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Sammanfattning 
 

Inom förstudien har experter inom biokompositer, 3D skrivning, design och trämöbler kommit 

samman. Målet har varit att ta fram ett förnyelsebart kompositmaterial och en möbeldesign, 

optimerade för BLBs unika 3D-skrivare. Under projektet har vi bekantat oss med biokompositer: 

deras egenskaper och beståndsdelar och med tekniken bakom BLBs 3D-skrivare. Med den samlade 

kunskapen inom gruppen formulerade vi två biokompositer. Under kompounderingen (tillverkningen) 

av dessa stötte vi på motgångar som vi inte hade möjlighet att lösa inom ramen för denna förstudie. 

Istället beställde vi in två kommerciellt tillgängliga biokompositpellets som tidigare inte använts i 3D-

skrivning. Kompositerna består av två olika polymerer PP (polypropen) och HDPE (High Density 

Polyethylene) med likadan träfiberfraktion (50%). Vi gjorde initiala utskriftstester med dessa 

kompositer.  Vi var medvetna om att vissa specifikationer för plasten var svåra att uppnå. Exempel på 

sådana är en tillräckligt liten värmeutvidgning (max några procent) och tillräckligt kort uppehållstid i 

3D-skrivarens munstycke (som bland annat relaterar till viskositet). Eftersom skrivhuvudet var unikt 

var det utmanande att teoretiskt definiera specifikationer för biokompositen. Vi bestämde oss för att 

utvärdera två kandidater vi bedömde ha lovande specifikationer. Utskriftstesterna var dessvärre 

misslyckade och resulterade i rökutveckling. Trots misslyckad utskrift fick vi mera information: övre 

gränser för en del designparametrar. Under projektet lyckades vi identifiera en möbeldesign som 

lämpar sig bra för 3D-skrivning. Vi har skrivit ut den med ett annat material (Acrylonitrile Butadiene 

Styrene allmänt känd som ABS). TMF samt deras medlemmar har därmed fått bättre insyn i vad som 

är möjligt och vad som bör beaktas vid design för 3D- skrivning. Designen är en stol kallad Innovation 

C, framtagen av Blåstation som är ett medlemsföretag i TMF.  
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De viktigaste resultaten kan sammanfattas med tre punkter: 

1. En dialog och kunskapsöverföring mellan industrier. Deltagarna fick ökad kunskap för: 

a. 3D-skrivningens egenheter, möjligheter och begränsningar i relation till nya 

tillämpningsområden, här trämöbeltillverkare. Vi fick även en insyn i hur 

processparametrarna är avgörande för utskriftens hållfasthet och ytstruktur. 

b. Biokompositer tillverkade från förnyelsebara resurser.   

c. Intressen, önskemål och krav från designers samt andra tänkbara kunder för och 

användare av BLBs 3D-skrivare, såsom TMF och deras medlemmar.  

Inom projektet fanns experter inom respektive områden. Under förstudiens gång blev det 

tydligt för alla hur optimering av ett material beror av och påverkar massor av andra, för 

konsortiet intressanta, aspekter. Materialegenskaperna påverkar (till viss del) vilka 

geometrier som kan skrivas ut. Bearbetningen av materialet under 3D-utskriftens gång 

dikterar spannet inom vilket vissa egenskaperna hos biokompositen måste ligga. Kraven 

från användaren av skrivaren, såsom vilka designer som denne vill kunna skriva ut och hur 

de ska användas ställer krav på vilka egenskaper materialet måste ha. Vice versa går 

egenskap på slutprodukt och design hand i hand så bara designern vet 

tillverkningsmetodens och materialets begränsningar kan denne i vissa fall designa sig runt 

problemet så att säga. Ett exempel är att optimera designen enligt den belastning den ska 

tåla och i den processen beakta orienteringen på objektet i 3D-skrivaren. 

 

Under möten återkom många frågeställningar och ämnen om igen efterhand som vi lärde 

oss mer. Detta resultat innebär en stor nytta för deltagande parter. Det är en förutsättning 

för att 3D-skrivning ska kunna slå igenom i nya branscher. För att en bransch ska vara 

intresserad av en teknik behöver den förstå hur den kan användas. 

 

2. Framtagning och initiala utskriftstester av två biokompositer: en i polyetenmatris (HDPE) 

och den andra med polypropenmatris (PP), som ett första steg mot en optimering av en 

biokomposit för BLBs 3D-skrivare. Processen att bestämma en komposition liksom 

resultaten av utskriftstesterna gav oss information om vad som är intressant att gå vidare 

med i fortsatta aktiviteter. 

 

3. Utskrift av stolen Innovation C i ett annat material det vill säga ABS. Att skriva ut ett faktiskt 

objekt har lärt oss deltagare mycket om vilka designer som lämpar sig för 3D-skrivning och 

också om designens roll i att hitta tillämpningar och marknader där 3D-skrivning som 

tillverkningsmetod tillför något som inte annars hade varit möjligt eller där 3D-skrivning är 

en kostnads och/eller tidseffektiv tillverkningsmetod.   
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Bakgrund 

Det som motiverade projektet var två problem vi ville lösa respektive förbättra. Det första problemet 

är det smala utbudet av biobaserade material för 3D-skrivning med FDM-teknik. Vi ville identifiera och 

göra en grov optimering av en biokomposit för BLBs skrivare. Internationellt finns det många som 

arbetar med med optimering av biokompositer för FDM-skrivare men BLBs 3D-skrivare är unik vilket 

öppnar upp för unik materialoptimering. Det andra problemet vi ville lösa var hållfastheten hos 3D-

skrivna objektet .Vi ville undersöka om det är möjligt att utnyttja biokompositens naturfibrer (här trä) 

till att förstärka objektet.  

Behovet av hållbara material  
3D-skrivning slår igenom på många fronter. Metall 3D-skrivare används sedan många år tillbaka som 

tillverkningsteknik för många delar.  FDM-tekniken,  där en plast smälts och spritsas ut ett lager i 

taget, har ännu inte slagit igenom lika stort inom industrin, trots att det är den totalt dominerande 

tekniken bland konsumentskrivare fast att dess potential är stor. För att det ska vara önskvärt att 

tekniken slår igenom som tillverkningsmetod behövs det fler förnyelsebara material som kan 

användas tillsammans med tekniken. FDM desktopskrivarna började slå igenom för ett drygt 

decennium sedan och under de senaste åren har materialutbudet till dessa ökat i snabb takt. Det 

finns ett par biokompositer tillgängliga för dessa skrivare men ännu skrivs det mesta ut i plast 

baserad på olja (Acrylonitrile Butadiene Styrene eller kortsagt ABS) eller majsstärkelse (Polylactic 

Acid som har PLA som förkortning). 

BLBs unika 3D-skrivare skapar behovet av materialoptimering 
BLB industries har en maskin som är unik. De material som finns på marknaden är typiskt optimerade 

för andra bearbetnings- eller tillverkningmetoder, såsom formsprutning, profilextrudering, 

formpressning eller desktop-3D-skrivare. För att till fullo realisera potentialen i BLBs 3D-skrivare och 

för att nå alla marknader de kunde nå, bör råmaterial optimeras för just deras maskin.  

 

BLBs 3D-skrivare jobbar på ett liknande sätt som desktopskrivarna. Tre av de saker som gör BLBs 

3D-skrivare unika är för det första att de har ett större munstycke så strängen av smält plast som 

spritsas ut är både tjockare och högre: mängden plast som skrivs ut per tidsenhet är större. För det 

andra är det möjligt att skriva ut objekt som är ca. 2 kubikmeter stora. Slutligen använder BLB pellets 

som skruvas ut ur munstycket medan desktopskrivare använder en plasttråd som matas in i jämn 

takt. 

Hållfasthetens svaga punkt: delaminering mellan lagren 
Kontaktytorna mellan utskriftslagren är hållfasthetsmässigt svagast i 3D-skrivna objekt tillverkade 

med FDM-tekniken. Det är där sprickor lättast skapas, åtminstone hos desktop skrivare,och sprickor 



 

SMART HOUSING SMÅLAND 

PG VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ 

TEL 010-516 50 00 

E-MAIL INFO@SMARTHOUSING.NU 

SMARTHOUSING.NU 

fortplantar sig lättare längs med gränsskiktet mellan två lager. För att öka hållfastheten mellan lagren 

jobbar man på att öka vidfästningen av det lager som håller på att skrivas ut i det underliggande 

lagret. Detta görs främst genom optimering av processparametrar såsom temperatur på munstycket 

och kylfläktens varvtal (vilket påverkar hur snabbt den utspritsade plasten kyls). Det man har kunnat 

se är att på grund av den stora energimängd som BLB skrivare kan leverera på grund av det stora 

munstycket, ökar hållfastheten väsentligt samtidigt som risken för delaminering minskar.  

Materialets egenskaper såsom krymp när materilaet är nerkyld påverkar också hållfastheten av den 

utskrivna objekten. Om materialet har stort krympnivå efter nerkylning, kommer att första lagerna 

minska sin storlek vilket leder till skevning av översta lager. För att minska effekten av skevning som 

är resultat av krympning, bör man öka temperaturen av utskrivningsbord. Att öka temperaturen av 

skrivningsbord kan själv leda till en del praktiska problem som diskuteras senare i ”initial utvärdering 

av biokompositerna”.    

Fiberförstärkningstekniker inom FDM 3D-skrivning med 

desktopskrivare 
Idag finns två strategier för fiberförstärkning. Den första går ut på att skapa kompositer: korta fibrer 

(ex. kolfiber, glasfiber och kol nanorör) blandas med en matris (polymer). Tester utförda av 

materialtillverkarna själva indikerar att dessa kompositer resulterar i högre hållfasthet för objektet 

samt att ytan mellan två lager inte nödvändigtvis är de svagaste punkterna för utskriftens hållfasthet: 

då objektet går sönder sammanfaller inte brottytan med ytan mellan lagren.  

 

Den andra strategin för fiberförstärkning krävs en mer avancerad 3D-skrivare som klarar av att mata 

ut och placera ut en fiber samtidigt som plasten skrivs ut. Fibern läggs på och täcks i följande lager 

av smält plast. Detta ger mycket styva utskrifter som tål stor belastning. 3D-skrivartekniken begränsar 

dock fiberförstärkningen till plan parallella med 3D-skrivarens byggplattform. Med hjälp av smart 

design optimerad förtekniken, exempelvis genom att dela upp objekt  i mindre delar som sedan 

sammanfogas, kan man skapa objekt med hög hållfasthet i flera riktningar.  

 

Den absoluta majoriteten av ovan nämnda material är optimerade för desktopskrivare med  

Igenkloggningsproblem i desktopskrivarnas fina munstycke. BLB har större och längre fibrer borde 

kunna använda andra sorters biokompositer som eventuellt kunde användas till fiberförstärkning. 

Genom att ändra processparametrarna kan man eventuellt få en taggig sträng och fiberförstärkning 

mellan lagren. 

Biokompositer 
- I förstudien har två kommersiella biokompositkompound använts. Båda med ett träinnehåll 

på 50%. Den ena med Polyetenmatris och den andra med polypropen. Båda dessa 

matriser har större krymp än vad som är önskvärt i tillverkningen, dock så begränsar 

träkomponenten materialets krymp vid tillverkningen. 
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- Beståndsdelar: 

1. Krav på val av biokompositen ställda av 3D-skriavaren och hur den bearbetar 

materialet:  

 Liten krymp! Och med lite menar man <0.5%. Trä har låg krymp så högre andel 

trä i kompositen kan väga upp användandet av en polymer med lite högre krymp. 

Motivering: för att det utskrivna objektets geometri så väl som möjligt skall 

stämma överens med den digitala ritningen. För att undvika/ minimera antalet 

spänningar som möjligt ska byggas in i utskriften, dvs. för att öka utskriftens 

formbeständighet. 

 

2.  Krav och önskemål på material från TMF: 

 Krav relaterade till kvalitetsstandarder: beroende på användningsområde har 

möbler olika krav på sig.Speciellt möbler i offentliga rum har en hel del krav. 

Exempelvis får bord inte ha vassa hörn. Vad gäller  stolar bör de exempelvis tåla 

en last på 150 kg och upprepad belastning. 

 Smälttemperatur: Om biokompositen hålls vid för [höga] temperaturer i 

förhållande till uppehållstiden i 3D-skrivaren  skadas fibrerna. För att undvika 

detta bör plasten smälta vid en [tillräckligt] låg temperatur. 

 Smält- och glasövergångstemperaturer: Vid glasövergångstemperaturen mjuknar 

kompositen vilket innebär att den kan deformeras. Detta begränsar vilka föremål 

som kan skrivas ut. Helst skulle man säkert också 

 UV-beständighet: är detta viktigt? Man kan välja en naturlig fiber utan lignin för 

dessa ändamål. 

Initial utvärdering av biokompositerna 
Materialet innehöll 50% plast (matris) + 50% träfiber. Det var svårt att smälta det och få den ut från 

munstycke. Den höga träfiber halten medförde bland annat hög viskositet vilket förorsakade 

svårigheter i processen. Efter att problemet med smältning och viskositet av materilaet löstes med 

förhöjda processtemperatur, skedde 2 andra problem: i) materialet var svårt att fästa på bord (vilket 

är en förutsättning i 3D-skrivning) ii) översta lager började skevas och rasa ner. Vidfästningen 

förbättrades genom att avsevärt höja temperaturen på bordet. Ett varmt bord minskar också generellt 

skevning på grund av krymp. Ett uppvärmt bord förhindrar krymp i nedersta lagar och på så sätt 

dämpar kommande skevning. Dock precis som nämndes innan, hög temepratur på bordet är ett 

praktiskt problem. Träfiber innuti materialet kan inte klara höga process- och bordtemperatur under 

lång tid. Detta ledde till ett brandhaveri hos BLB. 

Så här beskrev Tomas Burman, VD för BLB den olykliga haveriet: 

Materialet var svårt att jobba med när det gäller att få det att fästa på bord. Därför valde man/blev 

tvungen att  gå upp i temperatur till ca 150 grader på bordet (mot ca 110-120 grader för alla andra 

material). Vi märkte att understa lagret blev mörkare än de övriga (bränt) men för att köra hela stolen 
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hade vi tänkt att den skulle köras under natten, men den långa tiden på bordet fick materialet att 

självantända till en glödbrand med mycket rök! 

 

 

Viktigaste resultat 

Resultaten visar trots komplikationerna vid testutskriften av möbeln att det finns potential för att 

använda kompound med hög träandel, 50% i detta fall. Problematiken med stora temperaturrörelser 

hos PP (polypropen) och HDPE (High Density Polyethylene) minskas stort av inblandningen av 

träkomponenten men kommer fortsatt att vara en utmaning vid utskriften.  

BLB har provat en annan material (ABS) för att skriva stolen Innovation C. Med det nya materialet 

gick det utan problem att skriva ut stolen (bilden nedan). Detta försök visar tydligt och klart att 

designen (Innovation C) är anpassad till metoden men materialen samt dess bearbetning bör 

utvecklas och undersökas.   
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Fortsättning 

Kompoundens processegenskaper tillsammans med den använda utrustningen medför att fokus bör 

läggas på att utveckla kompound med processbetingelser som är optimerade för en specifik 

skrivartyp för att uppnå en bra process och hög kvalite på den utskrivna produkten. Ett fortsatt projekt 

som fokuserar på att utveckla processmöjligheterna hos biokompositmaterial med högt träinnehåll 

bör kartlägga de ingående materialens påverkan på processmöjligheterna i den här typen av skrivare. 

Därtill behöver även slutproduktens egenskaper styras av valet av ingående material i kompoundet. 

 

För 3D-skrivning att få fotfäste inom industrin behövs undervisning  av designers, ingenjörer, och 

arbetstagare på alla nivåer i tillverkningsindustrin, kring 3D-skrivningens möjligheter och 

begränsningar. Alla dessa behöver förstå var 3D-skrivning står i förhållnde till det de är vana med och 
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hur 3D- skrivning kompletterar de tillverkningsmetoder de är vana att designa för. Flera projekt som 

låter olika experter komma samman och lär av varandra är värt att forstätta med. 
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