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Sammanfattning
Detta arbete följer framtagningen av ett förslag till en produkt, som tagits fram i samarbete
med Lagafors i Laholm. Produktförslaget är ett kombinerat munstycke som ska underlätta
växlingen mellan skumtvätt och vattentvätt. Arbetet följer en metodik, Fredy Olssons metod
(8), som använts i tidigare högskolekurser.
Första delen är principkonstruktionen där ett vinnande produktförslag tagits fram. Efter
grovsållning av fyra olika förslag med hjälp av olika kriterier.
Nästa del är primärkonstruktionen. I denna fas av arbetet ritas produktförslaget upp i Catia
(10) samt anpassas 3D-modellen utifrån de beräkningar som gjorts. En lista på vilka
komponenter som kommer vara ingående i produkten listas och materialval görs. I slutet av
denna del presenteras ett produktutkast för att visa hur tankarna om produkten går.
Slutligen presenteras tillverkningskonstruktionen där en detaljkonstruktion av samtliga unika
delar behandlas och en tillverkningsmetod tas fram.

Abstract
This report follows the development of a proposal for a product, developed in collaboration
with Lagafors in Laholm. The product proposal is a combined nozzle that will facilitate the
switch between foam washing and water washing. The work follows a methodology, Fredy
Olsson's method (8), used in previous university courses.
The first part is the principle design where a winning product proposal has been produced
after screening four different proposals using different criteria.
The next part is the primary design. In this phase of the work, the product proposal is drawn
up in Catia (10) and the 3D model is adjusted based on the calculations made. A list of which
components will be included in the product are listed and material choices are made. At the
end of this part, a product draft is presented to show how the thoughts about the product are
going.
Finally, the manufacturing design is presented in which a detailed design of all unique parts
are gone through and a proper producing method is proposed.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
I dagsläget har Lagafors två munstycken som de använder i en tvättprocess. De vill
kombinera dessa två till ett och samma munstycke som ska kunna skifta mellan skum och
vattenmynning automatiskt utan att operatören ska behöva ändra något själv. I nuläget kan
operatören välja att använda mynningen som är avsedd för skum enbart för att spara tid när
man spolar vatten. Detta vill man motverka då det medför att mer vatten förbrukas men även
att rengöringsprocessen inte blir gjord på det sätt som den ska.

1.2 Problemformulering
Problemet i nuläget är att personalen i livsmedelsindustrin använder sig av ett munstycke för
skumtvätt och ett annat för avsköljning. Att manuellt byta mellan två olika munstycken är en
onödig process som Lagafors önskar att effektivisera. Problemet är att det inte finns ett sådant
munstycke ute på marknaden och Lagafors behöver någon som kan utveckla detta
munstycke.

1.3 Syfte & mål
Syftet med detta arbete är att ta fram ett munstycke som kan effektivisera tvättprocessen
genom att ta bort ett moment, (byte mellan olika munstycken). Men även göra det
miljövänligt genom att inte låta användaren använda sig av den stora mynningen i
munstycket vid avsköljning med vatten. Därför är målet i detta projekt att ta fram ett
munstycke som skiftar automatiskt till en liten mynning vid avsköljning med vatten och
skiftar tillbaka en stor mynning vid skumtvätt.

1.4 Avgränsningar
Med tanke på den begränsade tid som gruppen haft på sig har man inte kunnat ta fram en
faktisk produkt eller göra ett falltest för att se om produkten klarar av ett fall. Istället har
gruppen lagt fokus på att göra överslagsberäkningar samt att 3D-konstruera munstycket i
Catia.

2 Teoretisk referensram
2.1 Mekanik
Mekanik är en del av fysik där det räknas på krafter, jämvikt, tryck och rörelser. Det berör
kroppars beteende när de utsätts för diverse krafter. Tryck (5) är ett begrepp som beskriver en
kraft per area som verkar på en viss punkt. SI-enheten för tryck är pascal och det skrivs som
1 Pa eller 1 N/𝑚𝑚2 . Den grundläggande formeln(5) för tryck är följande:
P = Tryck
F = Kraft
A=Area
𝐹

𝑃 = 𝐴 → 𝐹 =𝑃∗𝐴
2.2 Hookes Lag
Hookes lag (4) påvisar att formändringen hos en belastad kropp är proportionell mot lastens
storlek. Vid avlastning återgår kroppen till dess ursprungliga form och detta kallas för linjär
elasticitet. Fjäderkonstanten är en konstant som beskriver elasticiteten hos en fjäder. Den
används i formeln Hookes lag. Formeln är följande:
F = Kraft
k = fjäderkonstant
x = sträcka som fjädring komprimeras
𝐹 =𝑘∗𝑥
Kraften 𝐹 är alltså lika med fjäderkonstanten 𝐾 multiplicerat med sträckan 𝑥 som fjädringen
komprimeras.

2.3 Catia V5
Catia V5 (10) är ett program framtaget av det franska företaget Dassault (7) som behandlar 2
och 3D-modellering. Programmets är mest förekommande inom bilindustrin men även inom
flyg, detta med tanke på att programmet är utformat för att passa dessa marknader. Några
svenska företag som använder sig av Catia är bland annat Volvo & Scania. Catia är uppbyggt
på samma sätt och bygger på samma principer som samtliga CAD-program. När man arbetar
i ett CAD-program så sker det antingen i två eller tre dimensioner. När man befinner sig en
tvådimensionell miljö så är det huvudsakligen punkter, linjer, cirklar och andra geometriska
förbestämda former som man arbetar med. Den 3D-dimensionella miljön bygger på den
tidigare nämnda men att man samtidigt arbetar på djupet för att bilda en 3D-geometri.
2.4 Metodbeskrivning
Som grund för arbetet har Fredy Olssons kompendium (8) använts, se bild 1.
Principkonstruktionen följer den första delen av kompendiet. Här ställer författarna upp
kriterier och önskemål som produktförslagen skall uppnå. Därefter skissar författarna på olika
produktförslag som kan uppnå dessa kriterier. Kriterierna och önskemålen viktas mot
varandra för att sedan sålla fram de viktigaste egenskaperna i produktförslaget. Därefter
väljer gruppen ett vinnande produktförslag som passar kriterierna och önskemålen bäst.
Andra delen i projektet består av primärkonstruktion där gruppen arbetar vidare på förslaget
för att ta fram en prototyp. Utöver det gör gruppen komponentval, materialval samt
detaljkonstruktionen för en 3D-modell av munstycket med hjälp av Catia V5 (10). I denna fas
ritar gruppen även maskintekniska ritningar.
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Sista delen i projektet är tillverkningskonstruktion. Här tar gruppen fram en
detaljkonstruktion av unika delar samt en lämplig tillverkningsmetod. Gruppen lade mindre
fokus på tillverkningskonstruktion för att ta fram en så bra prototyp som möjligt.

Bild 1 Flödesschema över arbetets gång

2.5 Friformsframställning
Friformsframställning (9) även kallat 3D-skrivning (11) är en tillverkningsteknik där med
hjälp av en 3D-skrivare byggs föremål upp lager för lager. Denna tillverkningsteknik har
blivit populär på senare dagar då den kan printa komplexa 3D-geometrier på en kort tid med
låg kostnad.
För att en 3D skrivare (11) skall kunna skriva ut en geometri behöver användaren först ha en
digital 3D-geometri nedsparad i ett filformat som en mjukvara kan läsa av. Denna mjukvara
är ett program på en dator och detta program översätter en 3D-geometri till tunna skikt/lager.
Informationen om varje lager används sedan för att generera en G-kod som 3D skrivaren kan
följa för att rita upp en verklig 3D-modell lager för lager. G-koder är ett sätt att instruera en
maskin om hur och när den ska röra sig.

2.6 Kesselringmatris
En Kesselringmatris (12) används som en metod för att ta fram den bästa lösningen på ett
problem. I en Kesselringmatris används ett poängsystem som värderar kriterierna och
önskemålen som ställs upp. Med hjälp av matrisen får man en totalpoäng på varje
produktförslag och den med högst poäng är då det bästa förslaget enligt matrisen.
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3 Genomförande
3.1 Marknadsundersökning
Kombinerade munstycken är något mycket vanligt idag. Vid närmare marknadsundersökning
(1) har det hittats flera koncept på munstycken som bland annat används till bevattning av
växtliv och biltvätt. Det är inga stora funktionsskillnader mellan de munstycken som är ute på
marknaden idag (1). Koncepten är väldigt lika. Det finns mer eller mindre tre olika koncept
på marknaden. Antingen är en snurrfunktion på munstycken för att ändra strålstyrka eller så
används det en rotationsfunktion mellan mynningar. Slutligen finns det en där man trycker
fram ena mynning framför den andra. Det finns andra munstycken ute på marknaden som kan
fungera lite annorlunda men dessa tre koncept är grunden för de munstycken gruppen
undersökt.

3.2 Kriterieuppställning
Här listas de krav som produkten skall klara av, för att kunna identifiera kraven så numreras
dem.
K = Krav
Flöde vatten, 20 bar = 30 L/min

K1

Flöde skum, 0,5 bar = 150 L/min

K2

3/8” utvändig gänga som anslutning

K3

Max tryck på vatten = 20 bar

K4

Ingående material = rostfritt och/eller plast

K5

Maxvikt 150 gram

K6

Skall automatiskt kunna skifta mellan vatten och skum

K7

Skall klara ett fall från två meters höjd utan att gå sönder

K8

3.3 Produktförslag
Tillsammans med företaget har följande slutsatser dragits av de första förslagen. Det ska
underlättas att växla mellan munstyckena och därför skall det vara ett kombinerat munstycke,
två i ett. Produkten skall kunna klara ett fall på två meter mot hårt underlag och därför skall
det antingen vara en mycket stark komposit, plast eller metall. Miljö är även något man vill ta
med i ekvationen för att det är viktigt för att konkurrera mot de andra företagen och därför
skall det finnas en lösning på att inte slösa för mycket vatten. Nedan listas de inom projektet
fyra framtagna förslagen.
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Förslag 1
Förslag 1 visar en snittvy av
insidan på ett förslag av
munstycke. Här ser man att vatten
kommer in från höger med ett
tillräckligt högt tryck för att
pressa ihop fjädringen och
därmed flödar vattnet ut genom
det lilla hålet på mynningen. När
man skiftar till skumtvätt, är
trycket betydligt lägre och
fjädrarna håller mynningen på
plats. Då flödar skummet runtom
och genom den större mynningen
som är mycket bredare och högre. Detta resulterar i att
Bild 2
när man använder sig av skumtvätt, blir strålen mycket bredare och högre och underlättar
tvätt. När man använder sig av vatten så ökar trycket och då åker vattnet genom ministyckets
hål och blir kraftigare och mer träffsäker. Detta är något som även är bra för miljön för att
användaren inte kan skifta till ett större munstycke vid användning av vatten.
Förslag 2
Förslag 2 visar ett koncept där man har applicerat två
munstycken på änden av en cylinder. När man
roterar cylindern skiftar man mellan två munstycken
beroende på vilket tryck och hur bred stråle man vill ha.
Fördelen med detta munstycke är att användaren kan
lätt skifta mellan flera munstycken utan att byta änden på
slangen. Det negativa med detta förslag är att den blir
större och klumpigare. Mycket mer material kommer
behövas för att producera detta produktförslag och då går
även priset upp.

Bild 3
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Förslag 3
Nedan ser man en frontvy av förslaget utan regulatorn för att visa hur regulatorfästet ser ut
framifrån. Man ser även en snittad vy från sidan för att förstå funktionen bakom detta stycke.
Förslagets funktion är att kunna ändra strålstyrkan gradvis genom att vrida på regulatorn. Det
positiva med detta förslag är att användaren kan reglera strålstyrkan mycket noggrant. Med
detta munstycke kan man få optimal strålstyrka på vatten och skum. Problemet är att man
måste stänga av vätskeflödet vid justering av strålstyrka då man måste vrida på regulatorn.

Bild 4

Förslag 4
Det fjärde och sista produktförslag går ut på att munstycket skjuts fram respektive bak för att
justera om det är vatten eller skum som ska flöda. När munstycket är i läge 1 (se bild 6) så är
strålen stor vilket indikerar att det är skum. Däremot när man positionerar munstycket till
läge 2 så flödar vattnet genom det lilla hålet och det är en stark stråle. Detta produktförslag är
likt det första förutom att detta är manuellt reglerat och saknar fjäder.

Bild 5

Bild 6
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3.4 Utvärdering av produktförslag
I tabellen nedan har gruppen viktat de olika förslagen mot varandra med avseende på
samtliga uppställda kriterier och önskemål i en Kesselringmatris (12).

Uppfyllelseskala:

Kriterieskala:

g = 4 Utmärkt

n = 5 Helt nödvändig

g = 3 Mycket god

n = 4 Mycket stor önskvärdhet

g = 2 Godtagbar

n = 3 Stor önskvärdhet

g = 1 Dålig

n = 2 Liten önskvärdhet

g = 0 Otillräcklig

n = 1 Obetydlig önskvärdhet

Tabell 1

Förslag 1 blev slutligen slutgiltiga valet som fick maxpoängen 148. Det stora övertaget hos
vinnaren var att den kunde skifta mynning automatisk mellan vatten och skumtvätt, vilket de
andra förslagen inte hade.
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3.5 Uträkningar
Det har gjorts beräkningar på krafterna som påverkar mynningen för att ta reda på om
fjädringarna kommer att stå emot kraften som skumtvätt kommer in med. Samtidigt ska
fjädringarna tryckas ihop helt när det flödar vatten genom munstycket.
Tabellen nedan visar måtten på fjädringen (2) som kommer att användas till detta munstycke.
Tabell 3

Dt

Di

L0

B

k

Art.Nr

1mm

5mm

10mm

5,9mm

9,490N/mm

2424 (rostfri)

Benämning av enheter och uträkning av kraften från vatten och skum mot fjädringen.
F = Kraft mot mynning Pv = Tryck av vatten PS = Tryck av skum
A = Area på mynning
F = 273,6N
Pv = 2N/mm2
PS = 0,05Nmm2
A = 136,8mm2
F = P ∗ A ⇒ Formel för tryck
Eftersom mynningen för över kraften till två fjädringar, delas kraften F på två.
Uträkning för kraften av vatten
F = P ∗ A ⇔ 273,6N = 2 ∗ 136,8
F
2

=

273,6
2

= 136,8N

Uträkning för kraften av skum
F = P ∗ A ⇔ 6,84N = 0,05 ∗ 136,8
F
2

=

6,84
2

= 3,42N

Med Hookes lag (4) tar gruppen fram vilken fjäderkonstant man behöver för att en fjädring
skall komprimeras fullt vid exakt 20 bar tryck och en annan fjädring vid 0,05 bar tryck.
Därefter kan gruppen välja en fungerande fjäder med en fjäderkonstant mitt emellan de två
resultaten.
F = Kraften mot fjädring

k = Fjäderkonstant

F = k∗x⇔

F
=k
x

Vatten:
F
x

=k ⇒

x = Den sträcka fjädringen komprimeras

Skum:
136,8
4,1

= 33,37N/mm

F
x

=k ⇒

3,42
4,1

= 0,83N/mm
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För att ta fram arean på munstycket har gruppen använt sig av prototypen som har ritats i 3D
programmet Catia-V5. Resultat av mätning på arean blev 136,8mm^2.
3.6 Komponenter
Tabellen nedan visar de komponenter som kommer finnas och användas i munstycket. Den
visar och separerar färdiga enheter (delar som köps in) och unika delar (delar som man själv
kommer tillverka). I tabellen framgår även ifall delarna är rutinbehandlade (delar som inte
behöver modifieras) eller specialbehandlade (delar som behöver modifieras).

Bild 8

Tabell 2

Färdiga delar
Komponenter

Rutinbehandling

Unika delar
Specialbehandling

Rutinbehandling

Specialbehandling

Huvudkomponent

x

Lock

x

Vattenmynning

x

Fjäder
Stopp

x
x
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3.7 Materialval
Gällande materialvalet (3) för huvudkomponent valde författarna att använda sig av rostfritt
stål då det är ett material som används inom användningsområdet sedan tidigare. Gruppen har
övervägt att välja mässing istället för rostfritt stål.
Mynningen som är avsett för vatten kommer även det att tillverkas i rostfritt stål.
Tabell 3

Material

E-modul
(GPa)

Sträckgräns
(Mpa)

Densitet (kg/m3)

Pris (kr/kg)

Återvinningsbart

Rostfritt
stål

189 - 210

170

7,6 - 8,1e3

54,4 - 56,4

Ja

Mässing

112-148

30

8,93 - 8,94e3

54,9 - 60,9

Ja

Tabell 3 visar rostfritt ståls E-modul, sträckgräns, densitet, pris och om metallerna är
återvinningsbara. Avläsningen av tabellen visar att rostfritt stål har högre E-modul och
sträckgräns än vad mässing har. Rostfritt stål har även lägre densitet än vad mässing har
vilket är att föredra då författarna vill minimera vikten.
Kraven som påverkas av materialvalet är K1 (maxvikt 150 gram), K5 (Ingående material =
rostfritt och/eller plast) och K6 (Skall klara ett fall från två meters höjd utan att gå sönder).
I materialvalet (3) utgår gruppen från ovanstående krav. Då rostfritt stål har lägre densitet är
mässing ses detta som en fördel då maxvikten inte får överskrida en vikt på 150 gram.
Eftersom K5 är ett krav på att metallen som används skall vara rostfri utesluts mässing då det
är ett material som har en tendens att ärga. När mässing ärgar menas det att materialet får en
grön färg vilket kan leda till spänningskorrosion. Spänningskorrosion (3) betyder att detaljer
som är tunnväggiga tillverkade i mässing kan ha benägenhet att spricka. E-modul samt
sträckgräns är även högre hos rostfritt stål än vad det är hos mässing. Med tanke på att
munstycket skall klara av ett fall från två meters höjd ses även detta som en fördel i
materialvalet.
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3.8 Produktutkast
Här visas bilder på en färdig 3D-konstruerad prototyp.

Bild 9

Bild 10

Bild 11

3.9 Detaljkonstruktion av unika delar
Alla delar som krävs för att skapa det kombinerade munstycket har detaljkonstruerats.
Huvudkomponent
Huvudkomponenten kommer att tillverkas i rostfritt stål. Tjockleken på godset kommer att
vara 2 mm förutom vid kanten vid fjädringen där tjockleken är 4,5 mm. Detta är av
anledningen att fjädrarna inte ska få för mycket spelrum när montaget av produkten är gjord.
Inuti munstycket sitter det två stödpelare som är till för att hålla vattenmynningen på sin rätta
position. Pelarna är 16 mm långa och har en diameter på 4 mm. För att säkerställa att
stödpinnarna klarar ett 2 m fall, har både diameter och längd optimerats. Den stora
mynningen på munstycket är 5 x 12 mm.

Bild 12

Bild 13

Bild14
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Vattenmynning
Även vattenmynningen kommer att tillverkas i rostfritt stål. Tjockleken på mynningen är 6
mm. De två större hålen på mynningen är avsedda för stödpelarna att gå igenom och därför
har en 1 mm större diameter än stödpelarna. Hålet i centrum är avsett för vatten att flöda
igenom och är 1mm i diameter.

Bild 15

Bild 16

Stopp & Lock
Stoppet kommer att tillverkas i rostfritt stål och är 2mm tjock samt har en diameter på 6mm.
Funktionen som stoppet uppfyller är att hålla fjädring och mynning på plats. Den platta ytan
på locket kommer att vara 2mm tjock då den ska ha samma tjocklek som huvudkomponenten.
Den extruderade cirkeln kommer att vara 15mm lång med en ytterdiameter på 20mm samt
inner diameter på 15mm. Det ska vara en 3/8” tum gänga på den extruderade cirkeln

Bild 17

Bild 18

3.10 Tillverkningsmetod
Samtliga komponenter bortsett från fjädrarna kommer att gjutas. Fjädrarna samt
vattenmynningen kommer att monteras på stödpelarna och därefter limmas stoppen på
pelarna så att montaget är slutfört. Bild 17 visar hur montaget av munstycket kommer att
utföras. Slutligen svetsas locket på montaget.

Bild 19
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4 Resultat

Bild 20

I principkonstruktionen tog gruppen fram kriterier och önskemål som munstycket skulle
uppfylla. Utifrån dessa kriterier och önskemål tog gruppen fram 4 produktförslag. Dessa
kriterier och önskemål fördes in i en kesselringmatris (12) där produktförslag 1 vann med
högst totalpoäng och fördes vidare.
I primärkonstruktionen tog gruppen fram en prototyp i programmet Catia-V5 (10). Det har
tagits fram beräkningar som säkerställer att fjädringarna kommer att motstå kraften från
skumtvätt (0,5 bar) och kommer tryckas ihop från kraften av vattnet (20 bar). Beräkningarna
resulterade i att gruppen kunde välja en 10mm lång fjäder, som komprimeras längden 4,1 mm
med fjäderkoefficient allt mellan 0,83N/mm och 33,37N/mm. Då hittade gruppen en
passande fjäder hos en återförsäljare (2). Se tabell 4.
Tabell 4

Dt

Di

𝐿0

B

k

Art.nr

1 mm

5 mm

10 mm

5,9mm

9,490 N/mm

2424 (rostfri)

Det resulterande materialvalet blev rostfritt stål för alla komponenter då de kommer utsättas
för mycket vatten och även för att densiteten i rostfritt stål är lågt. Då kommer vikten hållas
under 150g vilket är ett av kraven som direkt korrelerar till kravet att den ska klara ett 2 meter
fall. Primärkonstruktionen resulterade i en prototyp som stämmer överens med uträkningarna
och uppfyller alla krav som Lagafors givit.
Tillverkningskonstruktionen resulterade med en lämplig tillverkningsmetod samt en
detaljkonstruktion av alla delar.
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4.1 Diskussion
Det vinnande förslaget var redan favoriserat från början då det har en automatisk funktion
som växlar mellan munstyckena. Detta var ett stort plus för Lagafors och oss då vi
prioriterade miljön i detta projekt. Förslag 2 var konceptet som man kom på först och var
mycket nöjda med. Munstycket ger användaren flera alternativ att välja på och det är väldigt
effektivt. Problemet med detta är att munstycket blir större vilket resulterar i ett dyrare och
tyngre munstycke. Önskemålet att vikten ska vara runt 150 gram är direkt korrelerat till
kravet att de skall klara ett fall på 2 meter. Därför fick förslag 2 ett stort minus. Förslag 3 och
4 har många av de bra egenskaper som förslag 2 erbjuder fast de är mer optimerade i vikt.
Men vad de bortsållade förslagen har gemensamt är att ingen av de är automatiserade. Detta
är varför förslag 1 gick vidare i principkonstruktionen.

4.2 Kritisk granskning
Vid framtagningen av munstycken behövde sociala aspekter tas till hänsyn. Det framtagna
munstycket kommer att underlätta samt förlänga tvättprocessen för operatören inom
livsmedelsindustrin. Istället för att behöva byta mellan två olika munstycken kommer
operatören slippa det extra arbetet med det automatiserade munstycket. Dock är problemet
med detta munstycke att operatören inte längre har valet att skifta mellan två olika mynningar
för att skynda på tvättprocessen. Detta kan leda till att operatören kan ha en tuffare tid på
arbetsplatsen som i sin tur kan sänka arbetsmoralen.
Eftersom gruppen valde att fokusera på prinicpkonstruktion samt primärkonstruktion har inte
ekonomiska aspekter tagits mycket till hänsyn. Det kan endast spekuleras om produkten
kommer vara billigare än dagens lösning eller inte. Då gruppens prototyp är ett kombinerat
munstycke av två nuvarande separata munstycken. Så kan det ta cirka hälften så mycket
resurser att producera denna prototyp och därmed kan finnas en möjlighet till att denna
prototyp blir billigare än dagens lösning. Flertal ändringar i primärkonstruktionen samt
tillverkningskonstruktionen togs i hänsyn till för den ekonomiska aspekten. Gruppen ritade
om produkten i Catia för att ta fram en enklare modell för gjutning och därmed spara pengar i
tillverkningsprocessen av munstycket.
Munstycket är designad på så vis att miljön skonas då man inte längre kan ta genvägen att
förbruka mer vatten än vad som krävs. Detta leder i sin tur att mindre vatten används och att
färre miljöresurser förbrukas. Då munstycket är en kombinerad lösning medför det att färre
enheter kommer att behövas tillverkas. Detta leder till att man skonar miljön ytterligare då det
krävs cirka hälften så mycket resurser att tillverka det nya munstycken till skillnad från den
tidigare lösningen. Materialvalet blev rostfritt stål för munstyckets alla delar och det är
återvinningsbart samt inte skadligt mot miljön. Så ur ett miljöperspektiv är prototypen ett
miljövänligare alternativ till dagens lösning.

Framtagningen av munstycket har genererat att gruppmedlemmarnas kunskaper inom
prototypframtagning har utvecklats samt att gruppen har lärt sig hur man konfigurerar en 3Dskrivare. Allmänna kunskaper inom Catia har förbättrats då prototypframtagning och 3D-
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modellering har pågått parallellt. Förståelse för flöde är ytterligare en kunskap som har
erhållits av gruppen, då utbildningen inte innefattar flödeslära är det något som uppskattas.
För att lösa uppgiften mer utförligt hade kunskaper inom maskinelement varit till stor nytta.
Men även om djupare kunskaper inom mekanik och hållfasthetslära hade erhållits under tiden
på högskolan så hade man kunnat göra djupare och mer ingående beräkningar.
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5 Slutsats
Målet med arbetet var att ta fram ett munstycke som kan effektivisera tvättprocessen på ett
miljövänligt sätt och det är precis vad vi har gjort. Vi har tagit fram en prototyp som fungerar
i teorin som vi är väldigt nöjda med. I detta projekt lade vi inte mycket fokus på
tillverkningskonstruktionen då vårt mål och fokus med projektet var att ta fram en så bra
prototyp som möjligt. Vi är nöjda med att ha en bra prototyp som är optimerad till det yttersta
med en hyfsat bra tillverkningsmetod.
5.1 Självvärdering
Det finns ett par saker som gruppen kände att man kunnat lägga mer tid på, men det fanns
inte riktigt tid för det. Gruppen bestämde sig för att 3D-skriva (11) prototypen sent i arbetet
och då såg man att det fanns detaljer man velat ändra. På grund av detta behövde man gå
bakåt i arbetet och ändra på beräkningar samt ritningar som tog extra mycket tid. Ifall
gruppen printade prototypen tidigare hade beräkningar och ritningar inte behövas göra om.
Eftersom maskinelement inte var en del i tidigare kurser behövde gruppen hitta nya vägar
med beräkningarna som tog extra tid.

5.2 Arbetsfördelning
Arbetet var jämt fördelat mellan båda gruppmedlemmarna.
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