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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med Swt
Development har uppgiften varit att utveckla en prototyp av en tandborste tillverkad
i en förnybar biokomposit bestående av polylaktid (PLA) och cellulosafiber.
Utgångspunkten var att utveckla en plastprodukt som används inom bland annat
vården. Prototypen av tandborsten avgränsades till handtag, hals och huvud.
Examensarbetet omfattar hela produktutvecklingsprocessen med dess metoder och
verktyg som använts för att ta fram och utveckla koncept till en prototyp. För att
generera koncept användes nyhetsundersökning med research och
patentdatabassökning samt en negativ idégenerering. Som
konceptutvärderingsmetoder användes SWOT-analys, Pugh’s matris samt FMEAanalys. För att dimensionera och analysera koncept användes antropometriska data,
hållfasthetsberäkningar, Catia V5, Solidworks samt vatten-och dragprovstester.
Det vinnande konceptet var en tandborste tillverkad i 40vikt% fiber med en räfflad
del på handtaget för ett bättre grepp. Tandborstens dimensioner utformades i Catia
V5 utifrån materialets sträckgräns genom approximativa hållfasthetsberäkningar samt
hållfasthetsanalyser i Solidworks. CAD-skissen utvecklades vidare till en färdig
prototyp som sedan skrevs ut i 3D-skrivare.
Resultatet visar att det är möjligt att tillämpa biokompositmaterial i en produkt som
kan ersätta en produkt i konventionell plast. Examensarbetet belyser på så vis
möjligheterna hos produkter baserade på förnybara material. Utvecklingen av
produkter bestående av förnybara material kan därför bidra till att minska
användandet av plastprodukter inom bland annat vården för att på så sätt minska
dess negativa inverkan på miljön.

Abstract
This degree thesis has been carried out at the University of Halmstad. In
collaboration with Swt Development, the task has been to develop a prototype of a
toothbrush made in a renewable biocomposite consisting of polylactic acid (PLA)
and cellulose fibers. The outset was to develop a plastic product used in, among
other areas, medical industry and healthcare. The prototype was demarcated to the
handle, neck and head of the toothbrush.
The degree thesis covers the entire product development process with its methods
and tools used to develop and evaluate concepts for a prototype. In order to generate
concepts, novelty research was used with literature research, patent database search
and a method called negative idea generation. As concept evaluation methods,
SWOT-analysis, Pugh's matrix and FMEA-analysis were used. To dimension and
analyze concepts the methods used were anthropometric data, calculations, Catia V5,
Solidworks, and water resistance test in addition to a tensile test.
The winning concept was a toothbrush made in 40wt% fiber with grooves on the
handle for a better grip. The toothbrush dimensions were designed in Catia V5 based
on the material's tensile strength, through approximate strength calculations and
SolidWorks strength analyzes. The CAD model was further developed into a finished
prototype, which was then printed in a 3D printer.
The result shows that it is possible to apply biocomposites to a product that can
replace a product made with conventional plastic. This degree thesis thus illuminates
the possibilities of products based on renewable materials. The development of
products consisting of renewable materials can therefore contribute to reducing the
use of plastic products in, inter alia, healthcare, thereby reducing its negative impact
on the environment.
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1. Introduktion
Detta examensarbete har utförts som en dynamisk produktutvecklingsprocess och
har varit en del av projektet Förnybara former i hälso-och sjukvården.
Examensarbetet har varit en organisationsbaserad, experimentell aktivitet med
företaget Swt Development som uppdragsgivare. Examensarbetet ingick även i ett
samarbete med Arena Grön Tillväxt, som är ett innovationskluster för gröna näringar
i Halland.
Projektet Förnybara former i hälso-och sjukvård delfinansieras av det Strategiska
innovationsprogrammet BioInnovation som är en gemensam satsning av Vinnova,
Formas och Energimyndigheten. Projektet pågår under juni 2016 till december 2018
och målet är att ta fram minst två produkter av biokompositmaterial som kan ersätta
engångsartiklar av plast i sjukvården. Aktörer i projektet är företaget Swt
Development, som specialiserar sig på utveckling av produkter tillverkade i förnybara
material, tillsammans med Region Halland, Västra Götalandsregionen, Högskolan i
Halmstad samt Södra. Swt Development driver produktutvecklingen och regionerna
Halland och Västra Götaland bistår med testmiljöer för innovation. Södra bidrar med
maskintid och kompetens och Högskolan i Halmstad stödjer processen.
I detta examensarbete har en specifik produkt valts ut utifrån en behovsanalys och
utvecklats samt utvärderats parallellt med projektet Förnybara former i hälso-och
sjukvård. Produkten som valdes att utvecklas var en tandborste, främst på grund av
dess mervärde och potential även utanför vården. Tandborsten har slutligen testats
utifrån ett kundperspektiv. Denna rapport fokuserar på utvecklingsprocessen för en
produkt och redogör för olika metoder, teorier och verktyg inom den dynamiska
produktutvecklingens olika faser, med utgång från Ullmans Mechanical design Process.
Denna processmodell har tillämpats för att generera idéer och koncept som sedan
har utvecklats till en prototyp.

2. Bakgrund
Den medicinska industrin är essentiell för vårt dagliga liv och ett stort antal
medicinska produkter tillverkas i världen för att tillfredsställa den globala efterfrågan.
En stor del av dessa innefattar engångsartiklar som består av eller innehåller plast. En
ökning av antalet vårdinrättningar, tillsammans med en större användning av
medicinska engångsprodukter, har bidragit till en ökning av avfall inom vården
(Tesfahun, Kumie & Beyene, 2016).
Från början var engångsartiklar inom vården avsedda för situationer där korrekt
desinfektion är av yttersta vikt men inte kan garanteras, exempelvis vid
naturkatastrofer och epidemidrabbade områden (Ibottson et. al. 2013).
Engångsprodukternas låga marknadspris, samt det faktum att de inte kräver några
ytterligare kostnader för desinfektion och underhåll, ledde dock till att fördelarna för
de återanvändbara produkterna snart försummades vid inköp av medicinsk
utrustning (McGain et. al., 2010). Andra egenskaper som också bidragit till en ökad
användning av engångsprodukter av plast är exempelvis låg vikt, hög hållbarhet,
transparens och kompatibilitet med andra material (PlasticsEurope, u.å.).
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I en rapport av Fråne et. al. (2012) framgår det att den största mängden plast som
förbrukas inom sjukvården är just engångsartiklar, vilket innebär att
plastavfallsmängden inom svensk sjukvård är lika stor som den årliga tillförseln, det
vill säga omkring 13 000 ton. Vidare skriver Fråne et. al. (2012) att plastavfall inom
vården oftast inte återvinns på grund av risken för smittspridning samt spridning av
läkemedelsrester till miljön. Därför förbränns plastavfallet vilket producerar stora
mängder växthusgaser och dessutom miljögifter som dioxiner och furans. Syntetiska
plaster vi använder idag är tillverkade av oorganiska och organiska råvaror, såsom
kol, kisel, väte, kväve, syre och klorid. De grundläggande material som används för
att göra plast utvinns från olja, kol och naturgas (Pang, 2014). Sjukhus strävar efter
att minska sina utsläpp av växthusgaser och att ersätta engångsprodukter med mer
miljövänliga artiklar är rekommendationer för att uppnå detta (Grimmond & Reiner,
2012). Att istället finna material som kan återvinnas och komposteras skulle inte
enbart minska utsläppen från sjukvårdsanläggningar, utan även minska efterfrågan på
råmaterial, vilket i sin tur minskar avskogning, gruvdrift och oljeborrning och dess
utsläpp av växthusgaser (WHO-HCWH, 2009).
Swt Development arbetar med biokompositmaterial som består av helt förnybara
och biologiskt nedbrytbara komponenter. Ett av materialen består av cellulosafiber
och en matris av polylaktid (PLA) som är utvunnen från majsstärkelse. Materialet ger
en unik kombination av konstruktionsmöjligheter och styrka, och olika
sammansättningar av majsstärkelse och cellulosafiber ger upphov till olika
materialegenskaper. Ambitionen i detta examensarbete har varit att hitta rätt
sammansättning av denna biokomposit för att kunna utveckla en produkt som kan
ersätta en engångsprodukt i plast.
2.1 Syfte och mål
Projektet Förnybara former inom hälso- och sjukvården, som examensarbetet är en
del av, har till syfte att minska vårdens förbrukning av plastprodukter för att på så
sätt minska dess negativa påverkan på miljön. Genom examensarbetet ska
möjligheterna för biokompositmaterial och dess potential för olika tillämpningar
påvisas.
Målet med examensarbetet var att välja ut, utveckla och färdigställa en prototyp av en
produkt i en specifik biokomposit, som i framtiden kan ersätta en engångsprodukt i
oljebaserad plast som används inom bland annat vården idag. Mängdfördelningen i
biokompositmaterialet, bestående av cellulosafiber och PLA, skulle optimeras så att
dess mekaniska egenskaper uppfyllde produktens krav. Prototypen skulle utvärderas
och testas utifrån ett kundperspektiv.
2.1.1

Problemdefinition

Användningen av engångsartiklar och engångsmaterial av plast inom sjukvården är
ett forskningsområde som är i behov av ytterligare studier. Tillverkning, användning,
kostnad och avfallsproduktion av engångsmaterial ger möjligheter till förbättringar
och det finns stor potential globalt för produktutveckling med innovationer inom
förnybara- och biologiskt nedbrytbara material. Detta examensarbetet har utgått från
att utveckla en tandborste och ersätta plasten med en biokomposit bestående av
cellulosafiber och PLA.
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2.2 Avgränsningar
Examensarbetet avgränsades efter val av produkt till tandborstens handtag, hals och
huvud och fokuserade på biokompositmaterialet i dessa delar. Borststråna
utelämnades på grund av dess komplexitet. Projektet avstannade vid framtagandet av
en prototyp.
2.3 Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet
Vi har inom projektgruppen kommit överens om att båda medlemmarna har varit
lika delaktiga i alla moment under detta examensarbete.

3. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras en genomgång av relevant litteratur och teoretisk bakgrund för detta
examensarbete, med resultat från tidigare forskning samt nyhetsundersökning inom området
biokompositer och tandborstar.
3.1 Biokompositer
För att tillgodose behovet av engångsanvändning eller återvinning av plastmaterial
läggs stora ansträngningar på att utveckla nedbrytbara polymerer, för att på så sätt
förebygga utsläppen av dessa material i miljön. Nedbrytbara polymerer är material
som är känsliga för olika nedbrytningsfaktorer. Nedbrytningen av materialet kan
åstadkommas genom fysiska, kemiska, mekaniska processer eller biologiska ämnen
och att kombinera flera former av nedbrytning i ett material är ett framgångsrikt sätt
att göra en plast nedbrytbar (Albertsson & Karlsson, 1995). Det finns enligt Krugloff
(2007) två huvudgrupper av biologiskt nedbrytbara polymera material;
komposterbara polymerer (snabbt nedbrytbara) samt långsamt eller styrt nedbrytbara
polymerer. Båda grupperna är ofta vattenlösliga eller har hög vattenabsorption och
kan bestå av syntetiska eller förnybara råvaror. Vidare skriver Krugloff (2007) att de
komposterbara materialen aktiveras av den fuktiga miljön som finns i komposter
medan de långsamma eller styrt nedbrytbara materialen inte kan komposteras men
däremot aktiveras till nedbrytning genom en speciell förbehandling som katalyserar
nedbrytningsprocessen. Exempel på material av förnyelsebara råvaror är
parahydroxibutyrat, mjukgjord stärkelse, polylaktid (PLA) samt cellulosaplaster
(Krugloff, 2007).
Biologiskt nedbrytbara polymerer kan klassificeras i tre kategorier, beroende på om
de polymeriseras biologiskt eller syntetiskt. Dessa kategorier är: Biosyntetiska, semibiosyntetiska och kemisyntetiska polymerer. De biosyntetiska är naturliga polymerer
som producerats från naturliga källor. Stärkelse är en av de vanligaste av de naturliga
polymererna och kan enligt Bogoeva‐Gaceva et. al. (2007) i viss mån ersätta plaster
tillverkade av råolja. Stärkelse är en polysackarid som kan hittas i ett flertal förnybara
resurser såsom majs, potatis, ris, vete, korn, havre och tapioka (Albertsson &
Karlsson, 1995). Det består av en blandning mellan raka molekylkedjor av amylos
och grenade molekylkedjor av amylopektin (Mohanty, Misra, & Hinrichsen, 2000).
Stärkelse är den billigaste biopolymeren och blir till en termoplast vid mjukgörande
av vatten eller andra mjukningsmedel. Den kan bearbetas genom alla vanliga
tillverkningsmetoder som används för syntetiska hartser (extrudering, formsprutning,
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varmformning m.fl.) och kan användas i sin granulära form eller som biologiskt
nedbrytbart fyllnadsmedel (Bogoeva‐Gaceva et. al., 2007).
Termen biokomposit används vanligen för att beskriva kompositmaterial med miljöoch ekologiska fördelar jämfört med konventionella kompositer. En biokomposit
kan innehålla naturliga fibrer och naturliga polymerer samt en kombination av
naturliga fibrer och en biologiskt nedbrytbar polymermatris (Bogoeva‐Gaceva et. al.,
2007). Enligt Bogoeva‐Gaceva et. al. (2007) är det höga priset på dessa material den
huvudsakliga begränsningen i biokompositernas användning. Polylaktid (PLA) är en
naturligt nedbrytbar termoplast tillverkad ifrån stärkelse. Figur 1 visar hur PLA
förhåller sig till andra plaster. Bakteriell fermentering används för att från stärkelse
framställa mjölksyra, som är byggstenen för PLA (Floreon, 2017). PLA har en god
biokompatibilitet och fysikaliska egenskaper, såsom hög mekanisk hållfasthet,
termoplasticitet, och bearbetbarhet. Däremot är PLA relativt styvt och sprött med
dålig vattenbeständighet vilket begränsar dess tillämpningar (Mohapatra, Mohanty &
Nayak, 2016).

Figur 1. Biosyntetiska, nedbrytbara plaster såsom PLA visas i figuren i förhållande till andra plaster (European
bioplastics, u.å.).

Många forskare har försökt att modifiera egenskaperna hos stärkelse under en längre
tid genom att använda sig av sampolymerisation eller en blandning med andra
polymerer (Yang, Wang & Wang, 2007). De mekaniska egenskaperna hos stärkelse
som polymermatris kan förbättrats avsevärt tillsammans med naturfiber som
förstärkning och till skillnad från de flesta syntetiska fibrer är naturfibrer helt
biologiskt nedbrytbara och kräver dessutom mindre energi att framställa än glas- och
kolfiber (Alhuthali & Low, 2013). En annan fördel hos naturfiber är att de har lägre
densitet än syntetiska fibrer, vilket gör att produkter förstärkta med naturfibrer är
lättare än de som är förstärkta med syntetmaterial samt att förhållandet mellan modul
och vikt är fördelaktigt (Meredith et. al., 2013). Cellulosa är ett sådant material som
kan användas som en fiber, men även som en polymermatris (Bogoeva‐Gaceva et.
al., 2007). Cellulosans molekylkedja är mycket lång och består av endast en
repeterande enhet av glukos varför den skiljer sig i vissa avseenden från andra
polysackarider som produceras av växter (Albertsson & Karlsson, 1995). Fiber av
cellulosa har en E-modul som är ungefär lika med E-modulen hos nylonfiskelinor,
dock är den mycket lägre än för stål (Ashby, 2005). Cellulosafiberförstärkta
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kompositer är lätta att producera, har en relativt låg kostnad, hög förnybarhet av
resursen, stor flexibilitet och ger lågt slitage på maskiner (Alhuthali, & Low, 2013).
3.2 Durapulp
Ett exempel på en biokomposit är Durapulp, en produkt som tagits fram av Södra.
Durapulp är en blandning av 70volym% cellulosafiber och 30volym% PLA som för
Durapulp huvudsakligen tillverkas av majsstärkelse. Produktionen av PLA står för
mindre än 0,5% av den årliga produktionen av majs i USA (Södra, 2016). Durapulp
består av nyfiber vilket till skillnad från returfiber ger en bättre affinitet till PLA och
därmed mer styrka. Nyfiber resulterar även i ett lättare material med en högre renhet,
vilket är en fördel inom många applikationer. Dessutom gör nyfiber Durapulp lättare
att färga (Södra, 2016). Ett exempel på en produkt i Durapulp är barnstolen Parupu,
designad av designföretaget Claesson Koivisto Rune (Process Nordic, 2014). Södra
är i utvecklingen att ta fram nya produkter i Durapulp.
Tester har likväl gjorts på återvinnbarheten hos Durapulp. I en studie av Åkesson et.
al., (2016) undersökte man dels huruvida den återvunna kompositen kan användas
som fyllnadsmedel för PLA och dels ifall man kan återvinna Durapulp upprepade
gånger. I den första delen av studien användes en blandning av 30vol% PLA och
70vol% cellulosafibrer som maldes ned till fyllnadsmedel. Testet visade att den hade
en relativt god förstärkande effekt för PLA; brottspänning ökade från ca 50 MPa till
77 MPa och E-modulen ökade från 3,6 GPa till 8,5 GPa. Durapulps förmåga att
återvinnas upprepade gånger visade sig bero på andelen återvunnet material i
kompositen. Två olika satser med 20% respektive 50% återvunnet material
formsprutades sex gånger. Resultatet visade att kompositmaterialet med 20%
återvunnen Durapulp klarade cyklerna tämligen väl medan kompositen med 50%
återvunnet material visade tecken på polymernedbrytning redan efter en gång.
3.3 Tillverkningsmetoder
För formning av plast med värme och tryck används, enligt Lundemo (2014), ofta
begreppet bearbetning. De vanligaste metoderna är extrudering som bearbetar
volymmässigt mest plast följt av formsprutning. En annan vanlig tillverkningsmetod
för plast är formpressning.
3.3.1

Extrudering

Vid extrudering, eller strängsprutning som det också kallas, smälts plastmaterialet i en
uppvärmd cylinder med en roterande skruv som matar fram smältan mot ett kylt
munstycke. Munstycket ger plastmassan dess profilerade form och matar ut
plastprofilen i en kontinuerlig sträng. Strängen förs sedan vidare på en
avdragningsanordning genom ett kylbad där plasten stelnar tillräckligt mycket för att
kunna kapas i önskade storlekar (SPIF, 2014). Bearbetningsmetoden kan enligt
Lundemo (2014) tillverka strängar, rör, film (tjocklek <0,25 mm) eller kabelisolation.
Utöver dessa kan extrudering, enligt SPIF (2014), tillverka lister, profiler, skivor
(tjocklek >2 mm) samt folier (tjocklek mellan 0,25 – 2 mm). Följaktligen är
tillverkningsmetoden relativt begränsad till enkla geometrier.
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3.3.2

Formsprutning

Enligt Lundemo (2014) är formsprutning den vanligaste tillverkningsmetoden för
termoplaster. Då kostnaden för verktyget är relativt hög så lämpar sig formsprutning
bäst för produktion av stora serier, från tusen till flera hundra tusen per år. Material i
form av granulat transporteras till en tratt som leder ner till en skruv som skruvar
fram materialsmältan mot en form samtidigt som granulatet värms upp till en smälta.
En cylinder trycker in smältan genom ett litet hål, in i formen, under ett tryck på
mellan 100 till 500 bar. För att hålla formen intakt vid detta höga tryck används en
formlåsningsenhet. Formsprutor klassificeras ofta efter formlåsningsenhetens
förmåga att hålla ihop formen det vill säga låskraften. Plastsmältans temperatur ligger
vanligtvis mellan 150˚C till 300˚C när det sprutas in i formen. För att smältan ska
stelna kyls formverktyget ner med hjälp av kylkanaler med tempererat vatten och till
sist stöts plastprofilen ut och processen börjar om. (Lundemo, 2014). Formsprutning
tillåter flexibilitet vid formgivning då den klarar av att tillverka små detaljer med ett
enda formverktyg. Andra fördelar med formsprutning är att processen sker på några
sekunder och en färdig profil kommer ut som slipper att bearbetas efteråt med till
exempel beskärning eller slipning av ytor (Verktygsmakare, u.å.).
3.3.1

Formpressning

Det som utmärker sig för formpressning är att på förhand uppvärmt plastmaterial
placeras i en öppen tempererad form som sedan sluts (D&M Plastics Inc., u.å.).
Därefter läggs ett tryck på som pressar ut den smälta plastmassan i alla kaviteter i
formen. Plastmaterialet som placeras i formen kan vara i form av pulver, pressade
tabletter eller en degformig massa (SPIF, 2014). Det pålagda trycket och värmen
bibehålls under hela processen fram till att plasten har härdats och till sist stöts ut.
Efter följer vanligtvis en bearbetning av pressgrader (kanter) som uppkommit av
formen. Tillverkningsmetoden kan tillämpas på både härdplaster och termoplaster
men också på avancerade termoplastkompositer. Formpressning används för att
producera komplexa profiler i stort antal och har en hög produktionshastighet på
grund av sin korta tidscykel. (D&M Plastics Inc., u.å., och SPIF, 2014)
3.4 Konkurrens på marknaden
För att ta reda på konkurrensen inom området nedbrytbara tandborstar har en
nyhetsundersökning gjorts med patentdatabassökningar och litteratursökning. De
flesta tandborstar är gjorda av plaster såsom polyeten och polypropen med borst av
nylon, och dessa syntetiska material har blivit standard vid massproduktion av
tandborstar (Pang, 2014). Nylon var den första helt syntetiska fiber som
producerades och upptäcktes av kemisten Wallace Carothers på 1930-talet (Allt om
vetenskap, 2007). Det mest använda materialet i borsten hos en tandborste är nylon
6-12 som består av adipinsyra och hexametylendiamin, och innehåller vardera sex
kolatomer per molekyl (Pang, 2014).
Tabell 1 nedan ger en överblick av hur marknaden ser ut idag både i Sverige och
globalt. Svenska Humble Brush är en tandborste vars handtag är tillverkad av 100%
biologiskt nedbrytbar bambu, skördat från Kinas inland. Tandborststråna består av
”Nylon 6” som enligt Humble Brush (u.å.) bryts ner fortare än andra former av
nylon. Den amerikanska tandborsttillverkaren ”Bogobrush” (2017) säljer en
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tandborste gjord utav en biokomposit med partiklar av lin. Enligt företaget kan man
slänga deras tandborste i komposten där den komposteras på ett par månader.
Borststråna består enligt företaget av så kallat ”Tynex Nylon” och är inte
nedbrytbara. Denna form av nylon används även av företaget ”Woobamboo” (2015)
vars tandborsthandtag består av bambu. ”Bambutandborsten” är en tandborste i
bambu som inte kommer från storskaliga plantager eller är av den sort som pandor
äter. Borststråna består av ”Nylon 4” (DarlingEco, 2017).
USA-baserade företaget ”Jack N’ Jill” (2016) tillverkar tandborstar för barn där
handtaget består av 100% majsstärkelse och borsten består av Nylon. Det
amerikanska företaget ”Brush with bamboo” (u.å.) har tillverkat en tandborste vars
handtag är i bambu. Borststråna består av 62% ricinolja och 38% plast, vilket medför
att stråna inte är nedbrytbara. ”Gobamboo” (2017) från Nya Zeeland har även dem
en tandborste i bambu. Slutsatsen drogs att borststråna består av plast då företaget
rekommenderar att man tar bort stråna och återvinner dem innan man slänger
handtaget i komposthögen. Den svenska Eko tandborsten är 100% komposterbar då
handtaget består av bambu och borststråna består av bambukolsfibrer (Greenstore,
2017). ”Naturborsten” är en tysk tandborste vars handtag är tillverkat av bokträ som
är behandlat med linfröolja. Borststråna består av grishår och är därför en naturlig
råvara som går att bryta ner (Evergreen Healthfoods Ltd., 2017). Tabellen nedan ger
en överblick över de olika tandborstarna hos konkurrenterna.
Tabell 1. Miljövänliga tandborstar på marknaden.
Handtagsmaterial
Humble Brush

Borststråmaterial

Tillgängligt
från Sverige

Land

Cirkapris/styck
[SEK]

Länk

Bambu

Nylon 6

Ja

Sverige

34

Länk

Biokomposit

Tynex nylon

Ja

USA

129

Länk

Woobamboo

Bambu

Tynex nylon

Ja

USA

36

Länk

Bambutandbor
sten

Bambu

Nylon 4

Ja

Sverige

35

Länk

Jack N’ Jill

Majsstärkels
e

Nylon

Ja

Australie
n

41

Länk

Brush with
bamboo

Bambu

62%
ricinolja
38% icke
nedbrytbar
plast

Ja

USA

45

Länk

Gobamboo

Bambu

Icke
nedbrytbar
plast

Ja

Nya
Zeeland

29

Länk

Eko
tandborsten

Bambu

Bambukolsfi
brer

Ja

Sverige

50

Länk

Bok

Grishår

Ja

Tyskland

59

Länk

Bogobrush

Naturborsten
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3.5 Patentdatabassökning
Som produktutvecklare finns ett stort ansvar att se till att produkten inte inkräktar på
redan registrerad design. För att designen ska gå att skydda ska den inte vara för
enkel. I detta examensarbete var det därför fördelaktigt ur flera synpunkter att
fokusera på en enkel design, både för att minimera problem med mekaniska faktorer,
men även för att undvika intrång på patent. Två olika patentdatabaser användes för
att undersöka vilka designskydd som finns; Patent- och registreringsverket, PRV,
samt European Union Intellectual Property Office, EUIPO, som har en databas över
de designregistreringar som gäller inom EU. Sökningen fokuserade på de patent som
ansågs minst avancerade och ansågs därför vara bra att ha i bakhuvudet under
utvecklingsprocessen.

4. Metod
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet för hela produktutvecklingsprocessen med samtliga
metoder, utrustningar och material. Modellen för processen utgår från Ullmans Mechanical Design
Process. Här redovisas även de programvaror och dataanalysmetoder som använts.
Det finns många metoder som går att tillämpa för att utvärdera och utveckla
produkter samt för att studera och analysera interaktionen mellan människa och
teknik. Metoder som har använts i detta examensarbete är vedertagna och
dokumenterade. Examensarbetet följer i stora drag den mekaniska designprocessen
som är utarbetad av David G. Ullman. I boken The Mechanical Design Process har
Ullman tillämpat beslutsfattande metoder som tar hänsyn till osäker, motstridande
och utvecklande information. Boken ger en praktisk översikt över den moderna
designprocessen och följer en naturlig tankeprocess som lägger stor vikt vid
projektidentifiering och kunskap om produktbehovet.
Syftet med en designmodell är förklaring och förutsägelse. En designmodell bör
förklara hur designprocessen utspelar sig; varför det lyckas i vissa fall och varför det
inte lyckas i andra. En modell bör också kunna förutsäga framtida framgångar och
misslyckanden och ge en uppskattning av de resurser som krävs för att utveckla en
god design (Ullman, Dietterich & Stauffer, 1988). Måttet på designprocessens
effektivitet är enligt Ullman (2010) produktkostnader, kvalitet och tid till marknaden.
Målet med designmodellen är att förbättra dessa faktorer för att på så sätt optimera
designprocessen.
Ullmans designprocess är uppdelad i olika faser och i figur 2 är dessa översatta till
detta examensarbete. Modellen är en förfining av de första faserna i en produkts
livscykel som är av intresse för konstruktören och för varje fas finns det en rad
aktiviteter som behöver utföras. Eftersom materialet är förutbestämt till en komposit
av cellulosafiber och PLA så har hela utvecklingsprocessen utgått från detta faktum.
Hänsyn har tagits till materialets möjligheter och begränsningar genom hela
processen. I vanliga fall brukar materialvalet vara ett beslut som tas i syfte att uppfylla
designens funktionella krav. I detta fall har istället designens funktioner utformats
utifrån materialets egenskaper. Examensarbetet avstannade vid framtagandet av en
prototyp varför produktlansering och produktsupport utelämnades i detta
examensarbete.
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Figur 2. Överblick över den mekaniska designprocessen. Eftersom det är en dynamisk designprocess kommer vägen fram
till produktframtagning inte enfilig, utan en process som rör sig fram och tillbaka mellan de olika stegen. Bilden är
inspirerad från Ullman (2010).

4.1 Behovsidentifiering
Målet med den första fasen i designprocessen är att utveckla en lista över
designprojekt som innehåller nya produkter och produktförändringar och att välja ut
vilka projekt som är lämpliga att arbeta med. Det första steget är att ta reda på
behovet för den nya produkten, innan själva utvecklingsarbetet börjar. Enligt Ullman
(2010) drivs denna fråga främst av tre faktorer; tekniken, marknaden och
förändringen. Behovsidentifieringen för detta arbete har pågått under en längre tid i
den stora projektgruppen för Förnybara former i hälso-och sjukvård. Projektgruppen
i Förnybara former i hälso-och sjukvård stod bland annat för inbjudan till en
workshop i Varberg. Syftet med workshopen var att generera idéer och skapa
underlag till prototyper av förnybara produkter som möter verkliga krav i
sjukhusmiljö. Målet var att, tillsammans med deltagare med många olika
kompetenser, generera och utveckla idéer som svarade på dagens övergripande
frågeställning: Hur ser den ultimata engångsartikeln ut för sjukhusmiljö där
användaren säger “wow”?
Miljön i workshopen var kreativ och innehöll olika delmoment. Den började med en
introducerande övning för att få igång hjärnan samt för att lära känna varandra
bättre. Efter detta gick deltagarna, indelade i grupper om 5-6 personer med olika
kompetenser, in i ett ”idérum” där två idégenereringsmetoder utfördes. Den första
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var en så kallad negativ idégenerering och den andra kallas för Lotusblomman. Som
konceptutvärdering användes en matris där gruppen fick placera in sina idéer utifrån
parametrarna ”OK - Wow” samt ”låg – hög förbrukning”. De två bästa idéerna
utifrån konceptutvärdering vidareutvecklades genom att besvara frågor som berör:





Mervärde utanför vården.
Vad är viktigt för användaren?
Finns det ett behov för produkten?
Vad är det vi inte vet idag?

Till sist presenterades dessa två förslag per grupp inför alla deltagare på workshopen.
Alla idéer sammanfattades och följdes upp på ett möte den 19 januari där olika
koncept togs vidare genom en viktning för att gemensamt komma överens om vilka
produkter som var intressanta att gå vidare med. Mötet utgjorde ett vägskäl för
projektgruppen inom Förnybara former i hälso- och sjukvård och detta
examensarbete, då målet var att ta fram en produkt för respektive projektgrupp att
utveckla. Produkter som framkom under behovsidentifieringen på workshopen
viktades i förhållande till olika påverkande faktorer som poängsatts utifrån hur stor
påverkan de hade på projektet, på en skala 1–5 (1 = dåligt, 5 = bra).







Material – Är det enkelt/svårt att tillverka produkten i en förnybar
biokomposit?
Innovation – Finns det en utvecklingspotential för produktens design?
Uppstartstid – Hur lång tid innan projektet kommit igång? Ger ett mått på
projektets komplexitet.
Prototypbarhet – Är det enkelt/svårt att skapa en prototyp?
Användarintresse – Är intresset hos användarna högt/lågt för produkten?
Potential utanför vården – Finns det fler användningsområden för produkten
utanför vården?

Deltagarna i viktningen fick sätta betyg på först påverkningsgraden av de olika
faktorerna i projektet och därefter produkternas möjligheter och begränsningar
utifrån dessa. Utifrån detta utvanns ett viktningsvärde genom att multiplicera varje
produkts poäng med motsvarande poäng för de påverkande faktorerna och slutligen
addera dessa för varje produkt.
Under resultatdelen i denna rapport redogörs utgången av behovsidentifieringen.
För att välja ut vilken produkt examensarbetet skulle behandla gjordes en
marknadsundersökning för att jämföra fem olika produkter: tandborste,
medicinmugg, operationsskålar, kräkpåse och kissflaska. Det undersöktes om det
redan fanns liknande produkter för att undvika att uppfinna hjulet på nytt. Syftet
med projektet är att minska konsumtionen av engångsartiklar av plast i vården men
projektgruppen kollade även på hur stor potential produkterna hade utanför vården.
Detta för att minska avtrycket på miljön ännu mer samt vidga gränserna för vad som
är möjligt att göra med förnybara material. En annan faktor som bidrog till valet av
produkt var hur stor utvecklingspotential det finns i produkten. Om det fanns
utrymme för tillägg av funktioner eller om produkten anses vara komplett i sitt
utförande. I samråd med uppdragsgivaren togs sedan ett beslut utifrån dessa kriterier
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där tandborsten ansågs vara mest lämplig att arbeta med i detta examensarbete. I
resultatdelen redovisas detta val mer detaljerat.
4.2 Projektplanering
Planeringen för detta examensarbete har fokuserat på kostnader samt tidsplanering.
Detta sammanställdes i en projektplan. Ett Gantt-schema utarbetades med en
uppsättning av uppgifter, delaktiviteter, som skulle utföras vid bestämda tidspunkter.
Ett Gantt-schema är ett flödesschema som ger projektmedlemmarna en grafisk
överblick över hur arbetet kommer att fördelas. I Gantt-schemat uppfördes en lista
på alla uppgifter som skulle utföras i en kolumn mot en tidsaxel som sträckte sig till
slutet av examensarbetet. I tidsaxeln fylldes datum eller veckor in för utförandet av
respektive uppgift. Gantt-schema för detta examensarbete finns bifogat i bilaga 1.
4.3 Produktdefinition
I detta steg är målet att förstå problemet och identifiera behovet för kunderna.
Kundernas krav utgör grunden för att skapa tekniska specifikationer samt för att
utvärdera konkurrensen. Här tar man reda på vilka kunderna är, vad de vill ha,
relevansen av deras krav samt hur dessa krav kan mötas i kravspecifikationen. En
stor utmaning är att översätta kundens behov till mätbara krav. En kravspecifikation
som har tagits fram med hjälp av research, negativ idégenerering samt uppskattade
krav för belastning presenteras i kapitel 5.2.
4.4 Konceptutveckling med konceptgenerering
Resultaten av de tidigare faserna utgör grunden för att generera och utvärdera
koncept för produkten. Konceptgenereringen utgår från kundens behov för att
utveckla en funktionell produkt. Ullman (2010, 171) skriver att “Confirming that a
concept will operate as anticipated and that, with reasonable further development, it
will meet the targets set, is a primary goal in concept development.” Vidare skriver
Ullman (2010, 171) att “… the key point is that enough detail must be developed to
model performance so that the functionality of the idea can be ensured.”
Konceptgenereringen ska alltså utveckla idéer till koncept som väl beskriver själva
funktionen hos produkten. För att uppnå en hög kvalité är det därför viktigt att
förstå vilka krav som ställs på produkten och vilka problem som funktionen ska lösa.
Enligt Ullman (2010) är en av de viktigaste aspekterna i detta steg att generera många
koncept att jämföra mot varandra, då det finns större möjlighet att hitta ett bra
koncept bland många än bland få. Nedan presenteras de metoder för
konceptgenerering som användes inom detta examensarbete.
4.4.1

Research

Denna fas syftade till att insamla kunskap och fakta som var nödvändig för att kunna
lösa de problem som examensarbetet grundade sig på. Fasen bestod av
litteraturstudier samt datainsamling. I litteraturstudierna och datainsamlingen
undersöktes följande områden:
•

Materialegenskaper för biokompositen, där mätbara egenskaper
kunde översättas till en kravspecifikation
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•
•
•

Olika tillverkningsmetoder.
Konkurrens på marknaden.
Miljöaspekter; återvinning, energiåtgång och utsläpp av
växthusgaser.

Databaser som användes vid litteraturstudien var OneSearch genom Högskolan i
Halmstad, Google Scholar, söktjänsten Google, Patent-och registreringsverket, PRV,
samt European Union Intellectual Property Office, EUIPO.
Sökord: Biocomposites; PLA; Cellulose; Bioplastics; Renewable plastics;
Biodegradable materials; Biodegradable toothbrushes; Environmentally friendly
toothbrushes; Durapulp; Mechanical properties PLA+Cellulose; Injection molding;
Compression molding; Extrusion.
4.4.2

Nyhetsundersökning

Nyhetsundersökning är en patentundersökning som likaså syftar till att ta reda på om
en uppfinning är ny eller inte, och användes därför för att söka efter produkter som
finns idag som kunde generera idéer i detta examensarbete.
4.4.3

Patentdatabaser

Patentdatabaser är enligt Ullman (2010) en bra källa för idéer och ett verktyg för att
hitta liknande produkter som kan användas som stöd för den egna
produktutvecklingen, men även för att undersöka vilka designupphovsrätter som
finns för tandborstar. Patent-och registreringsverket, PRV, samt European Union
Intellectual Property Office, EUIPO, användes i detta examensarbete. Ovanstående
metoder ingick i examensarbetets researchfas.
4.4.4

Workshops med negativ idégenerering och Lotusblomman

Idégenereringsmetoder såsom negativ idégenerering och Lotusblomman är enkla
metoder för att generera många idéer och har därför använts flera gånger i
examensarbetet, både för studenter och inom projektgruppen för Förnybara former
inom hälso- och sjukvård. De utfördes på Högskolan i Halmstad samt i samband
med workshops som anordnades av den stora projektgruppen i Varberg.
Negativ idégenerering går ut på att generera idéer genom att tänka tvärtom. Istället
för att försöka lösa ett problem så vänds frågeställningen upp och ned. Frågan ”Hur
kan problemet lösas på bästa sätt?” blir istället ”hur kan man göra problemet värre?”.
Svaret leder sedan till en ny idé och det blir enklare att se en lösning när man först
förstått problemet (Ankarberg et. al., 2015). Lotusblomman är en strukturell metod
som snabbt skapar konkreta lösningar. Metoden kan beskrivas som en
idégenereringsprocess som går från att vara ett frö till att utvecklas till en fullt
utslagen blomma.
Ytterligare en negativ idégenerering utfördes på Högskolan i Halmstad för att få hjälp
med att färdigställa kravspecifikationen. Nio personer deltog från
biomekanikingenjörsprogrammet och de delades in i två grupper. Grupperna fick i
uppgift att besvara frågan: ”Hur kan man göra en manuell tandborste utan borststrån
så dålig eller farlig som möjligt?”. Grupperna fick under tio minuter skriva ner alla
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förslag de kunde tänka ut på varsitt A4-papper. Efter tio minuter samlades pappren
in och ett nytt blankt papper delades ut för en ny fråga att besvara: ”Hur kan man
göra en tandborste så bra som möjligt”. Även denna fråga fick grupperna skriva ner
svar på under tio minuter.
4.5 Konceptutveckling med konceptutvärdering
Nästa steg i produktutvecklingen är att utvärdera de framtagna koncepten för att
finna det bästa att utveckla till en prototyp. Det finns svårigheter inom
konceptutvärderingsfasen eftersom de koncept som framkommit under
konceptgenereringsfasen fortfarande är väldigt primitiva, och därför har mycket
begränsad information och mätbara data att basera beslut på. Enligt Ullman (2010,
213) är målet med denna del inom produktutvecklingen att “… expend the least
amount of resources on deciding which concepts have the highest potential for
becoming a quality product”. Nedan presenteras de metoder som användes inom
detta examensarbete för att kunna fatta kvalitativa beslut med begränsad information.
Dessa syftar till att jämföra och utvärdera konceptens för- och nackdelar samt att
utvärdera potentiella risker hos produkten.
4.5.1

SWOT-Analys

SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. En SWOT-analys
är ett planeringshjälpmedel som ger en övergripande bedömning av exempelvis ett
företags, ett projekts eller en individs styrkor, svagheter, möjligheter och hot som
finns internt och externt. Analysen ger en bild av vilka yttre och inre förutsättningar
som finns för att nå målet. Syftet inom produktutveckling är att lättare kunna
bedöma huruvida ett projekt eller en produkt är lämpligt att vidareutveckla eller inte,
men även för att ge en bild av projektmedlemmarnas styrkor och svagheter (Ullman,
2010). Denna metod har även använts i projektplaneringsfasen för att utvärdera
upplevda styrkor och svagheter inför examensarbetet, men även i samband med en
halvtidsredovisning för att bedöma utvecklingen, se bilaga 2.
4.5.2

The decision matrix – Pugh’s matris

Pugh’s matris är en utvärderingsmetod som granskar för- och nackdelar hos flera
olika koncept. Koncepten utvärderas i förhållande till ett ”datum”, det vill säga det
koncept som projektgruppen anser vara bäst, utifrån hur väl de uppfyller olika
kriterium. Koncepten poängsätts därefter och vid jämförelse av poängen tydliggörs
de bästa alternativen, vilket underlättar beslutet om vilka koncept som är mest
gynnsamma att fortsätta med (Ullman, 2010).
Ullman (2010) beskriver de följande sex stegen som metoden består av:
1) Beskriv problemet.
2) Bestäm vilka koncept som är alternativ till att lösa problemet i steg 1.
3) Välj vilka kriterier som ska ingå i jämförelsen.
4) Gradera kriterier.
5) Utvärdera koncepten.
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6) De koncept med högst betyg motsvarar de som mötte kriterierna bäst jämfört med
”datum” och är därför viktigast.
4.5.3

FMEA - Failure Mode Effect Analysis

FMEA är en riskanalysmetod som används för att identifiera och utvärdera
potentiella risker med en produkt. Riskerna för varje koncept listas i ett speciellt
formulär och den färdiga FMEA-analysen ger på så sätt en översikt över vilka risker
som kan uppstå (Six Sigma, 2007). FMEA-analysen utfördes på det koncept som
valdes att gå vidare med till sist, i det sista skedet av konceptutvärderingen.
4.6 Produktframtagning
Följande delkapitel fokuserar på metoden för produktdesignfasen, vars mål var att
förfina de framtagna koncepten till kvalitativa produkter och lösningar.
Nedanstående metoder har använts för att modellera och simulera
konceptmodellerna.
4.6.1

Antropometri

Antropometri är enligt antropometri.se (u.å) ” ... en gren inom ergonomi som behandlar
mänskliga kroppsmått: särskilt med avseende på kroppens storlek, form, styrka och
arbetsförmåga”. Ergonomi är en viktig del inom ingenjörskonsten, i synnerhet för
produktutveckling där det är viktigt att ha kunskap om människans fysiska, psykiska
och sociala förutsättningar och begränsningar (Bohgard et al. red., 2010). För att
uppnå detta och kunna utforma produkten efter människans fysiska egenskaper och
dimensioner krävs att man har tillgång till antropometriska data. Antropometriska
data inhämtades i detta examensarbete på hemsidan antropometri.se som har en
antropometrisk databas baserat på statistiska data för svensk population. Datan
användes för att ta fram underlag för utformning av tandborstens handtag. Vid
design av produkter och miljöer används begreppet percentiler, vilket är det värdet
på en variabel som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än
(SMHI, 2014). Exempelvis innebär 95:e percentilen att designen är utformad för 95
% av en normalpopulation. För detta examensarbete användes den 95:e percentilen
för handsbredden hos män för dimensionering av handtagens längd.
4.6.2 Beräkningar för mekaniska egenskaper
För att ta fram materialdata att använda i hållfasthetsanalyser, som var en viktig del
av detta examensarbete, användes följande ekvationer:
Densitet
(1)

𝜌𝑘 = 𝜌𝑓 𝑉𝑓 + 𝜌𝑚 𝑉𝑚
𝜌 k= Densitet för kompositen
Vf= Volym för fiber
Vm=Volym för matris
𝜌 f = Densitet för fiber
𝜌 m=Densitet för matris

(Kopeliovich, 2012).
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Omvandling av volymprocent och viktprocent
Volymprocent till viktprocent:
𝑊𝑓 = 𝜌

𝜌𝑓 𝑉𝑓
𝑓 𝑉𝑓 +𝜌𝑚 𝑉𝑚

(2)

∙ 100

Wf=Viktprocent fiber
Vf=Volymprocent för fiber
Vm= Volymprocent för matris
𝜌 f = Densitet för fiber
𝜌 m=Densitet för matris

Viktprocent till volymprocent:
𝑉𝑓 =

𝑊𝑓
𝜌𝑓
)
𝜌𝑚

𝑊𝑓 +𝑊𝑚 (

(3)

∙ 100

Vf =Volymprocent fiber
Wf=Viktprocent för fiber
Wm= Viktprocent för matris
𝜌 f = Densitet för fiber
𝜌 m=Densitet för matris

(Pilling, 2011).
Tvärkontraktionstalet, Poissons tal
(4)

𝜈k = 𝑉f 𝜈𝑓 + 𝑉m 𝜈𝑚
𝜈k = Poissons tal för kompositen
Vf =Volymprocent fiber
Vm= Volymprocent för matris
𝜈f = Poissons tal för fiber: 0,30 (Roberts, Rowe & York, 1994)
𝜈𝑚 = Poissons tal för matris 0,36 (Jamshidian, 2010)

(Kopeliovich, 2012).
4.6.3

Hållfasthetsberäkningar

För ta reda på hur normalspänningar påverkar konstruktionen utfördes
hållfasthetsberäkningar med avseende på moment i tandborsthalsen (på grund av den
vinkelräta normalkraften mot tandborstens huvud). Tandborsthals och huvud
approximerades till en fast inspänd balk. För att ta reda på de optimala
dimensionerna för olika tvärsnitt och materialkompositioner betraktades följande
faktorer som givna: ❘σ❘max =materialkompositionernas brottgränser [Pa], en
godtyckligt pålagd överdimensionerad kraft: F=50 [N], x=tandborsthalsens längd
[m]. För rektangel- och ellipstvärsnittet ansattes bredden på balken till ”x” [m]
beroende på vilken konceptmodell som analyserades. Med dessa givna data användes
ekvationerna (5) – (9) för att lösa ut radie eller höjd för de olika tvärsnitten och
materialkompositionerna. Därefter användes detta för att räkna ut tvärsnittsarean.
Areorna jämfördes sedan med varandra för att bestämma de olika tvärsnittens
materialåtgång för de givna faktorerna.
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Dessa beräkningar möjliggjorde en bättre dimensionering av olika konceptmodeller
av tandborstar och gav en uppfattning om vilka som var de minsta möjliga
geometrierna för tandborthalsen. Endast böjspänningar i normalriktning användes till
beräkningarna då både skjuvspänningar samt eventuella böjspänningar i sidled är
försumbara. En säkerhetsfaktor infogades genom en godtycklig överdimensionerad
kraft mot huvudet (50 N). Genom dessa beräkningar kunde tandborsten
materialoptimeras. Beräkningarna utfördes enligt nedanstående ekvationer. Figur 3
visar ett exempel på uträkningen. Resterande beräkningar utfördes i Wolfram
Mathematica 10.1, se bilaga 6.

Figur 3. Exempel på uträkning av dimension.

Normalspänning på grund av moment:
|M|

❘σ❘max = W där Wb = |z|
b

I

max

❘σ❘max= Maximal normalspänning
|M|=Moment
Wb=Böjmotstånd
I= Yttröghetsmoment
|𝑧|max =Längsta kantavstånd från neutralaxeln genom tvärsnittets tyngdpunkt
(Dahlberg, 2001).
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(5)

Yttröghetsmoment genom horisontalaxeln y:
Rektangulärt tvärsnitt, bas B och höjd H:
𝐵𝐻 3

(6)

𝐼𝑦 = 12
Massivt cirkulärt tvärsnitt, diameter D:
𝜋𝐷 4

(7)

𝐼𝑦 =
64
Elliptiskt tvärsnitt, storaxel 2a och lillaxel 2b:
𝜋𝑎𝑏3

𝐼𝑦 = 4
Halvcirkel, radie a (tyngdpunktsavstånde e från basen):
𝜋
8
4𝑎
𝐼𝑦 = ( 8 − 9𝜋)𝑎4 och 𝑒 = 3𝜋
Dahlberg (2001)

4.6.4

(8)
(9)

Dragprov

Ett dragprov utfördes på Swt Development den 3 april 2017. Utrustningen som
användes var en testmaskin av modellen Simadzu AG 100 KNG samt programvaran
TRAPEZIUM2 för analys. Provstavar i ren PLA och i olika blandningar av cellulosa
och PLA testades. Provstavarna var 4 mm tjocka, 10 mm breda och 100 mm långa
(gauge lenght) och bestod av 100% PLA och 20-, 30- och 40vikt% fiber. Målet med
dragprovet var att se om materialen hade någon sträckgräns, eller om denna var
försumbar på grund av materialets sprödhet.
4.6.5

Vattenbeständighetstest

För att undersöka vattenbeständigheten hos materialet har Swt Development gjort
ett test genom att lägga tre dragprovsstavar i en behållare med vatten under en längre
tid (cirka ett år). De provstavar som testades hade sammansättningen 30% och 40%
fiber samt en stav med Durapulp utspätt till 30% i PLA. Innan provstavarna lades i
vattnet mättes tjockleken och vikten för att få ett referensvärde för varje originalstav.
Detta referensvärde användes sedan som jämförelse med värdena som uppmättes vid
olika tidpunkter.
4.6.6

Computer-aided design (CAD)

CAD är digitalt baserad design vilket i många fall är viktig för designprocessen, och
används för att skapa ritningar och solidmodeller för att visualisera geometriska
former av en design samt simulera funktioner hos en produkt (Ullman, 2010). Detta
steg fordrar att koncept är definierade och metoden CAD syftar till att se hur pass väl
utformning och kriterier stämmer överens med kravspecifikationen.
Kravspecifikationen var därför vital i detta examensarbete och styrde hur produkten
skulle visualiseras i CAD. I detta examensarbete användes CATIA V5 för digitalt
baserad design och för att skapa ritningar och solidmodeller som var viktiga för
designprocessen.
4.6.7

Solidworks 2016 x64 edition - Hållfasthetsanalyser och Finita
elementmetoden (FEM)

Med materialegenskaper från biokompositen har hållfasthetanalyser gjorts på
prototypen då den belastas. Detta var en viktig faktor för hur designen av produkten
kommer att se ut i slutskedet och var ett bra verktyg till jämförelser av hur olika
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materialkompositioner beter sig under yttre lastpåverkan. Solidworks användes för
detta ändamål för att jämföra hur olika konceptmodeller beter sig med olika
materialkompositioner av biokompositen. En pålagd kraft på 50 N användes på
tandborstens huvud, medan handtaget spändes fast. Solidworks använder sig av finita
elementmetoden. Finita elementmetoden är enligt Nilsson (2016) en metod för att
söka approximativa lösningar på partiella differentialekvationer som är för
komplicerade att lösa med klassiska metoder. Vidare skriver Nilsson (2016) att FEM
idag är ett av de mest dominerande datorredskapen för hållfasthetsanalyser.
4.6.8

Prototyp i 3d-skrivare och provstav av optimal biokomposit

För att visualisera resultatet av designen har en 3D-skrivare på högskolan i Halmstad
använts för att ta fram en prototyp. Denna bestod inte av rätt biokompositmaterial
utan i ren PLA, då det skulle blivit för dyrt att ta fram en form att exempelvis
formspruta prototypen i. För att visa den optimala kompositionen av biokompositen
togs istället en provstav fram i materialkompositionen som enligt resultatet ansågs
bäst för applikationen.

5. Resultat
Nedan följer resultatet av examensarbetet och redovisar för varje steg i utvecklingsprocessen utifrån
ovan använda metoder. Materialtester och beräkningar har genererat mekaniska egenskaper som i
sin tur använts för att modellera och simulera olika konceptmodeller. Slutligen visas prototypen av
en tandborste utskriven i 3D-skrivare, dimensionerad utefter samtliga analyser.
5.1 Behovsidentifiering
Resultatet från workshopen i Varberg med negativ idégenerering och Lotusblomman
gav en överblick över olika produkter som hade potential att ingå i detta
examensarbete. Dessa produkter var:












Sugrör – inom dentalvård
Haklapp – inom dentalvård
Tandborste
Sterilförpackade skålar – inom bland annat operation
Matlåda/bricka
Multimugg – ersättare till medicinkoppar och vita plastmuggar
Toalettsits
Ortos
Stol
Kräkpåse
Otoskoptratt

Tabell 2 visar de produkter som framkom under behovsidentifieringen på
workshopen. Utifrån resultatet av viktningen ströks de produkter som hade ett
viktningsvärde under 40. Genom ett gemensamt beslut togs 6 produkter vidare;
Sterilförpackade skålar, medicinmugg, matlåda, tandborste, stol och kräkpåse.
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Toalettsits

Medicinmugg

Matlåda

Haklapp/duk

Tandborste

Sugrör

Stol

Ortos

Kräkpåse

Otoskoptratt

Påverkningsgra
d
Sterilförp. skålar

Tabell 2. Viktning av projektönskemål i förhållande till olika påverkande faktorer.

Material

3

4

4

4

5

2

4

2

4

4

4

4

Innovation

2

3

2

2

3

1

2

1

4

1

2

1

Uppstartstid

2

3

4

4

4

3

3

4

3

2

4

3

Prototypbarhet

3

5

2

3

5

3

3

1

3

2

4

3

Användarintresse

3

4

3

4

5

2

3

2

3

2

3

3

Potential utanför
vården

2

3

4

3

5

3

5

1

4

1

4

1

57

47

51

69

35

50

27

52

32

53

40

Påverkande
faktorer

Viktningsvärde

Tillsammans med Swt Development valdes slutligen tandborsten ut till detta
examensarbete. Anledningen till detta var att en tandborste inte har samma höga krav
på sig som många av de andra produkterna när det gäller exempelvis sterilisering eller
kontakt med livsmedel. Dessutom har tandborsten en stor potential även utanför
vården. En tredje faktor till detta beslut var att nyhetsundersökningen visade att det
inte finns många tandborstar i förnybart material på den svenska marknaden idag.
Det fanns dessutom goda möjligheter till kreativa designlösningar.
5.2 Produktdefinition
Kravspecifikationen nedan visar de krav som framkom under
produktdefinitionsfasen. Tandborsten ska tåla en godtyckligt överdimensionerad
kraft på 50 N så att det finns en säkerhet inbyggd i designen. Handtagslängden ska
passa 95:e percentilen man i Sverige, så att handtaget ska passa så många som möjligt.
Att den ska vara vattenbeständig och hålla i 3 månader är ett generellt riktmärke
baserat på nyhetsundersökningen. Tandborsten ska inte släppa ifrån sig fiber som
kan skada användaren. Fibersläppet bör därför vara lågt. För att detta krav ska vara
mätbart krävs tester på slutlig produkt. Utgångspunkten var att tillverka en
tandborste i förnybara material och med en ergonomisk design.
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Kravspecifikation

Begärd Önskvärd

Tåla kraft upp till 50 N vid borsthuvud





Handtagslängd för 95:e percentilen man





Vattenbeständig i 3 månader





Hålla minst 3 månader





Lågt fibersläpp





Tillverkad i förnybara material





Ergonomisk design





5.3 Konceptgenerering med negativ idégenerering
Resultatet av den negativa idégenereringen på Högskolan i Halmstad gav ett bättre
underlag för kravspecifikationen och genererade kravet ”lågt fiberutsläpp” som krav.
Hela resultatet av den negativa idégenereringen finns i bilaga 3.
5.4 Tester och beräkningar
5.4.1 Dragprov
Resultatet av dragprovet visade att materialen gav sprödbrott och att det inte fanns
någon entydig sträckgräns, för exempel se bilaga 4. Slutsatsen blev därför att använda
värden för brottgräns i hållfasthetsanalyserna från tidigare tester av Swerea som gjort
dragprovstester åt Swt Development. 7 av 9 sprödbrott skedde vid
dimensionsövergångarna vid provstavarnas fästpunkter, se bilaga 4.
5.4.2

Vattenbeständighetstest

Tabell 3 visar att den provstav som hade mest fiber i sig, det vill säga 40vikt% fiber,
ökade mest i tjocklek, vilket innebär att den står emot vatten sämst. Figur 4 visar att
provstavarna har ett fiberutsläpp.

Figur 4. Bild på provstavar som har legat i vatten i 347 dagar
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Tabell 3. Tabell över tjocklek och vikt på provstavar i olika kompositioner av biokompositen vid olika tidpunkter efter
att provstavarna lagts ned i ett vattenbad.

Datum/tid

PLA ny
30%

PLA ny
40%

PLA
DP 30%

Kommentarer

2016-04-29
09:45

Tjocklek [mm]

4,09

4,1

4,1

Vikt [g]

12,6

13

12,6

2016-04-29
14:45

Tjocklek [mm]

4,09

4,1

4,1

Vikt [g]

N/A

N/A

N/A

2016-05-03
11:50

Tjocklek [mm]

4,11

4,15

4,12

13

13,6

13,2

2016-05-12
09:45

Tjocklek [mm]

4,16

4,23

4,17

Samtliga
glatta/hala

Vikt [g]

13,4

14

13,6

Ytan lite
svårgreppad

2016-05-16
11:15

Tjocklek [mm]

4,15

4,24

4,15

Vikt [g]

13,6

14,2

13,6

2017-04-03
15:00

Tjocklek [mm]

4,2

4,25

4,2

Vikt [g]

N/A

N/A

N/A

Ökning
tjocklek [%]

2,689

3,659

2,439

Ökning vikt
[%]

7,937

9,231

7,937

5.4.3

Vikt [g]

Mekaniska egenskaper

Utifrån data från materialtest gjorda av Swerea för Swt Development samt
beräkningar enligt ekvationerna (1), (2), (3) och (4) sammanställdes
materialegenskaperna i en tabell för olika sammansättningar av cellulosa och PLA, se
tabell 4. Denna data har varit essentiell för att kunna göra en bra teoretisk analys av
materialens hållfasthet och designförutsättningar.
Mängdfördelningen av fiber och PLA har räknats ut i både viktprocent och
volymprocent enligt ekvation (2) och (3). På så vis har densiteten räknats ut enligt
ekvation (1) med hjälp av kompositernas volymprocentsfördelning. E-modul och
brottgräns för biokompositerna i tabellen numrerade 1, 2 och 3 är hämtade från
Swerea’s testdata, se bilaga 5. E-modul och brottgräns för biokomposit nummer 4 är
hämtad från (Bengtson, 2017). Sammanställningen visar tydligt att E-modul och
brottgräns ökar med ökad andel fiber i kompositen. Tvärkontraktionstalet har
beräknats enligt ekvation (4) och behövdes för att göra hållfasthetsanalyser i
Solidworks.
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Tabell 4. Materialegenskaper för olika sammansättningar av cellulosa och PLA.

Materialegenskaper för biokomposit [fiber/PLA]
Nummer för biokomposit

1

2

3

4

vol%fiber/PLA

15,49/85,51

23,91/76,09

32,84/67,16

70/30

vikt%fiber/PLA

20/80

30/70

40/60

76/24

Densitet [kg/m3] *

1160

1200

1230

1380

E-modul [MPa]

4547

7176

8577

1700

Brottgräns [MPa]

64,9

79,1

87,4

21,0

Tvärkontraktionstal (Poissons) **

0,354

0,346

0,340

0,318

*Teoretiska värden enligt ekv (1)
** Teoretiska värden enligt ekv (4)

5.4.4

Hållfasthetsberäkningar

Hållfasthetsberäkningarna, bilaga 6, möjliggjorde en bättre dimensionering av
tandborstarnas svagaste del: halsen. Tandborsthalsen approximerades till en fast
inspänd balk med konstant area och längd. Resultatet från hållfasthetsberäkningarna
visar att tvärsnitten med minsta area, och därför minst materialåtgång, är det
rektangulära tvärsnittet följt utav det cirkulära tvärsnittet. Resultatet visar även på att
högre fiberhalt i kompositen möjliggör mindre dimensioner än en komposit med
mindre andel fiber. Den materialkomposition som enligt hållfasthetsberäkningarna
tillåter minst dimensioner var 40vikt% fiber med tvärsnittsarean 41 mm2 för det
rektangulära tvärsnittet och 43 mm2 för det cirkulära tvärsnittet. För materialet
Durapulp (70volym% fiber i tabell 4) blev det genast tydligt att det inte lämpar sig för
en tandborste då brottgränsen var alldeles för låg. För att en tandborste i Durapulp
inte ska gå sönder krävs en mycket större dimension på tandborsthalsen än för
resterande konceptmodeller. Därför uteslöts denna materialkomposition redan här.
5.5 Modellering och simulering av konceptmodeller
5.5.1

Antropometri

För att se till att tandborsten är ergonomiskt utformad har antropometriska data
använts för att analysera handsbredden hos 95:e percentilen av den svenska
befolkningen. Den längsta bredden är enligt databasen antropometri.se 95,37 mm
och handtaget bör därför minst så lång eller längre än så för att möjliggöra ett bra
grepp. Detta togs i beaktande under designen av olika koncept.
5.5.2

Computer-aided design (CAD)

Utifrån hållfasthetsberäkningarna kunde modeller i Catia V5 tas fram för respektive
materialkomposition. Längd för handtag anpassades utifrån det antropometriska
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måttet på handsbredden för den 95:e percentilen man med marginal för att erhålla ett
stadigt grepp. Tandborsthalsens längd inklusive tandborsthuvudet utformades med
ett för gruppmedlemmarna rimligt mått, efter att ha tittat på andra tandborstars
utformning. Bredd och djup på tandborsthalsen utformades efter de approximativa
siffrorna från hållfasthetsberäkningarna. Dessa mått blev unika för varje modell, där
materialets brottgräns avgjorde dimensionerna. Nyhetsundersökningen med
patentdatabassökning utgjorde underlag för utformningen av de olika koncepten, för
att se till att inte inkräkta på existerande designskydd.
Totalt togs konceptmodeller på fyra olika tandborstar fram i Catia. Den första, för
enkelhetens skull kallad ”röd”, är en tandborste med en vinklad infasning på
handtagets ovansida, se figur 5. Tanken bakom detta är att skåran i mitten ska ge ett
bättre grepp, samtidigt som designen är rak och enkel i övrigt. Figur 6 visar
konceptmodellen kallad ”blå”. Denna tandborste har en mer rundad geometri i
mitten med räfflor vid handtagets slut för ett bättre grepp. Konceptet ”gul”, se figur
7, har en mer böljande design utan markanta radieövergångar. Slutligen har det fjärde
konceptet ”grön”, se figur 8, en rak design med en fördjupning för tummen för att
erhålla ett bra grepp.

Figur 5. Tandborste med
infasning i handtag för
bättre grepp.

5.5.3

Figur 6. Tandborste med
bredare mitt och
halkskydd.

Figur 7. Strömlinjeformad
tandborste med bredare
handtag.

Figur 8. Tandborste med
rak design och
nedsänkning.

Solidworks

Genom hållfasthetsanalyser i Solidworks kunde de olika biomaterialkompositionerna
jämföras med varandra. I studien fästes tandborstens handtag statiskt medan en kraft
på 50 N lades på tandborsthuvudet. Resultatet gav den maximala spänningen i den
kritiska punkten på konstruktionen, samt utböjningen för respektive modell.
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Resultatet visar att modellerna med en högre fiberhalt klarar högre spänningar i
tandborsthalsen (förutom för Durapulp), vilket är där den mest kritiska punkten för
samtliga modeller ligger. Analysen i Solidworks bekräftar därför att dimensionerna
kan göras mindre med ökad mängd fiber i materialet. Det finns även en god marginal
innan spänningarna blir för höga för samtliga tandborstar utom den
strömlinjeformade tandborsten (konceptet ”gul”) i materialkompositionen 20vikt%
fiber. Denna klarar inte av spänningarna i den lägre fiberhalten då den kritiska
punkten är mycket koncentrerad, se bilaga 7. Analys på materialet Durapulp
bekräftade att den materialkompositionen inte höll för den pålagda kraften. Tabell 5
nedan visar en sammanställning av analysen i Solidworks för 20-, 30- och 40vikt%
fiber. Den visar att det i de flesta fall finns en god säkerhetsmarginal för
spänningarna i den kritiska punkten till materialets sträckgräns. Alla analyser på
respektive tandborstmodell finns i bilaga 7.
Tabell 5. Spänningskoncentrationen i modellen "gul" klarade inte den pålagda kraften i 20vikt% fiber.

20vikt% fiber

30vikt% fiber

Tandborstmodell

Röd Blå

σ kritisk punkt [Mpa]

51,3 53,9 66,7 57,1 63,7

Marginal sträckgräns [Mpa] 13,6

11

Gul Röd Blå
-1,8
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40vikt% fiber

Gul Röd Blå
67

Gul

64,9 71,4 63,9

15,4 12,1 22,5

16

23,5

Resultatet demonstrerar även tydligt att modellerna böjs olika mycket i
tandborsthalsen; ju mindre fiber desto större utböjning. Exempelvis gav 20vikt%
fiber i den rundade tandborsten (konceptet ”blå”) en utböjning på cirka 9,0 mm,
30vikt% 7,1 mm och 40vikt% 6,8 mm, se figur 9.
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Figur 9. Utböjning för den rundade tandborsten i olika materialkompositioner.
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5.6 Konceptutvärdering
Som ett inledande steg i konceptutvärderingen valdes den gröna tandborsten bort av
den anledningen att designen inte ansågs tillräckligt tillfredsställande enligt
projektmedlemmarna. Konceptutvärderingen nedan utvärderar därför enbart
konceptmodellerna ”röd”, ”blå” och ”gul”.
5.6.1

Pugh’s matris

För att jämföra de olika konceptmodellerna av tandborstarna i de olika
materialkompositionerna mot varandra användes Pugh’s matris, se tabell 6.
Konceptet ”blå” tandborste i materialet 40vikt%fiber sattes till datum då detta
koncept ansågs bäst innan viktningen. Fem kriterium användes för att jämföra
koncepten mot varandra;






Hållfasthet – detta kriterium ansågs viktigast och viktades därför till 35%.
Materialåtgång – som påverkar kostnad och tillverkningsprocessen sattes till
10% då tandborstarnas volym skilde sig väldigt lite från varandra.
Design – där ergonomi, utformningen och dess komplexitet togs i beaktande,
vilket påverkar många faktorer och därför sattes till 25%.
Vattentålighet – där större mängd fiber påverkas mer av vatten.
Kostnad – som är beroende av mängdfördelningen i materialet, där högre
fiberhalt är billigare då kostnaden för fiber är lägre än för PLA (Exakta
prisuppgifter varierar mellan olika distributörer och tillverkningsprocesser).

Utvärderingen med Pugh’s matris var till största delen objektiv då alla kriterium utom
den för design utgick från givna data. Resultatet visar att konceptmodellen ”röd”
tandborste i materialkompositionerna 30vikt% fiber och 40vikt% fiber enligt denna
utvärdering är 25 enheter bättre än datum. Konceptmodellen ”gul” tandborste i
40vikt% fiber var 20 enheter bättre än datum. Resterande konceptmodeller låg
betydligt sämre till än datum, varför beslutet togs att bortse från dessa koncept.
De kvarstående koncepten bestod i tre fall av 40vikt% fiber och i ett fall i
30vikt%fiber. Det som talar för att använda en lägre fiberhalt är att detta har en
bättre vattenbeständighet. En högre fiberhalt ger däremot en högre hållfasthet vilket i
sin tur möjliggör smalare dimensioner vilket därmed drar ned materialåtgång och
kostnad. Det avgörande beslutet måste därför grundas på vilket krav som väger
tyngst; hållfastheten eller vattenbeständighet. Då tester på materialets
vattenbeständighet är begränsade är det svårt att göra denna bedömning rättvist. Med
givna data vann därför fördelarna hos en högre fiberhalt. Alla konceptmodeller i 40
vikt% fiber klarade den pålagda kraften i hållfasthetsanalyserna, vilket gör att beslutet
om vilken design som är den bästa behövde fattas utifrån en subjektiv analys.
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Koncept 4

Koncept 5

Gul
30/70

Gul
40/60

Koncept 8

Koncept 3
Gul
20/80

Koncept 7

Koncept 2
Blå
30/70

Koncept 6

Koncept 1
Blå
20/80

Röd
20/80

Röd
30/70

Röd
40/60

Viktning%

Blå
40/60

Kriterium

Datum

Tabell 6. Pugh's matris gav en objektiv utvärdering av de olika koncepten.

Hållfasthet

35

-1

-1

-1

-1

1

-1

1

1

Materialåtgång

10

-1

-1

1

1

1

-1

-1

-1

Design

25

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

Vattentålighet

15

1

1

1

1

0

1

1

0

Kostnad

15

-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

0

Summa av +

1

1

2

2

2

1

2

1

Summa av -

3

3

3

3

1

3

2

1

Summa av lika

1

1

0

0

2

1

1

3

Totalt

-2

-2

-1

-1

1

-2

0

0

Viktat total

-45

-45

-50

-50

20

-45

25

25

100

5.6.2

FMEA

FMEA:n tydliggjorde möjliga hot i tandborstens säkerhet vilka alla måste granskas
innan tandborsten kommer ut på marknaden. Analysen gjordes på
tandborstkonceptet ”blå” och tog upp hoten på grund av brott, fibersläpp, hårda
kanter, hal yta samt att bakterier fastnar och tillökas i tandborsten. De minst
kartlagda hoten i detta examensarbete var fibersläpp och bakterietillväxt och behöver
tittas närmre på innan produkten hamnar på marknaden. Hela FMEA:n finns i bilaga
8.
5.7 Prototyp
På Högskolan i Halmstad användes en 3D-skrivare för att skriva ut fullskaliga, fysiska
prototyper av konceptmodellerna, se figur 10. Detta underlätta beslutet om vilken
design som var bäst, då de kunde testas i verkligheten. På så sätt kunde den
ergonomiska aspekten utvärderas bättre. Den blå tandborsten hade enligt
projektgruppen bäst design.
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Figur 10. Samtliga konceptmodeller utskrivna i 3D-skrivare.

Den slutliga prototypen visade alltså dimensionerna för konceptmodell ”blå” som
dimensionerats efter materialkompositionen 40vikt% fiber, se figur 11. Materialet
som användes i 3D-skrivaren var PLA. Som komplement till denna prototyp visar
figur 12 en provstav i rätt materialkomposition, det vill säga 40vikt% fiber och
60vikt% PLA.

Figur 11. Prototyp av konceptmodell ”blå” i 40vikt% fiber utskriven i 3D skrivare och spraymålad blå.

Figur 12. Provstav i 40vikt% fiber och 60vikt% PLA.

27

6. Diskussion
I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån syftet och målet samt i förhållande till referensramen.
Dessutom diskuteras metodernas lämplighet samt eventuella felkällor och förslag ges på fortsatt
utveckling baserat på de erfarenheter som erhållits under arbetets gång. I den kritiska granskningen
analyseras helhetsansvaret för produkten utifrån produktens möjligheter och begränsningar med
avseende på dess roll i samhället, människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och
ekonomiska aspekter samt miljöaspekter.
6.1 Resultatdiskussion
Bioplaster och biokompositer är ett koncept som funnits länge. Det som i många fall
saknas är dess tillämpningar, som kanske kommit i skymundan av den billigare
oljebaserade plastens framgångar. Detta examensarbete har fokuserat på att sprida
ljus över biokompositernas möjligheter i syfte att minska produkters negativa
påverkan på miljön. Resultatet visar att biokompositmaterialet går att tillämpa i en
vanlig hushållsprodukt, en tandborste, vilket innebär att materialet har en stor
potential även för liknande produkter. Dessa produkter skulle exempelvis kunna
användas inom vården för att minska dess förbrukning av plastprodukter, vilket var
en del av syftet för examensarbetet. Framtagna materialdata och hållfasthetsanalyser
kan användas i vidare utvecklingsprojekt för tandborsten eller andra produkter. Målet
med examensarbete var att ta fram en prototyp av en produkt i en biokomposit,
vilket har uppnåtts.
Materialvalet är inte enbart beroende av materialets nominella hållfasthet, utan även
av själva designen, tillverkningsprocessen och miljön den befinner sig i. Hänsyn
måste tas till bland annat spänningskoncentrationer vid skarpa dimensionsövergångar
samt defekter i materialet. Vid tillverkning av provstavar och granuler i biomaterialet
har man sett att det ofta bildas små fiberknutor av cellulosa. Dessa defekter kan
orsaka försvagningar i form av spänningsfält som kan försämra materialets
deformationsegenskaper. Under dragproven på Swt Development skedde 7 av 9
sprödbrott vid dimensionsövergångarna vid provstavarnas fästpunkter. Det tyder på
att materialet har en högre andel spänningskoncentrationer här och att de teoretiska
resultaten i Solidworks kan skilja sig från verkligheten om fiberknutor uppstår.
Vid en normal användning av tandborstar utsätts de inte för en särskilt stor kraft. Att
räkna med en hög kraft pålagd på borsthuvudet medför därför att säkerheten är
inkluderad i designen. Den höga kraften ger en säkerhetsmarginal ifall tandborsten av
någon anledning skulle utsättas för en stor påfrestning. På så vis minkar risken för att
tandborsten går sönder och att vassa kanter uppstår i brottet som kan skada
användaren. Att tandborstarna med en högre fiberhalt klarar högre spänningar enligt
analyserna i Solidworks är fördelaktigt även för materialkostnaderna då fiber kostar
betydligt mindre i jämförelse med PLA (exakta prisuppgifter varierar mellan olika
tillverkare och distributörer). Att dra ner priset för slutprodukten är självklart viktigt
för en eventuell framtida marknadsföring. Att utgå ifrån hur mycket fiber som är
möjligt att använda i kompositen är därför intressant att titta närmre på, då detta
påverkar förutom hållfastheten både priset och tillverkningsprocessen. Detta blir
extra tydligt då Durapulp inte klarade av påfrestningarna trots att det hade högst
fiberhalt. Det vore därför lämpligt att närmare undersöka var gränsen går för hur

28

mycket fiber som ska ingå i kompositen för en given dimension för att uppnå högsta
hållfasthet, då för hög fiberhalt uppenbarligen försvagar kompositen.
Den tillverkningsmetod som passar bäst för att tillverka NatureDent brush är
förmodligen formsprutning då den lämpar sig för komplexa former och stora serier.
Detta jämfört med extrudering som enbart kan tillverka en rak profil. Däremot skulle
extrudering kunna vara ett alternativ för att tillverka engångstandborstar med en
enkel geometri och mindre krav på finish. Detta skulle kunna hålla nere kostnaderna
jämfört med formsprutning då munstycket för extrudern är mycket billigare och
bearbetningsmetoden är lämplig för tillverkning av stora serier. Formpressning är ett
annat alternativ eftersom det liksom formsprutning kan tillverkas i stora serier med
avancerade detaljer, men skapar emellertid pressgrader (kanter) som måste bearbetas i
efterhand.
6.2 Metoddiskussion
Valet av projektmodell att följa i detta examensarbete gjordes utifrån vilken modell
som enligt projektgruppen bäst beskriver en produktutveckling som lägger vikt vid
att förstå problemet samt fokuserar på kvalitativa lösningar. Ullmans Mechanical design
process uppfyllde de kraven. Ashby’s Materials Selection in Mechanical Design är en annan
projektmodell som beskriver processen för materialval i en mekanisk designprocess,
för att säkerställa att de mest lämpliga materialen identifieras för en given applikation.
Varför denna inte valdes att följa, trots att examensarbetet fokuserade mycket på just
materialet, berodde på att metoden inte skulle ge helheten av utvecklingsprocessen.
Dessutom utgick examensarbetet från ett givet material, varför det var ointressant att
fokusera på andra materialgrupper utom biokompositer, vilka det därtill saknades
mycket information om inom projektmodellen i sig.
Att göra en nyhetsundersökning med patentdatabassökning och research var en
viktig del av arbetet för att få just en bättre förståelse för problemet och hur det
kunde lösas. Utan denna del är det möjligt att risken skulle bli större att resultatet
blev irrelevant. Under konceptgenereringsfasen var det naturligt att följa upp
nyhetsundersökningen med workshops med negativ idégenerering och
lotusblomman. Det finns en uppsjö av olika konceptgenereringsmetoder. Det är
möjligt att fler idéer hade uppkommit vid användning av exempelvis brainstorming,
vilket går ut på att muntligt i grupper utarbeta förslag och idéer för att lösa ett
specifikt problem, samt brainwriting (6-3-5 metoden), vilket är en variant av
brainstorming men som utförs under tystnad på papper. I efterhand uppfattas dock
resultaten från de använda konceptgenereringsmetoderna som tillräckliga. Under
workshopen i Varberg med den stora projektgruppen var många dock begränsade av
tankar på vilka problem som potentiellt skulle kunna uppkomma med de olika
koncepten, vilket hämmade den kreativa processen. Detta visar hur viktigt det är att
tydligt förklara att inga idéer får kritiseras under själva konceptgenereringen. Vid
viktningen av olika produkter under uppföljningsmötet med Swt Development var
det i många fall svårigheter hos deltagarna att förstå vad de olika faktorerna som
viktades innebar. Detta kan ha påverkat resultatet av viktningen, men den generella
uppfattningen om vilka koncept som var intressanta att fortsätta med framgick ändå.
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För att modellera och analysera de olika konceptmodellerna var
hållfasthetsanalyserna oumbärliga, då det fanns begränsade möjligheter att utföra
fysiska tester. Dessa var i sin tur avhängiga av beräkningar och data för de mekaniska
egenskaperna som sammanställdes i tabell 4. Solidworks och Catia V5 var två mycket
användbara hjälpmedel som bekräftade att dimensionerna på tandborstarna var väl
utformade och att materialet klarade de kravsatta påfrestningarna.
Konceptutvärderingen förlitade sig mycket på resultatet från själva
hållfasthetsanalyserna vilka utgjorde ett mycket bra underlag för utvärdering med
erkända metoder såsom Pugh’s matris och FMEA. Pugh’s matris var en mycket
lämplig metod att använda då många kriterium utvärderades utifrån objektiv data och
genererade ett enligt projektgruppen väldigt tillförlitligt resultat. Dock hade mer
underlag behövts angående materialets vattenbeständighet för att kunna ta ett bra
beslut utifrån analysen. I testet gjort av Swt Development låg provstavarna i samma
behållare vilket gjorde att man inte kunde se fibersläppen från respektive provstav.
Vattenbeständighet är därför något som måste undersökas närmre för att kunna ta
detta projekt vidare. Dragprovet som utfördes var inte standardiserat och därför
kunde inte resultaten jämföras med tidigare resultat. Testet gav enbart en uppfattning
om materialets sträckgräns.
FMEA-analysen gjordes på det slutgiltiga konceptet och gav en bra uppfattning om
vilka potentiella risker som finns med det. Det hade likväl varit intressant att göra
mer tester utifrån användarnas perspektiv och vad de ansåg om produktens för-och
nackdelar.
Prototyperna av de olika tandborstarna visualiserades med hjälp av 3D-skrivare samt
provstav i biokompositen. Det hade blivit orimligt dyrt att ta fram en gjutform för att
exempelvis formspruta en prototyp i rätt materialkomposition, då formverktyg är
mycket dyra att framställa. Att få fram fysiska tandborstar i 3D-utskriven PLA var
därför det bästa alternativet och gav en möjlighet att utvärdera utformningen på
tandborstarna bättre.
6.3 Kritisk granskning
6.3.1

Hållbarhetsanalys

Både cellulosa och PLA är utvunna från växtriket. Det betyder att koldioxid binds i
växterna som producerar sockerarter och syre genom fotosyntes. Majs lagrar
sockerarterna som stärkelse som uppsamlas och bearbetas för att producera
mjölksyra, vilket ju är byggstenen för PLA. På så vis tas koldioxid från luften och
omvandlas till plast. Cellulosa, liksom stärkelse, är en kolhydrat och tillverkas även
denna genom fotosyntesen. Tillverkningen av biokompositmaterialets byggstenar är
därför i grund och botten koldioxidneutrala. Sedan används en viss energi för att odla
växterna och bearbeta kolhydraterna. Hur mycket energi beror på hur processen ser
ut och hur effektiv den är. Ur miljömässig synpunkt skulle Durapulp enligt en
undersökning av Wodke (2013) bli mer populärt av etiska skäl om man kan undvika
att utvinna PLA från källor med genmodifierade organismer (GMO), något som är
gemensamt för all framtagning av PLA.

30

6.3.2

Sociala aspekter och marknadsföring

För att nedbrytbar plast ska få en plats på marknaden krävs det satsningar på att
marknadsföra applikationer i biokompositmaterial och bioplaster, vilket var ett av
målen med detta examensarbete. För att konkurrera med plast krävs en marknad som
är öppen för hållbarhetaspekten. Detta behövs för att kompensera för att
konventionell plast generellt har ett lägre pris. Vid en eventuell lansering av
NatureDent brush tror vi att produkten inte enbart skulle fungera som ett substitut
till dagens plasttandborstar. Den skulle även visa potentialen att ersätta plast i
liknande produkter till ett mer miljövänligt material. Man kan ana en trend i dagens
samhälle som vill värna om miljön och klimatet och i vissa fall kan det anses som
högre status att använda miljövänliga produkter. Man skulle alltså kunna
marknadsföra NatureDent brush som en produkt med status riktade mot intressenter
som anser sig själva vara ”miljömedvetna”. Detta tror vi även skulle kunna utnyttjas
inom vården. Om ett sjukhus skulle göra en insats för att försöka byta ut sina
plastprodukter till miljöneutrala alternativ, såsom NatureDent brush, kan man
förmoda att de skulle få positiva reaktioner från allmänheten. För att bättre kunna
avgöra vilken marknadspotential NatureDent brush har och vilka intressenter man
ska rikta sig till behövs en utförlig marknadsundersökning.

7. Slutsatser
I detta examensarbete har den negativa miljöpåverkan av plastprodukter lyfts fram
och potentialen för utveckling av produkter bestående av förnybara material har
belysts. Genom utvecklingsprocessen har erkända metoder använts för att ta fram ett
koncept av en tandborste i en biokomposit med den mest gynnsamma
materialkompositionen, utifrån de studerade kompositerna i detta examensarbete, för
produktens användningsområde.
Resultatet blev NatureDent brush, en ergonomisk tandborste i 40vikt% fiber och
60vikt% PLA. Denna materialkomposition har en hög hållfasthet och kan klara
krafter med mindre dimensioner än resterande biokompositer som jämfördes i detta
arbete. Sammanställning av tidigare erhållna respektive framräknade
materialegenskaper för biokompositen möjliggör för framtida innovationer med
materialet.
NatureDent brush har potential att konkurrera med konventionella plasttandbortsar
då den klarar av de mekaniska påfrestningar som en tandborste utsätts för. Det krävs
ytterligare tester för materialets vattenbeständighet samt utförligare användartester
för att ta prototypen vidare till en produkt. NatureDent brush tar steget framåt i
ambitionen att ersätta oljebaserad plast i samhället och på så vis minska de negativa
miljöeffekter som dessa förorsakar.
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Bilaga 1 – Gantt-schema

Flödesschema över aktiviteter inom examensarbetet.

Bilaga 2 – SWOT-Analys
SWOT-Analyser utförd i början av examensarbetet respektive i samband med
halvtidsredovisning, i denna ordning.
SWOT Analysis
Date: 2017-0118
Topic of SWOT Analys: Engångsartikel i Durapulp för användning inom vården
Design Organization: Högskolan i Halmstad

Strengths:
 Goda kontakter med värdefull
kunskap
 Tillgång till testmiljöer
 Möjlighet till
prototypframtagning för testning
 Användbara kunskaper inom
viktiga områden
 Bra stöd från Swt Developement
och Arena Grön Tillväxt

Weaknesses:
 Ringa kunskaper om
materialegenskaper, som är
avgörande för examensarbetets
framgång
 Kunskaper om olika
tillverkningsmetoder är
otillräckliga

Opportunities:
 Examensarbetet kan leda till ett
brett kontaktnät
 Ökad kunskap inom nedbrytbara
kompositer
 Tillfälle att marknadsföra sig
själv i media
 Materialets beståndsdelar är
fördefinierade vilket kan förenkla
processen

Threats:
 Materialets egenskaper kanske
inte kan uppfylla produktens krav
 Standarder och regelverk i vård
kan komplicera processen
 Fördefinierat material kan
begränsa designfriheter

Team member: Andrea Körberg
Calmerfalk
Team member: Pontus Nord

Prepared by: Andrea Körberg Calmerfalk
Checked by: Pontus Nord
Approved by:
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Designed by Professor
David G. Ullman
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SWOT Analysis
Design Organization: Högskolan i Halmstad
Date: 2017-01-18
Topic of SWOT Analys: Biologiskt nedbrytbar tandborste Halvtidsutvärdering
Strengths:
Weaknesses:


Kommit långt med litteraturstudier i
rapporten.



Nytt område med begränsad
information i litteraturen



Strukturerad modell och bra planering
av examensarbetet.





Ökade kunskaper om problem i
examensabetet har gett oss större
självförtroende, t.ex. genom research
och nyhetsundersökning

Svårigheter att skapa en bra
kravspecifikation vilket har
gjort det svårt att hålla
tidsplanen



Innovativa projektmedlemmar som
tänker utanför boxen gör det lättare
att se möjligheter istället för problem



Tillgång till testmiljöer och kontakter
med relevant kunskap
Opportunities:
Threats:


Konkurrera med plast. Visa att det är
möjligt att skapa bra produkter i
miljövänligt material.



Möjlighet att användas i branscher
utanför vården



Planerad brainstorming kommer att
driva på examensarbetet.



Begränsad information om
materialets egenskaper.



Ifall avgörande delar i
examensarbetet, såsom
materialval, inte blir lyckade
kan hela projektet påverkas
negativt



Kontakt med experter inom
tandhygien/vård kommer att svara på
frågor.
Team member: Andrea Körberg Calmerfalk Prepared by: Andrea Körberg
Team member: Pontus Nord
Calmerfalk
Checked by: Pontus Nord
Approved by:
The Mechanical Design Process
David G. Ullman
Copyright 2008, McGraw Hill

Designed by Professor
Form # 11.0
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Bilaga 3 – Negativ idégenerering
Resultat från negativ idégenerering utförd på Högskolan i Halmstad med 9
Biomekanikingenjörsstudenter.

40

41

Bilaga 4 – Dragprov
Dragprov 1524 – 40vikt% fiber

Sprödbrott i 7 av 9 provstavar.
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Bilaga 5 – Testdata från Swerea
Testdata använd till materialegenskaper, för 30vikt% och 40vikt% fiber.

43

Bilaga 6 – Hållfasthetsberäkningar
Bestämning av dimensioner för tandborsthalsar i Wolfram Mathematica 10.1.

44

45

Bilaga 7 – Solidworks

Simulering av böjning av tandborsthals på konceptmodell ”blå”, dimensionerade
efter materialen: 20/80, 30/70 och 40/60, genom fixering av handtaget och en
godtycklig överdimensionerad kraft på 50 N på tandborsthuvudet.

46

Tandborste ”gul” dimensionerade efter materialen 20/80, 30/70 och 40/60 som har
simulerats som ovan.

47

Spänningskoncentration på gul tandborste i materialet 20/80.

48

¨
Tandborste ”röd” dimensionerade efter materialen 20/80, 30/70 och 40/60 som har
simulerats som ovan.

49

Bilaga 8 – FMEA
Riskanalys enligt FMEA på konceptmodellen ”blå”

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)
Product: Tandborste konceptmodell
“blå” i 40vikt% fiber
#

Function

Potentia
l Failure
Modes

1

Tandbors
thals

Brott

2

Hela
tandborst
en

Fibersläpp

3

Tandbors
t-huvud

Potential
Failure
Effects
Tandborsth
alsen går
sönder och
skadar
användaren
med vassa
delar
Fiberpartikl
ar orsakar
besvär om
de hamnar i
användaren
s mun

Organization Name : Högskolan i
Halmstad

Potential
Causes
of
Failure

Current
Process
Controls

Recomme
nd Actions

Responsibl
e Person

Taken Actions

För stor
påfrestni
ng på
tandbors
ten

Teoretiska
hållfasthet
s-analyser

Användart
ester i rätt
material

Projektgru
ppen

Överdimensione
rad kraft i
hållfasthetsberäk
ningar

Vatten
eller
andra
vätskor

Test visar
ett visst
fibersläpp i
biokompo
siter

Användart
ester i rätt
material

Projektgru
ppen

Vattenbeständig
hetstest

Användart
ester i rätt
material

Projektgru
ppen

Infogade radier i
designen

Hårda
kanter

Skadar
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i munnen

Ej
ergonom
isk
design

Subjektiv
bedömnin
g av
geometrier
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projektgru
ppen

Ingen
greppyta,
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och
vätskor
minskar
friktion

Design
med
ergonomis
kt grepp

Användart
ester i rätt
material

Projektgru
ppen
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greppytor i
designen

Materiale
t och
porer i
tandbors
tens yta

-

Tester i
labbmiljö i
rätt
material

Projektgru
ppen

-

4

Handtag

Hal yta

Användare
n får inget
bra grepp,
kan slinta
och skada
sig

5

Material
och
porositet i
hela
tandborst
en

Bakterie
r fastnar
och
tillökas i
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sten

Användare
n kan
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ämnen
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