
 

  
   Örebro universitet Örebro University 
Institutionen för naturvetenskap och teknik School of Science and Technology 
 701 82 Örebro  SE-701 82 Örebro, Sweden 

 

 

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå 

 

KONSTRUKTION AV EN CNC-ROUTER 

 

 

Rickard Sers och Victor Wiberg 

 

Maskiningenjör Påbyggnad 120 högskolepoäng 

 

Örebro vårterminen 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Sören Hilmerby 

 

 

MECHANICAL DESIGN OF A CNC-ROUTER 



2 

 

Sammanfattning 

AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Centrum för Tillämpade Autonoma 

Sensorsystem) arbetar med forskning inom autonoma system. Deras stora 

användningsområden är utveckling av automatiska system till fordonsindustrin samt system 

till äldrevården. 

AASS, har ett önskemål om en enklare modell av en CNC fräs för enklare fräsning till bland 

annat prototyptillverkning. Fokus ska ligga på kostnaden då precisionen inte är av största 

intresse.  

Uppdraget innebär att ta fram en konstruktion av en cnc- router med tre axlar med ett 

arbetsrum på 600x450x150mm. Maskinen ska kunna skära i mjuka material som trä, plaster 

men även mjukare aluminium.  

Resultatet är en tre axlig cnc- router som drivs av tre stycken stepmotorer som är kopplade till 

respektive kulskruv. Cnc routern har ett arbetsrum på cirka 600x450x150mm. Den klarar av 

skärkrafter på 150N utan att deformationer kommer ge stora felaktiga värden på bearbetad 

detalj. Konstruktionen består till huvuddel av aluminiumprofiler som finns tillängliga på 

Örebro universitet. De rörliga delarna består av Quadro Tables som tillverkas av Rollco. 

Konstruktionen ger en bra lösning till en relativt låg kostnad. 
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Abstract 

AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Center for Applied Autonomous Sensor) 

works with research in autonomous systems. Their major application is the development of 

such systems for the automotive industry as well for the elderly. 

 AASS, have a desire for a simple model of a CNC milling machine for milling smaller parts 

for prototyping. The focus should be on cost when precision is not of great interest. 

 The mission is to develop a design of a CNC router with three axes with a workspace of 

600x450x150mm. The machine should be able to cut soft materials such as wood, plastics as 

well as soft aluminum. 

 The result is a three-axis CNC router which is driven by three stepper motors which are 

coupled to respective ball screw. The Cnc router has a workspace of about 600x450x150mm. 

It is capable of cutting with cutting forces up to 150N without deformations that will produce 

large errors in values of processed detail. The design consists of main body of aluminum 

profiles available at Örebro University. The movable parts consist of Quadro Tables 

manufactured by Rollco. The design provides a good solution to a relatively low cost.  
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1 Inledning 

AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Centrum för Tillämpade Autonoma 

Sensorsystem) har ett önskemål om en enklare modell av en CNC fräs än den som redan finns 

tillänglig i maskinlabbet på Örebro Universitet. AASS anser att den befintliga maskinen är för 

dyr att använda samt att den är lite stor för ändamålet. Det tänkta användningsområdet för 

cnc- routern är att göra bland annat prototyper i plast, aluminium och bearbeta kretskort. 

Prioriteten ligger inte på precisionen utan mer på kostnaden för den.  

Arbetet innebär att studera och utvärdera olika tekniska möjligheter och lösningar av olika 

konstruktioner av en tre axlig cnc- router.  Sedan gå vidare och konstruera en med tillgängliga 

aluminiumprofiler som finns tillhands på Örebro Universitet. 

I uppdraget ska stepmotorer dimensioneras och lämplig rörelsemekanism tas fram. 

Konstruktionen ska vara så lätt som möjligt men på samma gång tillräckligt styv på de 

väsentliga ställena. Detaljer som inte finns tillgång till kommer att behöva köpas in men 

kostnaden ska vara så låg som möjligt. 

Avgränsningar och krav 

 Arbetsyta x, y, z på 600x450x150mm. 

 

 Kunna bearbeta i plast trä mjuk aluminium. 

 

 En så låg kostnad som möjligt. 

 

 Enkel design.  

 

 Minimera vikten så gott det går. 

 

 Prototyp tillverkas inte. 

 

 Ritningar ska presenteras. 

 

 Använda befintliga aluminiumprofiler som finns tillängliga. 
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2 Arbetsmetodik 

Arbetet har utgått från en planering som togs fram i början av projektet med regelbunden 

kontakt med handledare på AASS. Detta för att kunna diskutera idéer och se om de går att 

använda eller om de ska slängas bort. Även bra lösningar som kan ses för dyra eller för 

komplicerade för att genomföras. Planeringen har varit en bra grund att arbeta efter och några 

små avsteg har förekommit. 

2.1 Planering 

Aktivitet v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 v.21 v.22 

                                                                                                      

Projekt specifikation                                                                                                     

Fakta insamling                                                                                                     

Problem uppställning                                                                                                     

Brainstorming                                                                                                     

Idé insamling                                                                                                     

Genomförande                                                                                                     

Koncept val                                                                                                     

Konstruktionsarbete                                                                                                     

Dimensionering step motorer                                                                                                     

Dimensionering skulskruv                                                                                                     

Ritningar                                                                                                     

Rapportering                                                                                                     

Rapportskrivning                                                                                                     

Presentation                                                                                                     

Redovisning                                                                                                     
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3 Förstudie 

3.1 Profiler 

Maskinen är tänkt att byggas av aluminiumprofiler som finns på Örebro Universitet. Det 

första som gjordes var att ta reda på vilka dimensioner dessa profiler har. De profiler som det 

finns mest av är 40x40mm och 40x80mm.  

 

3.2 Krafter 

För att kunna bestämma vilken sorts linjestyrning som kan användas behövs en del krafter 

som uppstår vid skärande bearbetning. Det hårdaste materialet som ska bearbetas är mjuk 

aluminium och vid bearbetning i materialet uppstår skärkrafter på 120N. (Se beräkningar) 

Dessa krafter kommer då överföras till styrningarna där de högsta krafterna uppgår till cirka 

400N. (Se FEM beräkningar) 

  



8 

 

4 Idéer 

Stor del av arbetet har gått till att brainstorma idéer för hur man ska kunna konstruera en 

sådan maskin. Även att titta på befintliga maskiner som liknar något av de som önskas och 

utvärdera deras lösning och sedan implementera i en ny konstruktion. 

4.1 Drivning 

För att kunna generera en förflyttning av de i axlarna krävs någon form av drivning. Det 

kommer användas stepmotorer för att för att driva hela systemet. För att överföra motorernas 

rotation till linjär rörelse har vi tittat på tre olika alternativ.  

Det första alternativet är att använda sig av en kulskruv vilket är väldigt vanligt i nc och cnc 

maskiner. Skruven har små kulor som är placerade i små kanaler som ger en väldigt bra gång 

med låg friktion. Den ger väldigt bra precision och kan dimensioneras efter behov. 

Det andra alternativet är att använda sig av kedjedrift. Man spänner upp en rak kedja och låter 

sedan en kedjekrans röra sig fram och tillbaka i kedjan. Motorn är kopplad direkt till 

kedjekransen och överför rotationen till kransen. Denna metod ger inte lika bra precision och 

friktionen är högre.  

Det tredje alternativet fungerar precis som det ovan men istället för en kedja använder man en 

rem som går mellan ett par hjul som är kopplade till motorerna och genererar den linjära 

rörelsen. 

4.2 Styrningar 

Det finns väldigt många olika alternativ av styrningar man kan använda sig av. Det har gjorts 

en undersökning om vilket alternativ som lämpar sig bäst för denna konstruktion.  

Det första alternativet är en skenstyrning med en glidsko som glider längs en skena. Glidskon 

består av kulor som är placerade i små kanaler som ger en väldigt smidig rörelse och låg 

friktion mellan skon och skenan. Det lämpar sig väldigt bra i smutsiga miljöer vid till exempel 

skärande bearbetning. Nackdelen är att de är ganska dyra på grund av dess komplexa geometri 

på detaljerna och kostar mycket att framställa. Glidskorna klarar även av väldigt stora krafter 

vilket också är bra eftersom skärande bearbetning kan generera stora krafter.  
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Det har även undersökts en mycket enklare variant där man låter fyra stycken kullager 

monteras fast på den detalj som ska röra sig och sedan låter dessa hjullager glida längs en 

axel. En mycket enkel och elegant lösning som inte är speciellt kostsam. Men tyvärr kan inte 

denna variant ta upp speciellt stora krafter och vid eventuella spån som hamnar på axeln som 

lagrena rullar på kan innebära att larerna fastnar och kan inte rulla vidare utan kommer mer 

eller mindre släpas fram längs axeln. Vid användning av en sådan här lösning kan det vara bra 

om man täcker för så att inte eventuella spån eller annan smuts hamnar i vägen för lagren. 

 

Det finns även varianter med en rak axel som är fastmonterad på en ställning under för att öka 

styvheten mot radiella krafter. Sedan låter man lagerbussningar av olika former med små 

kulor i kanaler som ligga an mot axeln. Det ger låg friktion och kan ta upp ganska stora 

krafter i radiella riktningar. Dessa kan också vara väldigt dyra att köpa in men fungerar 

väldigt bra vid denna typ av konstruktion.  

 

 

Ett stort problem för att kunna få en smidig rörelse är att montera fast axlarna och skruven 

parallella. Detta för att kunna ge en smidig rörelse utan att generera mer friktion än 

nödvändigt. Den enklaste varianten är att på något sätt bygga in både skruven och axlarna i 

samma fästanordning och placera två stycken likadana detaljer på motsatt sida om varandra. 

Sedan har men en ”kloss” som har samma hålbild som fästena och sätter in kulbussningar och 

sätter fast kulskruven i denna ”kloss”.  
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Med denna konstruktion kommer styrningen och skruven hamna i perfekt läge till varandra 

om man har bra tolerans mellan hålbilderna på de tre delarna. 

Det finns möjlighet att beställa in redan färdiga konstruktioner av denna modell med kulskruv 

i olika längder och dimensioner. Nackdelen med dessa är att de inte klarar stora krafter på 

grund av att axlarna inte har något extra stöd under som några av de ovanstående varianterna.  

 

4.3 Ramkonstruktion 

Konstruktionen är tänkt att byggas av befintliga aluminiumprofiler som finns inköpta i diverse 

olika längder och geometrier. En bra början är att ta reda på vilka olika sorters profiler som 

finns att använda sig av och vilka mått de har. Den profil som det finns mest av används för 

att konstruera själva stommen till maskinen.  

Det finns lite olika varianter på hur maskinen kan vara uppbyggd bland annat vilka delar som 

ska röra på sig i de olika axlarna.  

Den första är att använda sig av samma variant som alla cnc-maskiner använder sig av vilket 

är att fixera spindeln så bra som möjligt och sedan låta bordet röra sig i alla tre riktningar. Det 

ger en väldigt stabil konstruktion men kräver en del komplex konstruktion för att lyckas 

förflytta bordet i alla riktningar.  

Den vanligaste varianten inom hobbybyggen är att låta spindeln röra sig i alla riktningar. Man 

låter hela ställningen som är bygg över bordet flytta sig i en riktning och har sedan en mindre 

rörande del flytta sig längs med ställningen. Sedan har man den sista axeln som rör spindeln 

upp och ner.  

Om man låter hela ställningen röra sig behöver man synkronisera två stycken skruvar på 

vardera sidan om bordet vilket medför stora problem. Man kan även höja upp bordet och 
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konstruera ställningen som liknar en rektangel som ligger runt bordet. Då kan man fästa en 

skruv i mitten och under bordet med styrningsaxlarna parallellt med skruven.  

Den tredje varianten är att fixera ställningen som går över bordet med bottenram och sedan 

låta bordet röra sig i en riktning. Sedan låter man en mindre del som är fäst i ställningen över 

bordet röra sig i de två resterande riktningarna.   

  



12 

 

5 Val av idé 

För att ta reda på vad som är mest lämpligt att använda som drivning och styrning gjordes två 

tabeller med värden från 1-5 för att se vilken idé som ger mest poäng. 

 

Drivning 

  Kulskruv Kedjedrift Remdrift 

Kostnad 2 4 4 

Montering 4 2 2 

Friktion 4 2 2 

Precision 5 3 3 

  15 11 11 

    Styrning 

  Skenstyrning Kullager Kulbussning 

Kostnad 1 5 3 

Montering 1 2 2 

Friktion 5 3 5 

Kraftpåkänning 5 2 4 

  12 12 14 
 

Ur tabellen kan man se att kulskruven ger mest poäng. Den har en hög kostnad relativt de 

andra alternativen men den är klart bättre när det gäller låg friktion, precision och montering. 

På dessa grunder väljs det att gå vidare med att använda kulskruv. 

När det gäller styrningen är det rätt så lika mellan de olika idéerna och man kan se att det är 

just att montera som är problemet. På dessa grunder blev det självklart att försöka hitta en 

metod för att göra det enklare att montera ihop dellösningarna.  

En metod att göra det på är att använda sig av det som nämnts under idéförslagen, att bygga 

ihop axlarna, skruven så de blir parallella. 

Efter letande av lösning kom det fram att det finns företag som kan leverera redan färdig 

produkter av det som efterfrågas. En produkt som använder sig av kulskruv, en form av 

kulbussning och allt monterat och klart. Kostnaden för dessa ligger inom rimliga alternativ. 

Denna produkt har allt som efterfrågas och blir då valet att gå vidare med. 

Maskinen ska drivas med stepmotorer, för att hålla dessa moterer så små som möjligt krävs 

det att på de detaljer som ska flytta sig har små vikter. Genom att låta spindeln röra sig i två 

axlar och bordet i den tredje blir vikten mindre för stepmotorerna än att förflytta hela 

ställningen i den tredje axeln. Genom att röra spindeln i ett par axlar medför även detta att 

maskinen i sig blir mindre till ytan vilket är positivt. 
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6 Konstruktionsförslag 

 

6.1 Ramkonstruktionen 

Utformningen av själva ramverket bestå i stort av aluminiumprofiler med två olika 

dimensioner. Ramverket kommer fästas i en aluminiumplatt för att få ramverket rakt och i 

korrekt position. Använder man sig av enbart profilerna finns det risker med att det blir snett. 

När det gäller rörelserna i de olika riktningarna kommer en av axlarna ske genom att bordet 

rör sig fram och tillbaka medans i de två resterande riktningarna kommer spindeln att förflytta 

sig över bordet. 

 

 

 

6.2 Styrning och drivning 

Produkten som kommer användas är en Quadro Table som tillverkas av Rollco. Quadro Table 

består av två stycken axlar och en kulskruv som är monterade mellan två stycken fästen. På 

skruven och axlarna sitter en ”kloss” med fyra stycken kulbussningar med små kulor som går 

i kanaler för att ge en väldigt låg friktion. Det sitter även en kulskruv mellan axlarna som gör 

det möjligt för ”klossen” att röra sig fram och tillbaka. Med denna produkt blir monteringen 

av maskinen mycket enklare än att använde de mer avancerade skenorna eftersom man inte 

behöver tänka på att få axlar och skruvar helt parallella. Konstruktionen kommer använda sig 

av tre stycken Quadro tables men av olika storlekar och längder för att få ett 

bearbetningsområde av rätt storlek. 
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Quadro Tables sitter fast i ramkonstruktionen enligt bilden ovan. 

Storleken på dessa bestäms utifrån de krafter som räknats ut och sedan använda produktbladet 

från leverantör för att se vilka krafter de klarar av. I FEM beräkningar kan man se vilka 

krafter som uppkommer vid en viss belastning på färsen. Man måste även ta hänsyn till 

hastigheten som ska kunna uppnås. En lagom hastighet för maskinen är runt 100-150mm/s. 

Med dessa parametrar har QME30-SR3205, QME20-SR1605 och QME12-SR082,5 valts ut.  

Längden väljs så att det går att förflytta sig ett bestämt avstånd med en rekommenderad 

säkerhet på +50mm vilket anges i produktspecifikationen.
(1)

 

Längderna är således: 

QME30-SR3205 700mm 

QME20-SR1605  500mm 

QME12-SR082,5 200mm 

 

6.3 Arbetsytan 

Arbetsbordet kommer att bestå av aluminiumprofiler, som har planfrästs för att få en plan yta, 

monterade bredvid varandra med två profiler under i motsatt riktning. Bordet fästs sedan i 

Quadro Tables rörande del så att hela bordet rör sig. Eftersom bordet är gjort av 

aluminiumprofiler medför det att man får ett färdigt mönster i bordet där man kan använda sig 

av skruvar i profilen för att spänna fast olika detaljer med skruvstycke eller annan lämplig 

fästanordning. 

För att skydda styrningsaxlarna under bordet från att det ska hamna spån på dem kan man 

sätta fast genomskinliga plastskydd runt bordet. Det ger naturligtvis inte ett 100 % skydd men 

kommer hindra en hel del spån från att sprida sig. Genom att sätta på små fästen som är 

anpassade till profilernas spår kan man enkelt göra så att skydden är enkla att ta loss om man 

behöver ha detaljer som behöver hänga utanför bordet på grund av deras storlek. 

Det finns möjlighet att använda sig av teleskopskydd som medföljer Quadro Tables men då 

krävs det att man utökar deras längd då skyddet tar upp en del av längden den kan röra sig. 
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6.4 Motorer 

Från början av arbetet skulle storleken på stepmotorer bestämmas men efter halva tiden hade 

stepmotorer redan beställts in av uppdragsgivaren. Då beräknades vilket moment som krävs 

för att man ska kunna driva axlarna. Enligt beräkningarna behöver man ett vridmoment på 

0,8Nm. Då har inte tagit hänsyn tagits till friktionsförluster i skruv och linjärstyrningen. 

Vilket moment man i slutändan kan få ut beror på vilket varvtal som motorn går i. För den 

specifika motorn som köpts in finns varken modellnummer eller momentkurva att tillgå. 

Stepmotorerna monteras utan på ramen med en motor vid varje skruv. Tanken är att motorn 

och skruven kopplas ihop med en klämkoppling. På grund av tidsbrist har dimensionering av 

dessa inte genomförts. 
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7 Resultat 

Resultatet av arbetet har genererat en väl fungerande konstruktion av en cnc-router. Den har 

tre rörliga axlar där x-axeln är bordets rörelse medan y och z-axeln rör sig spindeln över 

arbetsstycket. Arbetsytan är begränsad av kulskruvarnas längder som är dimensionerade efter 

kravet från början på 650x450x150 mm. 

Cnc- routern klarar av skärkrafter som uppgår till 150N utan att deformationer, framförallt i 

Quadro Tables, ska innebära för dålig precision för ändamålet (Se bilaga). Med hjälp av 

diagram från leverantör ser man att Quadro tables klarar 5kN, 2,5kN, 2,5kN i x-y-z axlarna 

(Se bilagor). Detta innebär dock inte att man klarar av skärkrafter på dessa värden utan de 

ligger på runt 2-4 ggr större beroende på vilken axel man tittar på. Runt 150N är lagom att 

ligga på och med säkerhetsfaktor på tre fyra så hamnar man uppåt de krafterna. 

Quadro Tablesen har begränsat varvtal på grund av val av skruv. Dessa varvtal ligger på 

150mm/s för x-axeln och 300mm/s för y och z-axeln
(1)

.  

Det största vridmomentet som behövs för att driva axlarna uppgår till 0,8Nm vid den 

maximala hastigheten som Quadro Tables tillåter. 
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8 Analys 

Målet med hela konstruktionsarbetet har varit att försöka hitta så enkla och billiga metoder 

som möjligt. Vissa lösningar är inte de billigaste men de blir betydligt enklare att använda vid 

montering. 

Det har blivit väldigt många konstruktions idéer under arbetets gång och många av dessa har 

helt kastats bort pågrund av för dyr konstruktion eller att de blivit väldigt komplicerat att 

monterad. Mycket pågrund av att få alla styrningar och skruvar parallella med varandra för att 

ge en bra gång. Beslut har fattats på både egen hand mellan oss två men även med diskussion 

med handledare.  

Det mesta av konstruktionen kan tillverkas på egen hand från råmaterial med cnc-fräsen som 

finns tillängligt i maskinlabbet på Örebro Universitet. Det som kommer behöva köpas in är 

framförallt Quadro Tables. Dessa detaljer underlättar enormt mycket vid själva monteringen 

då man inte behöver ägna så mycket tid och resurser till att få dessa parallella. Enklare 

fästelement kommer behöva köpas in så som skruvar, muttrar, brickor.  
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9 Slutdiskussion 

Det finns möjligheter att vidareutveckla konstruktionen genom att titta på möjligheter på att 

förstärka upp konstruktionen för att ge möjlighet att skära i hårdare material.  Man kan även 

kolla på möjligheter att lägga till två axlar så att man får en femaxlig fräs.  

Man kan undersöka fler möjligheter på olika skydd som håller spån borta från glidytorna. 

Något som är intressant att undersöka är att fästa ett dammsugarmunstycke i närheten av 

fräsen. Detta kan innebära att mycket färre spån kastas iväg.  

Det kan vara intressant att se på möjligheter att öka avståndet på linjärstyrningsaxlarna på x-

axeln för bättra på stabiliteten för hela bordet. 
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10 Beräkningar: 

10.1 Skärkrafter/skärdata: 

 

 

ae= skäringrepp [mm] 

fz= matting [mm/varv] 

D= Fräsdiameter [mm] 

ap= skärdjup [mm] 

w=ingreppsvinkel 

Vc= Skärhastighet 

z= Antal tänder 

(3,4)  
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Indata Uträknade värden 

Kc1= 250 N/mm^2 Kc= 419,1  mm 

z= 0,2 Korrektionsfaktor hm= 0,1   

ae= 5 mm       

fz= 0,1 mm/varv F= 120,1 N 

D= 5 mm zi= 1,3   

ap= 3 mm       

omega= 120 grader       

Vc= 100 mm/min       

zt 4 tänder       
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10.2 Kraft resultanter 

Data som fåtts av Ansys med en kraft på 100N vid spetsen på fräsen riktad åt höger i bilden. 
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10.3 Deformationer 

Total Deformation 

Subject:  Exjobb   

Date: Thursday, May 10, 2012 

Comments:  Deformationer som uppstår vid en kraft på 100N i frässpetsen och egenvikten.  
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Total Deformation 

Subject: Exjobb   

Date Tuesday, May 29, 2012 

Comments: Egenvikt, vikt på skruvstycket samt en kraft på 50N långt ut i hörnet.  

OBS: Kraften är satt i en punkt vilket medför en stor deformation i punkten 

vilket är felaktigt men förenklar beräkningarna för programmet. 
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10.4 Moment beräkningar: 

(4) 

 

      

  
 

 
 

v= hastighet 

a= acceleration 

accelerationshastighet t = 0.1s 
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Tabell över beräknade värden med formerna på förgående sida: 

X-axeln 

P (N) 450 v 0,15 m/s 

L (mm) 0,010 t 0,1 s 

e 0,9 Acc 15 m/s^2 

    m 30 kg 

T(Nm) 0,796       

          

Y-axel 

P (N) 450 v 0,15 m/s 

L (mm) 0,005 t 0,1 s 

e 0,9 Acc 15 m/s^2 

    m 30 kg 

T(Nm) 0,398       

          

Z-Axel 

P (N) 496,4 v 0,05 m/s 

L (mm) 0,003 t 0,1   

e 0,900 Acc 15 m/s^2 

    m 20 kg 

T(Nm) 0,220 
 

    
 

10.5 Varvtal vid maximal hastighet 

x-axel 

       
 

 
    

   

  
           

y-axel 

       
 

 
    

   

 
             

z-axel 
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12 Ritningar 
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