört uppsving MAT (främst då som 
3D-printning) har fått i allmänhetens medvetande. Sedan 2007 har försäljningen av 
personliga 3D-printrar gått upp med 35 000% , en ökning i samma storleksordning 
som persondatorer när de först slog igenom.[29]  

Denna enorma ökning har gjort att många aktörer ser mycket positivt på teknikens 
utveckling – Terry Wohlers, en oberoende analytiker som fokuserar sig på material-
adderande tillverkning, menar att MAT-industrin globalt kommer att omsätta upp till 
3,7 miljarder dollar år 2015 (jämfört med 1,7 miljarder dollar år 2011).[30]  

Materialadderande tillverkning är obestridligen den huvudsakliga stöttepelaren i den 
nya industriella revolution vi nu befinner oss i. Den stora styrkan med MAT är 
förmågan att kunna skapa individuella, skräddarsydda produkter för att kunna 
erbjuda perfekta kundlösningar. Wohlers menar att detta är centralt för att dagens I-
länder i framtiden ska kunna komma att konkurrera ekonomiskt med u-länder på 
tillväxt.[31]  

Man kan jämföra det med att vi före den industriella revolutionen hade kunniga 
hantverkare som stod för låga volymer av högkvalitativa produkter. Den industriella 
revolutionen förde med sig massproduktion och standardisering – stora volymer av 
produkter som kunde användas för att möta allehanda krav. Idag står vi på tröskeln 
till ännu en revolution – en som åter kan komma att understryka behovet av skickliga 
”hantverkare” som kan stå för de unika och skräddarsydda lösningar som vi i 
framtiden kommer att behöva. 

Tillverkning av reservdelar på svårtillgängliga platser med MAT är något som vi kort 
nämnt men inte ägnat större uppmärksamhet i detta arbete. Det är emellertid något 
som kan vara av stort intresse för rymdfärder. 

Projektet att kolonisera månen kommer att beröra många aspekter, inte enbart 
uppförandet av konstruktioner. Det finns till och med de som har planer på att försöka 
upprätta en atmosfär på andra himlakroppar för att ytterligare förbättra förut-
sättningarna för mänsklig närvaro.[2] Försök har gjorts på MIT för att genom 
elektrolys av smält månregolit utvinna syre, en förutsättning för mänskligt liv.[32] 
Ytterligare forskning kommer också behöva bedrivas för att undersöka hur 
byggnader ska rustas för att klara av kosmisk strålning, oskyddad av en atmosfär. 

I ljuset av allt detta kan vi bara åter konstatera att endast fantasin sätter gränser för 
vad som är möjligt med den här tekniken. Trots att det på engelska heter att "the sky 
is the limit" har vi nu kunnat konstatera att inte ens himlen kan begränsa oss!  
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