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ABSTRACT 
This degree project has been performed along with Classic Garden in Gothenburg and 
Ballongfirman Far & Flyg in Stockholm. Together we have developed a sun- wind- and 
rain protection. The protection is permanently assembled and mainly intended for public 
environments as restaurants and outdoor cafés. 
The design on the sun protection was already done so our task has been to develop the 
construction and to build a prototype in scale 1:4 and one in scale 1:1. The look of the 
sun protection is approximately as the name implies, equal an igloo. The lamellae are 
going to fold out in different steps all the way down to the ground and the both sides will 
be independently of each other.   
The first stage in the project was to develop differently principle proposal on how the 
function will work when folding in and out the protection. The proposals were graded 
against the specification of requirements and compared with each other. The best 
proposal became a construction with two round plates, one permanent and one mobile. In 
the plates there will be tracks in different lengths where a sprint will be able to slide and 
in this way fold out the sun protection in a certain number of stages. 
In order to see if the proposal worked as intended was a testing prototype done and the 
result became successful. 
In stage two was a prototype in scale 1:4 built to study how the fabric and the lamellas 
behave. On the prototype were a number of different experiments and tests done just to 
get the function working as good as possible.  
During the phase primary structure were blueprints to all unique parts developed and 
choices of components were done. Calculations on critical situations have been 
performed and dimensioned after.  
The third and last stage was to build a prototype in full scale. Most of the unique parts 
were ordered from a row of different companies, while the others we produced ourselves 
in the school's workshop. The readymade components was bought in and assembled.  
The assembly went well but certain improvements were needed to be done meanwhile.  
The project resulted in an operational prototype and a complete series with blueprints in 
order to be able to produce the sun protection. In the conclusion were proposals to 
improvements and advantages and disadvantages with the select structure discussed. 
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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med Classic Garden i Göteborg och 
Ballongfirman Far & Flyg i Stockholm. Tillsammans har vi tagit fram ett sol- vind- och 
regnskydd. Skyddet är fast monterat och främst avsett för offentlig miljö såsom 
restauranger och uteserveringar. 
Designen på solskyddet var redan klart så vår uppgift har varit att ta fram 
konstruktionsunderlag samt att bygga en prototyp i skala 1:4 och en i skala 1:1. 
Solskyddet ser ut ungefär som namnet antyder, likt en igloo. Det skall gå att fälla ut de 
olika lamellerna med tyg i olika steg ända ner till marken och de båda sidorna skall vara 
helt oberoende av varandra.   
Första steget i projektet var att ta fram olika principförslag på hur funktionen skulle se ut 
vid in- och utveckling av skyddet. Förslagen viktades mot kravspecifikationen som ställts 
upp. Det valda förslaget blev en konstruktion med två runda plattor, en fast och en rörlig. 
I plattorna finns det spår i olika längder där en genomgående sprint skall kunna glida och 
på så sätt fälla ut solskyddet i ett visst antal steg. 
För att se om det fungerade som tänkt gjordes en funktionsprototyp i plexiglas och 
resultatet blev lyckat. 
I steg två byggdes en prototyp i skala 1:4 för att få en bild av hur tyg och lameller beter 
sig. På prototypen gjorde vi olika tester och försök för att få det att fungera så bra som 
möjligt.  
Under primärkonstruktionsfasen togs det fram ritningar till alla unika delar samt gjordes 
val av komponenter. Beräkningar på kritiska lägen har utförts och dimensionerats efter.  
Tredje och sista steget var att bygga en prototyp i fullskala. De flesta av de unika delarna 
beställdes av en rad olika företag, medan övriga tillverkade vi själva i skolans verkstad. 
Komponenterna som valts ut köptes in och monterades.  
Assembleringen gick bra men vissa förbättringar behövde göras under tiden.  
Projektet resulterade i en fungerande prototyp och en komplett serie med ritningar för att 
kunna tillverka solskyddet. Avslutningsvis diskuterades det fram förslag till förbättringar 
och fördelar och nackdelar med vald konstruktion. 
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1 FÖRORD 
 
Vi vill här passa på att ge ett stort TACK till alla företag som har hjälpt oss att göra det 
möjligt att bygga en prototyp i fullskala. 
 
TACK till: 
 
Kaj Ositalo, Kungsäter Industri 
Emil Börjesson, OEM Motors 
Claes Lundström, Lundström Design 
Conny Andersson, HAPAB 
Erik, Erix Mekaniska 
Spinova, Bengt-Erik Algerstedt 
Peder Olsen, PO Specialsnickeri 
Mats Johansson, Gransegel 
Bo-Göran Wallin, AWA Patent 
Ruben Rydberg, IDE Högskolan i Halmstad 
 
 
 
 
 
Vi vill även ge ett stort TACK till vår handledare och våra uppdragsgivare för ett gott 
samarbete: 
 
Gunnar Weber, SET Högskolan i Halmstad 
Åke Hultman, Classic Garden 
Erik Nyberg & Gustav Ström, Ballongfirman Far & Flyg 
 
Ni har visat en hög ambitionsnivå och ett stort intresse för projektet, TACK! 
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2 INLEDNING 
Ett Solskydd/Vindskydd när man sitter och käkar en varm sommardag ute på 
hamnkrogen. Det är något som inte finns i överflöd bland dagens produkter. Det tycker i 
alla fall Åke Hultman, Erik Nyberg och Gustav Ström som är uppdragsgivare till 
examensprojektet. Åke Hultman är vår kontaktperson och VD på Classic Garden AB i 
Göteborg. 
Företaget är en grossist som säljer trädgårdsmöbler till återförsäljare i stora delar av 
världen. De riktar sig framförallt till målgrupper som vill ha en exklusivare uppsättning 
trädgårdsmöbler, såsom restauranger och uteserveringar, men även till inredare och 
designers som jobbar med nybyggen av hus. Ett möblemang från CG kostar från ca. 
15000 kr ända upp till 300000 kr. 
Classic Garden har idag ingen egen produktion utan använder sig av underleverantörer 
för att kunna tillverka de möbler som de låtit designers ta fram. 
Förutom trädgårdsmöbler har Classic Garden även en liten uppsättning med tillbehör för 
trädgården, t.ex. krattor, spadar och vattenspridare. 
 

 
Figur 2.1, Designkoncept 
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3 PROJEKTBESKRIVNING 
Vårt uppdrag består i att konstruera ett solskydd för uteserveringar. Gustav Ström och 
Erik Nyberg som är designers på Ballongfirman Far & Flyg har tagit fram och designat 
ett solskydd i form av en halvglob. Se figur 2.1 för illustration.  
Solskyddet skall gå att fällas ner i sektioner hela vägen ner till marken. Det ska drivas av 
en elmotor och det ska finnas belysning i konstruktionen. Konceptet är klart definierat 
och både Gustav och Erik är tydliga med tanken och känslan av solskyddet. 
I uppgiften ingår det att göra erfordrade beräkningar, ta fram en lösning på drivning och 
utväxling och bestämma lämpliga material. Arbetet skall även resultera i en fullskalig 
modell. Vi skall förverkliga designernas koncept och lösa såväl mekaniska som estetiska 
problem genom att utnyttja våra kunskaper i mekanik, hållfasthet, design, ritteknik och 
CAD. 
För att bygga modellerna tas hjälp av ett flertal företag i Göteborg och Hallandstrakten. 
Budgeten för det här projektet är inte fastställd. Classic Garden vill att produkten skall 
erhålla en hög kvalitet med lång livslängd och lite underhåll. En uppskattning av Åke 
Hultman är att solskyddet kommer att hamna  någonstans mellan 50000 och 100000 kr ut 
till kund. Upphovsmännen till projektet är intresserade av att mönsterskydda produkten. 
För att samtliga parter till projektet skall kunna jobba i trygghet har ett avtal upprättats. 
För mer information se Bilaga 8. 
 

3.1 METOD 
Som metod har Freddy Olssons teorier använts med Principlösning och 
Primärkonstruktion. Istället för kapitlet Tillverkning har Prototypbygge tillämpats där en 
fungerande prototyp i fullskala har byggts. För att finna kunskap har ett flertal företag 
bidragit med sin expertis. Under arbetets gång har en testmodell i plexiglas och en modell 
i skala 1:4 tillverkats och använts som testunderlag för vidare arbete. 
 

3.2 SYFTE 
Syftet med denna uppgift är att Classic Garden skall undersöka möjligheten att expandera 
genom egen produktutveckling samtidigt som de vill nå efterfrågan på ett större sol-, 
vind- och regnskydd. 
Syftet för vår egen del är att få en god inblick i hur man jobbar mot ett företag samtidigt 
som vi drar nytta av de kunskap vi har fått under studietiden. 
 

3.3 MÅL 
Målet är att till Classic Garden leverera kompletta ritningar som skall kunna skickas till 
underleverantörer för tillverkning. Alla erforderliga delar skall vara beräknade och 
dimensionerade för att hålla under förutbestämda förhållanden. CG vill också ha en 
komplett och fungerande prototyp i fullskala. 
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4 TIDSPLAN 
För att få en bra struktur och en lämplig begränsning av arbetet upprättades en tidsplan 
(se Bilaga 1). Planen har under arbetets gång reviderats en gång för att ta bort steget där 
en prototyp i skala 1:2 skulle byggas. Istället skulle mer tid läggas på prototypen i 
fullskala. Under arbetets gång har planen följts noggrant utan större förändringar. 
Hela projektet har redovisats i en veckodagbok med detaljerade veckoplaneringar (se 
Bilaga 9). 
 

5 KRAVSPECIFIKATION 
Tillsammans med uppdragsgivarna fastställdes en kravspecifikation (se Bilaga 2). I den 
framgår det vilka krav och önskemål som ställts på konstruktionen. Huvudkraven är 
fastställda till 

- Skydda mot sol 
- Skydda mot vind 
- Skydda mot regn 
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6 PRINCIPLÖSNING 
Principen för sol- och vindskyddet är till stor del klar. Upphovsmännen har tydliga bilder 
på hur de vill att skyddet ska se ut. Det som inte är fastställt är hur det ska fungera, alltså 
hur det ska lösas i praktiken. Vi har därför valt att under etappen principlösning bara 
koncentrera oss på att hitta en bra princip för hur ut- och infällning av vindskyddet skall 
ske. Vi har här tagit fram tio stycken principförslag som beskrivs kortfattat. 
 

6.1.1 Förslag 1 - Gasfjäder 
Idén bygger på att armarna strävar efter att vara i uppfällt läge, genom att det sitter 
gasfjädrar som spänner mellan mark och arm. Tanken är att man skall dra ner lamellerna 
förhand  till det läge där hävarmen blir så stor att gasfjädern inte orkar hålla emot och når  
bottenläget. Se figur 6.1 för illustration. 
 

 
Figur 6.1, Gasfjäder 

 

6.1.2 Förslag 2 - Snöre 
I detta fall bygger principen på ett snöre i mitten som sitter fast i varje lamell med hjälp 
av knutar. I ena änden av snöret sitter det en motor som snurrar upp snöret. Lamellerna 
trillar ut av egenvikten när motorn släpper ut snöret. Se figur 6.2 för illustration 
 

 
Figur 6.2, Snöre 
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6.1.3 Förslag 3 - Fjädrar 
Detta är en vidareutveckling av föregående förslag. Här har monterats fjädrar emellan för 
att få lite tryck på det och förhindra att lamellerna börjar trilla. Fjädrarna är olika starka 
med den hårdaste fjädern längst ner. Detta för att lamellerna skall vikas ut i rätt ordning. 
Se figur 6.3 för illustration. 
 

 
Figur 6.3, Fjädrar 

 

6.1.4 Förslag 4 - Stålbur 
Här utnyttjas en fast stålkonstruktion med ett tyg som glider över stängerna. Man kan här 
bestämma hur långt man vill dra ner tyget. Inbyggt i tyget finns det resårband som alltid 
vill dra upp tyget, därav finns det krokar längs stängerna för att trä över öljetterna. Se 
figur 6.4 för illustration. 
 

 
Figur 6.4, Stålbur 
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6.1.5 Förslag 5 - Motorer 
Här är det tänkt att en motor per arm driver ut armarna stegvis. De är alltså 
programmerade att börja stegvis efter varandra. Det behövs alltså 16 stycken motorer till 
hela konstruktionen, åtta per sida. Det är bara motorerna som låser armen och med hjälp 
av mikrobrytare kommer de att stanna i rätt läge. Se figur 6.5 för illustration. 
 

 
Figur 6.5, Motorer 

 

6.1.6 Förslag 6 - Hylsa 
I den här lösningen har vi en hylsa som sitter kring dukens bågar. Hylsan är 
fjäderbelastad och glider ner när den går emot den fasta glidytan. På så sätt låser den fast 
armen och tar med sig den ut. Hela armen är fäst på motorns axel som snurrar med 
lämplig hastighet. På vägen tillbaka fjädrar hylsan ner igen och släpper av bågen i ett låst 
läge frigjord från den snurrande armen. Se figur 6.6 för illustration. 
 

 
Figur 6.6, Hylsa 



IGLOO 2007-05-28 
 Examensprojekt 10p 
 

 
   
 

10 

6.1.7 Förslag 7 - Krokskiva 
Detta är ett förslag med en snurrande skiva med olika hack, som är placerade så att 
lamellerna fälls ut i rätt ordning. Eftersom vi vill att nästkommande lamell skall sitta fast 
under tiden den första åker ut har vi monterat fasta låsningar som skall hålla lamellen på 
plats, detta för att tyget emellan inte skall bli slappt. När skivan snurrar trycker den ner 
röret som glider på armen och frigör den från dom fasta låsningarna. Samtidigt fastnar 
armen i skivan som drar med sig den. Se figur 6.7 för illustration. 
 

 
Figur 6.7, Krokskiva 

 

6.1.8 Förslag 8 - Vipparm 
Tanken är att detta förslag skall fungera ungefär som föregående, fast med en vipparm 
som hindrar armarna från att trilla rakt ner. Annars är principen som tidigare med en 
roterande skiva och ett fjäderbelastat rör. Se figur 6.8 för illustration. 
 

 
Figur 6.8, Vipparm 
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6.1.9 Förslag 9 - Öppna spår 
För att minska antalet komponenter används ett spår i den roterande skivan för att leda 
pinnen till sitt rätta läge. När pinnen trillar ner i gropen fjädrar röret ner och frigör armen 
från den fasta låsningen som sitter ovanför skivan. På tillbakavägen trycker glidytorna 
upp pinnen från gropen och frigör den från skivan. Se figur 6.9 för illustration. 
 

 
Figur 6.9, Öppna spår 

 

6.1.10 Förslag 10 - Roterande skivor med spår 
Istället för att ha fasta låsningar bygger denna idé på att ha en fast skiva med spår som 
både styr och håller fast en sprint medan den roterande skivan tar tag i sprinten och frigör 
den i rätt läge. Bilden till vänster nedan är utgångsläget när armen är låst. Då den rörliga 
skivan som är placerad bakom roterar moturs hålls pinnen fast av den fasta skivan tills 
skivan befinner sig som i mittenbilden. Därefter glider pinnen ner till spåret på den fasta 
skivan och följer med den rörliga skivan ner till ändläget. Se figur 6.10 för illustration. 
 

 
Figur 6.10, Roterande skivor med spår 
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6.2 VIKTNING MOT KRAV 
För att bedöma de olika principförslagen mot kraven som ställts upp används en 
viktningsmatris (se Bilaga 3). Ett X i tabellen visar på att principförslaget uppfyller 
kravet och en tom ruta betyder att kravet inte är uppfyllt. 
Resultatet från viktningen ger tre principförslag som uppfyller alla kraven, Förslag 3 - 
Fjädrar, Förslag 9 - Öppna spår och Förslag 10 - Roterande skivor med spår. Dessa 
principer tas vidare till en viktning mot önskemålen. 
 

6.3 VIKTNING MOT ÖNSKEMÅL 
I den nya viktningen viktas de vinnande förslagen mot önskemålen (se Bilaga 4). Här har 
vi en viktningsgrad från 1-3 där 3 är ett viktigt önskemål och 1 är ett mindre viktigt. 
Uppfyller principförslaget önskemålet får den det poäng som viktningsgraden ger.  
Det vinnande förslaget är princip nummer tio, Roterande skivor med spår. Detta förslag 
uppfyller alla önskemål och erhöll därför 22 poäng. Principen är den vi kommer att jobba 
vidare med och presentera för Classic Garden. 
 

6.4 VINNANDE PRINCIPFÖRSLAG 
Det vinnande förslaget har som vi beskrev tidigare två skivor, en fast och en rörlig, se 
figur 6.11. En sprint glider sedan i olika spår för att styra armarna till sina rätta lägen. Ska 
den här principen fungera korrekt behövs det fyra stycken likadana konstruktioner, två 
stycken på varje yttersida om den grova mittbalken. För att få en bättre inblick i hur den 
här principen fungerar görs en skissmodell i Catia.  
 

 
Figur 6.11, Skivor 
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Här följer en bildserie på hur det ser ut när skivan snurrar och armarna fälls ut en efter en, 
se figur 6.12. Den första armen som fälls ut är den längst till höger (steg 1). När den har 
vinklats 22,5° följer arm nummer två med (steg 2). Arm nummer tre följer med när den 
första har en vinkel på 45° och den andra 22,5° (steg 3) och så fortsätter det på samma 
sätt med arm nummer fyra. Fördelen med denna konstruktion är att så länge armarna är i 
sitt toppläge, d.v.s. innan de börjar fällas ut, så är de helt låsta. 
 

 
Figur 6.12, Bildserie 

 

6.5 TESTMODELL 
Principen ser ut att fungera bra i teorin, men för att kunna bedöma idén gjordes en 
testmodell av plexiglas. De olika delarna fräses ut i en CNC maskin. Se figur 6.13 för 
illustration.  
 

     
Figur 6.13, Testmodell 

 
Modellen visade sig fungerade som väntat och utvecklades därför vidare. 
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7 PRESENTATION AV PRINCIPFÖRSLAG 
För att kunna gå vidare till nästa steg i konstruktion, det vi kallar för primärkonstruktion 
bestämmes ett möte med uppdragsgivarna för att diskutera det material som tagits fram. 
Modellen visas upp och de olika principförslagen samt viktningen diskuteras.  
Efter överläggning och genomgång av underlaget bestämmer vi att även ta med 
principförslag två, Snöre, i det fortsatta arbetet. Uppdragsgivarna tyckte att ett snöre kan 
både hjälpa motorn och bli en snygg estetisk detalj som höjer helhetsintrycket. 
Uppdragsgivare Åke Hultman ger oss sedan klartecken för vidare arbete mot en 
primärkonstruktion. 
Här nedan i figur 7.1 illustreras med en skiss hur snöret kommer att fungera för att hjälpa 
motorn att fälla upp skyddet. Snöret kommer också att hjälpa till med att hålla tyget uppe 
mellan de olika bågarna för att få så lite häng som möjligt när man ska fälla ihop igloon. 
Vi ska också använda oss av en fjäder som hjälper till att fälla ut konstruktionen tills 
egenvikten tar över. Denna spänns automatiskt ihop när motorn och snöret snurrar upp 
duken. Motorn är placerad vid foten av stommen och linan löper från en spole som är fäst 
på motoraxeln vidare upp längs med stommen. På toppen leds linan med hjälp av ett 
linhjul vidare ut genom plastringar ner till den yttersta bågen där den är fäst. Det kommer 
att vara likadant på båda sidor om stommen fast spegelvänt. Det kommer alltså att finnas 
en motor vid varje fot på stommen.   
 

 
Figur 7.1, Principförslag 
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8 PRIMÄRKONSTRUKTION 
Det inledande steget i primärkonstruktionen består av att ta fram erforderliga beräkningar 
(se Bilaga 5). Det som har beräknats är motorns moment, effekt och hastighet. Övriga 
dimensioner såsom dimensioner på foten har gjorts löpande efterhand som ändringar har 
skett i konstruktionen. 
Resultatet från beräkningarna av motorn gav att vi behöver en motor med ett moment på 
14,5 Nm och ett varvtal på ca 40 varv/min. 
 

8.1 PROTOTYP 1:4 
Steg två i primärkonstruktionen består av att lösa hur tyget beter sig när man fäller ut och 
in sol- och vindskyddet. Detta är svårt att simulera, så för att få en bra bild av funktionen 
byggde vi en modell i skala 1:4. Eftersom den är helt symetrisk tillverkades enbart ena 
halvan av konstruktionen.  
Stommen till modellen limmades av åtta stycken remsor av 3,6 mm plywood. För att få 
den korrekta bågen spändes hela bågen i en mall och sedan fick den ligga i spänn tills 
limmet hade torkat. Bågarna sågades till i remsor som var 10 mm breda av samma 
material. För att dessa skulle fällas ut korrekt gjordes infästningen vid foten så lik 
testmodellen som möjligt. Vi sågade ut små armar i 1mm plåt som sedan fästes med hjälp 
av en bult i stommen. Duken som uppdragsgivaren plockade fram till modellen var något 
tunnare än den som är tänkt att använda till den slutgiltiga prototypen i fullskala. För att 
kunna ta fram mönster till de olika lamellerna av tyg ritades det hela upp i Catia. 
Tygbitarna togs fram med hjälp av en modul som heter Generative Sheetmetal Design. 
Lamellerna plattades ut i datorn och skrevs ut på A3-papper. Tygbitarna klipptes sedan ut 
efter mönstret och syddes ihop i en symaskin. Repet som ska hjälpa till vid in- och 
utfällningen drogs igenom små plastringar som syddes fast i duken. Prototypmodellen 
blev en nedskalad kopia av det förslag som designerna tagit fram. För illustration av 
arbete och resultat se figur 8.1. 
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Figur 8.1, Prototyp 1:4 

 

8.2 RESULTAT AV PROTOTYP 1:4 
För att finna de fel som eventuellt kan uppstå vid nyttjande av solskyddet har ett antal 
tester gjorts på prototypmodellen. Resultatet gav att det inte behövs ta fram något som 
hjälper till att veckla ihop duken så att den inte bara hänger ner mellan bågarna. Snöret på 
mitten bidrar till viss del men inte över hela sträckan.  
Modellen diskuterades med uppdragsgivare och designer och vi kom fram till att använda 
ett snöre som kan appliceras under duken på lämpligt ställe och som kommer att hjälpa 
till att bära upp duken när den fälls in. I övrigt gavs klartecken att köra på med det 
aktuella konstruktionsförslaget. 
En miss som upptäcktes hos modellen var att de ursprungliga yttermåtten vid projektets 
start inte var korrekta. Stommen skulle vara något högre. Som tur var ställde detta inte till 
några större problem för oss. 
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8.3 KOMPONENTVAL 
När det kom till valet av färdiga komponenter visade det sig inte bli nämnvärt många 
delar. Nedan presenteras valda komponenter, anledningen till att de har valts, material, 
antal och eventuell dimension. Eftersom en prototyp i skala 1:1 skall byggas har vi redan 
i detta skede valt att köpa in komponenterna. Inköpsställe till var komponent presenteras 
nedan.  
Ritningar med huvuddimensioner på de valda komponenter finns i Bilaga 11 bland 
ritningarna som heter 10-XXX. För en bra överblick var på konstruktionen komponenten 
kommer att sitta se sprängskiss i Bilaga 10. 
 

8.3.1 LED Spotlights 
I trästommen kommer det att sitta 8 st LED spotlights. LED har valts för värmens skull. 
Eftersom platsen i stommen är begränsad så hade det blivit för varmt med halogen. 
Spottarna är på 12 V och är kopplade till transformatorer så att de klarar av de 24 V som  
konstruktionen matas med. Materialet i spottarna är rostfritt stål och glas och de lyser 
med ett klart, vitt ljus. De är inköpta på Clas Ohlsson. För illustration se figur 8.2. 
 

 
Figur 8.2, Spotlight 

 

8.3.2 Dimmer 
För att kunna reglera ljusstyrkan på spottarna har används en dimmer, som ska ha ett 
rostfritt utseende och klara den erforderliga spänningen. Inköpet gjordes på Clas Ohlsson. 
 

8.3.3 Linhjul 
På toppen av bågen kommer linan som hjälper till att dra upp lamellerna att byta riktning. 
Därför används 2 st linhjul, ett till varje snöre. Linhjulen som har en diameter på 65 mm 
och passar snören upp till 8mm, är av hårdplast med inbyggda kullager för att få så liten 
friktion som möjligt när de roterar. Linhjulen köptes hos Mec Move. För illustration se 
figur 8.3. 
 

 
Figur 8.3, Linhjul 
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8.3.4 Kullager 5x10x19 
För att alla armar ska kunna vridas enkelt och med så lite friktion som möjligt används 
stålkullager i armen som sitter runt axeln. Kullagren har samma bredd som materialet, 
alltså 5 mm, för att armarna skall komma så nära varandra som möjligt. Innerdiametern 
10 mm har en tolerans på h6 för att få greppassning mot axeln. Lagren är täta för att tåla 
den fuktiga utomhusmiljön. De axiella krafterna blir inte större än att de kullager som har 
valts klarar av dessa. Totalt har vi köpt in 36st lager ifrån Mec Move. För illustration se 
figur 8.4. 
 

8.3.5 Kullager 5x12x21 
För att avlasta motoraxeln vid belastning har vi satt på ett lager. Detta lager har samma 
egenskaper som tidigare nämnt lager, enbart dimensionen skiljer dem åt. Motorn kommer 
att snurra relativt långsamt, så lagret kommer inte att utsättas för några större 
förslitningar. Vi har köpt in 2 st sådana lager, även de hos Mec Move. För illustration se 
figur 8.4. 
 

 
Figur 8.4, Kullager 

 

8.3.6 Motor 
Med hjälp av tidigare beräkningar (se Bilaga 5) valdes en motor från Doga. Det är en 
vindrutetorkarmotor typ 259 med högt startmoment och låg ljudnivå. I motorn sitter en 
inbyggd snäckväxeln och axeln ger då ett varvtal ut på 40 varv/min. Maximalt moment är 
120 Nm och vid kontinuerlig drift 15 Nm. Motorn drivs av 24 V DC och har en effekt på 
63 W. Motorns enda uppgift är att vinscha upp lamellerna med hjälp av ett snöre, när 
konstruktionen är i utfällt läge. Klassningen är IP53 vilken är en standardkapslingsklass 
som klarar utomhusmiljöer. Motorn är 27,5 cm lång och 16 cm hög med en vikt på 5,9 
kg. Totalt behöves 2 st motorer. Inköpet gjordes hos OEM. För illustration se figur 8.5. 
 

 
Figur 8.5, Motor 

 

8.3.7 El-komponenter 
Elen till konstruktionen har vi fått hjälp med från behörigt område. De 
huvudkomponenter som behöves är 10 st mikroströmbrytare som tål fukt, två 
mikroprocessor och 10 st fjädrande strömbrytare med belysning. Det tillkommer en hel  
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del smådelar under tillverkning och montering. Mikroprocessorn behöver programmeras 
likt en hissfunktion. När man trycker på knapp ”2” så går lamellerna ut till läge två, väljer 
man sedan knapp ”4” går den vidare ut till läge fyra. Programmet måste hela tiden hålla 
reda på var lamellerna befinner sig så att motorn vet vilket håll den ska snurra på. När 
man väljer knapp ”1” skall motorn byta håll och dra upp alla lameller till läge ett. Till 
motorn skall det även kopplas ett motorskydd som bryter strömmen när belastningen blir 
för hög. Detta för att inte någon person skall komma till skada eller att själva 
konstruktionen skadas. Det ska också finnas vindmätare som automatiskt skall fälla ihop 
konstruktionen vid för hög vind. 
För den bekväma personen skall det finnas en fjärrkontroll där du kan styra hela 
konstruktionen. Största delen av komponenterna köptes ifrån Elfa. Figur 8.6 visar en 
illustration av en mikroströmbrytare.  
 

 
Figur 8.6, mikroströmbrytare 

 

8.3.8 Snöre 
För att vinscha upp och ner lamellerna används snöre. Vi har valt tågvirke på 8 mm som i 
huvudsak består av nylon och har en låg friktion mot plast. Totalt behövs två längder på 
drygt nio meter, vilket införskaffades på Biltema. 
 

8.3.9 PVC-rör 
För att snöret inte skall ligga och glida mot träkonstruktionen har det lagts i ett 12mm´s 
PVC-rör, alltså ett normalt vp-rör, där det blir en nästintill obefintlig friktion. Röret fästes 
med skruvar med öglor på. Det behövdes 2 st rör på 4 m/st, vilka köptes på Ahlsell. För 
illustration se figur 8.7. 
 

 
Figur 8.7, PVC-rör 

 

8.3.10 Skruv & Bult 
Gällande skruv, bult och muttrar till konstruktionen har standard M-gängor och standard 
längder valts. En total överblick över skruv, bult och muttrar finns bland ritningarna (se 
Bilaga 11). För illustration se figur 8.8. 
 

 
Figur 8.8, Skruv & Bult 
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8.4 DETALJKONSTRUKTION 
Här beskrivs de unika delarna. Vilka funktioner de har och hur de är konstruerade. 
Kommer också ta upp materialval och eventuell ytbehandling om detta skall användas. 
Eftersom en prototyp i skala 1:1 ska byggas kommer även företagen som ska tillverka de 
olika delarna nämnas. 
Kompletta ritningar av de unika delarna finns i Bilaga 11. 
 

8.4.1 Armar 
Armarna kommer att rotera runt samma axel som den rörliga skivan med spår. En 
genomgående bult hindrar armen från att röra sig okontrollerat. På armarna fästs även 
aluminiumprofilerna som skall bära buken. 
Armarna är gjorda av vanlig 5 mm konstruktionsplåt. HAPAB från Hörby laserskär och 
svetsar ihop dom tre delarna som utgör armen. Hela konstruktionen består av 16 armar i 
två versioner. För prototypen kommer inte dessa detaljer att ytbehandlas eftersom de vid 
serietillverkning kommer att tillverkas i rostfritt stål. Se figur 8.9 för illustration. 
 

   
Figur 8.9, Armar 

 
 

8.4.2 Bottenplatta 
Denna delen är en viktig detalj i konstruktionen eftersom det är den som håller allt på 
plats. Vi har valt att tillverka den i 5 mm konstruktionsstål som sedan läggs en 
rostskyddande lack på. HAPAB som laserskär dessa delarna har också svetsar samman 
dessa. Bottenplattan består av ett fäste för träbågen, fäste för motor och plats för de 
mekaniska komponenterna som fast och rörlig skiva med armar. Det sitter också delar på 
plattan som gör det möjligt att fästa en kåpa som sedan döljer och skyddar bottenplattan 
och de rörliga delarna. Se figur 8.10 för en illustration av bottenplattan. 
 

 
Figur 8.10, Bottenplatta 
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8.4.3 Mekaniken – Rörlig och fast skiva 
De mekaniska delarna i konstruktionen fungerar som en växel. De kommer styra 
armarnas rörelser och därmed hur de olika sektionerna ska vikas ut och in. Detta 
upptäcktes under principkonstruktionens fas. Den fasta skivan kommer att svetsas fast på 
bottenplattan, medan den rörliga kommer att hänga mot denna på en axel. Även dessa 
detaljer skär HAPAB ut åt oss i 5 mm konstruktionsplåt. Delarna lackas sedan för att få 
de korrektionsbeständiga och se renare ut när vi visa upp prototypen. Se figur 8.11 för en 
illustration. 
 

   
Figur 8.11, Mekaniken 

 

8.4.4 Träbågen 
Träbågen är en av dom största komponenterna med sin radie på tre meter och en bredd på 
en halv meter. Den är dock delad till två kvartscirklar då den annars skulle vara väldigt 
otymplig att handskas med. Den tillverkas av MDF skivor som sedan kläs med ekfaner. 
Träbågen tillverkas av PO Specialsnickeri i Laholm. Se figur 8.12 för illustration. 
 

 
Figur 8.12, Träbåge 
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8.4.5 Duken 
Duken som skall klä hela konstruktionen är gjord av en duk som används till uppblåsbara 
reklamkonstruktioner. Den skall vara vatten- vind och soltät och ha ungefär samma 
densitet som wellpapp. Ur monteringssynpunkt har även denna delats till kvarts sfärer. 
Den fästs med en så kallad kederlist i den översta respektive understa aluminiumprofilen. 
För infästning av de mellanliggande profilerna finns det fickor i tyget där dessa kan träs i. 
Företaget som skall klippa och sy dessa 10 meter långa remsorna heter Gransegel och är 
belägna i Stockholm. Se figur 8.13 för en illustration av en kvarts sfär av duken. 
 

 
Figur 8.13, Duk 

 

8.4.6 Aluminiumprofil 
När aluminiumprofilerna skulle väljas fanns det lite problem. Till sist hittades profiler 
från Kungsäter Industri AB som bygger tält. De använder dessa profiler till att spänna tyg 
emellan till tält. Kungsäter använder sig av en kederlist som de trär in i profilen. Denna 
funktion används också av oss till viss del. Profilerna är anodiserade för att stå emot 
korrosion och få en lita mattare yta. För att sedan bocka profilen till den radien på ca 3 m 
hjälper Eriks mekaniska oss. Han sågar också till detaljerna i rätta längder. Erik har ett 
nära samarbete med Kungsäter Industri och brukar bearbeta deras profiler. De hål som 
ska borras görs i skolans verkstad när alla delar är samman för att lättare få de på rätt 
plats. Se figur 8.14 för en tvärsnittyta av profilen. 
 

 
Figur 8.14, Aluminiumprofil 
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8.4.7 Dragfjäder 
Denna fjäder har till funktion att fälla ut den första aluminiumprofilen från start läget 
eftersom den inte faller ut av sin egenvikt. Fjädern är specialbeställd av Spinova AB då 
den ska ha ett förhållandevis litet L0 (Fjäderns längd vid obelastat tillstånd) jämfört med 
sitt L max (Fjäderns maximala längd). Den är tillverkad med 15 N förspänning för att 
profilen alltid skall pressas mot marken. Fjäderns består av 2,6 mm galvad tråd i en spiral 
med diametern 26 mm. Se figur 8.15 för illustration. 
 

 
Figur 8.15, Dragfjäder 

 

8.4.8 Spole 
När lamellerna dras upp med snöret måste allt snöre viras upp på något. Det kommer att 
tillverkas en egen spole eftersom det måste vara en hög noggrannhet. Ytterdiameter 
måste vara tillräckligt stor så att den håller allt snöre innanför sig samtidigt som den 
måste få plats på bottenplattan. Spolen kommer att tillverkas i nylon eftersom den är 
väldigt lättbearbetad och inte kommer skava mot snöret. Spolen tillverkas i skolans 
verkstad. Se figur 8.16 för en illustration av spolen. 
 

 
Figur 8.16, Spole 

 

8.4.9 Toppfäste 
Toppfästet ska hålla ihop de båda träbåtarna och linhjulen där tampen som drar upp 
aluminiumprofilerna löper igenom. 
Denna kommer att tillverkas i skolans verkstad. Egentligen skall detta också göras i 
rostfritt material, men då alla i gruppen har bristande kunskaper i TIG svetsning tillverkas 
den i vanlig plåt och lackeras. Toppfästet består av en lång plåt som vi bockar till ett 
rektangulärt fyrkantrör och fogen svetsas ihop. Se figur 8.17 för en illustration. 
 

 
Figur 8.17, Toppfäste 
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8.4.10 Skarvpinne och Fästpinne 
Dessa två detaljer är väldigt lika varandra. De tillverkas av en fyrkantstav med måtten 
16x13 mm som passar i aluminiumprofilen. Skarvpinnen sticks in till hälften i var ände 
på två profiler och som sedan skruvas fast. På så vis fås en stabil skarv som inte påverkar 
kederlistfunktionen eller ger en svullnad längs profilen. Fästpinnen skruvas fast på 
samma sätt fast bara i en profil. Den andra änden fästes i armarna så att arm och 
aluminiumprofil sitter ihop. 
Dessa detaljer tillverkas av Eriks Mekaniska då han har använt dessa fyrkantrör till 
tidigare projekt med Kungsäter Industri. Se figur 8.18 för illustration. 
 

  
Figur 8.18, Skarvpinne och Fästpinne 

 

8.4.11 Distanshylsa 
Dess uppgift är att hålla den fasta aluminiumprofilen på ett konstant avstånd från 
träbågen. För att göra det enklare användas spillbitar från aluminiumprofilen. Detta för att 
distanshylsan skall smälta in med profilen och ge ett så homogent intryck som möjligt. 
För en schematisk illustration se figur 8.19. 
 

 
Figur 8.19, Distanshylsa 

 

8.4.12 Axlar 
Alla axlar tillverkas i skolans verkstad av 10 mm rundstav i vanligt konstruktionsstål. 
Svarvning och fräsning av spår samt gängning är aktuellt på några utav axlarna. Se figur 
8.20 för illustration av samtliga axlar. 
 

  

 
Figur 8.20, Axlar 
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8.4.13 Kåpa 
Kåpan ska egentligen tillverkas i rostfritt stål, men av samma skäl som tidigare tillverkas 
kåpan i konstruktionsplåt som skärs ut, bockas och för att sedan svetsas samman. Kåpan 
skall tillverkas i 2 delar eftersom då det behövs ett spår längs med där armarna och 
aluminiumprofilerna skall kunna röra sig i. Med hjälp av datorn och Catia ritas kåpan upp 
och sedan skrivs ut och bilderna klistras på plåten. Sedan bearbetas plåten efter de linjer 
som finns på bilden. Som en extra detalj fäster vi sedan borst över spåret för att skydda de 
rörliga detaljerna från smuts och för att undvika insyn. Se illustrationen figur 8.21 för en 
bild över kåpan. 
 

 
 

 
Figur 8.21, Kåpa 
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9 PROTOTYPBYGGE 1:1 
För att enkelt kunna följa prototypbygget och dess delar se Sprängskiss, Bilaga 10. 
Sprängskisserna ger en överblick på var allt är tänkt att sitta och hur de fästs. 
Prototypbygget började med att alla detaljer behövde ritningar. Detta utfördes med Catia. 
Då ritningarna lämnats till de företag som tillverkar konstruktionen började vi tillverka 
alla axlar och sprintar som konstruktionen innehåller. Styrsystemet utvecklads 
tillsammans med Ruben Rydberg på IDE sektionen vid Högskolan i Halmstad. Under 
denna period meddelades att det företaget som skulle tillverka trästommen hade gått i 
konkurs. Istället antog sig PO Specialsnickeri i Laholm arbetet. Det var också de som 
levererade sina detaljer först, trots den sena ordern. HAPAB som tillverkade fötterna fick 
en förlängd deadline, men när de väl skickat delarna var det fel adress. De skickade 
godset till faktureringsadressen i Göteborg och inte till verkstaden i Halmstad. Då de 
redan hade flyttat deadlinen kände de ett ansvar och skickade godset med direktbil från 
Göteborg. När fötterna hade anlänt till verkstaden var det dags att assemblera dessa. Då 
ytnoggrannheten som behövdes till spåren där sprinten skulle löpa inte var känd hade 
ingen ytnoggrannhet heller skrivits in på ritningarna. När delarna hade kommit 
upptäcktes att vid laserskärning blir ytan lite räfflig vilket gjorde att sprintarna kunde 
haka sig i spåren. Detta åtgärdades snabbt med en Dremel. Lagom till att alla delarna 
anlänt och blivit monterade så de fungerade blev vi tilldelade en lokal med rätt takhöjd. 
Eftersom konstruktionen är så stor krävs en större tom lokal till den sista och stora 
assembleringen. Under monteringsarbetet kom beskedet att duken från Gransegel hade 
anlänt, två dagar innan avtalad deadline. Duken är försedd med en kederlist för infästning 
mot aluminiumprofilen. När duken inspekterades upptäcktes att denna list var för liten. 
En nödlösning var att bocka ihop spåret på profilen så att listen inte trillade ut längre. När 
hela konstruktionen var monterad gjordes det sista lödningsarbetet och små justeringarna 
med styrsystemet. 
Efter att ritningarna på fötterna hade skickats iväg hittades ett fel i våra ritningar. Det var 
en av skruvarna som håller fast fästpinnen mot armen var för klen. Det som inte hade 
räknats på var att vikten av alla profilerna bildar tillsammans ett moment kring 
infästningen. Detta moment måste hållas emot av den första profilen eftersom det är 
denna som snöret är fäst i. Detta gjorde att skruven drogs av och aluminiumprofilen 
lossnade från konstruktionen. Då detta redan var förutspått hade en lösning på problemet 
redan tagits fram, nämligen ett fyrkantrör stort nog att profilen precis skulle passa i. Röret 
svetsades sedan direkt på armarna. Lösningen fungerade bra och infästningen var nu 
stabil. 
När testkörningen av konstruktionen pågick märktes att profilerna utsattes för vridning, 
vilket gjorde att de fick en större nedböjning än vad som beräknats. I efterhand har det 
gjorts nya beräkningar där den exakta nedböjningen har fastställts, se Bilaga 5. 
Ett annat problem är veckningen av duken, eftersom den med hjälp av gravitationen bara 
gör ett veck vill den hänga ner utanför trästommen vilket också påverkar profilernas läge 
vid infällningen. 
 
För en komplett företagslista över samarbetspartners se Bilaga 6. 
En kostnadskalkyl över utgifter för prototyp 1:1 har upprättats, se Bilaga 7. 



IGLOO 2007-05-28 
 Examensprojekt 10p 
 

 
   
 

27 

10 RESULTAT 
Arbetet har resulterat i kompletta ritningar för konstruktionen som lämnats till Classic 
Garden. Samtliga detaljer finns på ritning med tillhörande monteringssammanställning. I 
arbetet finns också beräkningar på vilka krafter de kritiska delarna kommer att utsättas 
för. Elsystemet har vi inte haft kunskaper att tillverkningsanpassa, så därför lämnas ingen 
information om detta. Vi har kommit överens med Classic Garden om att vi kunde göra 
ett elsystem som fungerar till prototypen men inte för produktion. 
Arbetet har också resulterat i en prototyp i skala 1:1. Denna har visat vara sig användbar 
vid fortsatt diskussion med uppdragsgivarna. Prototypen har också visat svagheter och 
styrkor i konstruktionen och har haft detta som underlag till förbättringar. 
Tidsplanen har varit väldigt bra. Arbetet har ständigt eftersträvat den och den hållas. 
Vid uppföljning mot kravspecifikation konstateras att alla krav uppfylls så när som på två 
stycken. Att klara vindhastigheter upp till 15 m/s har inte fastställts. I förslag till 
förbättringar ingår ett förslag om att bredda stommen och samtidigt göra foten något 
större och starkare. Detta medför att konstruktionen kommer att klara mer vind än vad 
den gör i dagsläget. Det andra krav som inte uppfylls är låg klämrisk, idag finns det en 
liten risk för att klämma sig när konstruktionen fälls ihop. Detta problem kommer att 
försvinna om man breddar stommen och ökar avståndet mellan profilerna. För övrigt 
uppfylls alla önskemål helt eller delvis.  
Med andra ord kan det konstateras att resultatet har blivit lyckat och allt har levereras 
som har åtagits. Figur 10.1 visar resultatet av prototypen. 
 

     
 

     
Figur 10.1, Prototyp 1:1 
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11 DISKUSSION 
Vi kommer här att gå igenom olika tankesätt vid vikta beslut i konstruktionen, fördelar 
och nackdelar med besluten samt varför vi inte gjorde på ett annorlunda sätt. Slutligen 
kommer förslag till förbättringar att ges och hur problemen som har uppstått i 
konstruktionen kan lösas. 
Från resultatet som framkom av principlösningen har det tagits fram en mekanisk växel 
som styr utfällning av lamellerna på solskyddet. Tack vare denna växel behövs det inte 
några komplexa rörliga delar. Konstruktionen i sig är komplex men det blir simpla 
rörelser vid rotationen och framförallt är de driftsäkra. Beslutet fattades med hjälp av 
viktning mot krav och önskemål och där var det framförallt driftsäkerheten som avgjorde. 
Efter att ha räknat på det moment som motorn måste överföra för att fälla ihop 
konstruktionen upptäcktes att det blev extremt stort. Då bestämdes att det skall användas 
ytterligare ett principförslag, nämligen att ta hjälp av ett snöre som drar upp 
konstruktionen. Detta förslag hade tidigare förkastats. Även dåliga förslag kan gynnas 
längre fram i arbetet. 
Ur monteringssynpunkt eftersträvas att ha så mycket som möjligt av konstruktionens 
komponenter på fötterna. Detta för att fötterna skall kunna produceras och monteras på 
fabrik och underlätta monteringen ute på plats. Detta har lyckats bra vilket konstaterades 
när vi monterade prototypen. Valet av att sätta motorn under stommen gjordes för att öka 
platsen på foten och för att minska avståndet mellan aluminiumprofilerna och stommen.  
Kederprofilen i aluminium användes för att slippa göra hål igenom duken för infästning 
längs trästommen. Då sågs också möjlighet till att  slippa slitage på duken längs marken 
när skyddet är nerfällt. Istället blir profilen synlig och det kan fästas en gummilist som 
vilar mot marken. Kederprofilen underlättar också vid hantering eftersom det blir två 
dukar istället för en. 
Snöret löper på insidan av duken för att det ska hjälpa till att bära upp denna när man 
fäller ihop solskyddet. Utseendet blir rent och snyggt när snöret göms på insidan. 
Nackdelen med att det löper på insidan är att duken får lite plats att veckla ihop sig på 
samt att den blir skrynklig och utsätts för ett visst slitage. Alternativet är då att dra snöret 
på utsidan. Dessvärre ställer det till konstruktionsproblem om snöret skall löpa utanpå, 
eftersom det på toppen behöver gå igenom duken. Detta gör att konstruktionen mister sin 
tätheten mot regn.  
Stomme och aluminiumprofilerna är delade på mitten för att underlätta hantering och 
transport. Detta har medfört ett toppfäste för att hålla ihop trästommarna. Detta fäste har 
utnyttjats till att fästa linhjulen i där snöret skall byta riktning. För att faneren skall förbli 
hel och hålla bäst mot väder och vind fästs så lite som möjligt i trästommen.  
Med beräkningar och tester har det konstaterats att infästningen av aluminiumprofilerna 
måste vara en yttre hylsa och inte en inre fästpinne. Hylsan svetsas direkt på armen för att 
kunna ta upp största möjliga moment.  
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11.1 Förslag till förbättringar 
- Bredda stommen till 600 mm. 
- Tjockleken på stommen ökas till 200 mm i botten och 100 mm i toppen. 
- Ersätta toppfäste med enbart en plåt som monteras på ovansidan av skarven. 
- Delningen av trästommen görs som ett pussel för att bli tillräckligt stark. 
- Linan flyttas ut på utsidan av duken. 
- Flärparna med öljetter på duken slopas. 
- I varje lamell sys två kanaler där det träs i 3 mm rundstav som är valsad i en radie 

på 3000 mm. Detta för att lyfta upp duken vid infällning. 
- Aluminiumprofilerna ersätts med en böj- och vridstyvare profil. 
- Distanshylsan ersätts med en hylsa som kan skruvas fast innan duken lyfts på 

plats. 
- Plåten till foten ökas på till 10 mm för ökad driftsäkerhet. 
- Diametern på skivorna ökas på från 180 mm till ca. 250 mm. 
- Armarna breddas till 50 mm och justeras för att passa skivorna. 
- Den rörliga sprintens diameter ökas på till 20 mm. 
- Axeln ökas på till 20 mm. 
- Infästningen av aluminiumprofilerna ersätts med en yttre hylsa istället för en inre. 
- Elsystemet skall konstrueras av en fackman för att följa de lagar och regler som 

EU ställer på konstruktionen. 
- Elsystemet skall kompletteras med bl.a. vindmätare och fjärrkontroll. 
- Mikrobrytarna ersätts med laser eller fotocell för att få ökad precision. 
- Möjlighet till att driva konstruktionen med en vev undersöks. 
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12 EGNA REFLEKTIONER 
Som helhet har det varit ett roligt och givande projekt som har förstärkt våra kunskaper 
inom mekanik, hållfasthet, maskinelement, materiallära och CAD. Vi har fått bra respons 
från våra uppdragsgivare och de har gett oss frihet under ansvar. 
Gunnar Weber, vår handledare på skolan, har varit ett bra bollplank och har funnits 
lättillgänglig när det har behövts. 
Vi har genom projektet vuxit som personer, vi har lärt oss hur viktigt det är med 
företagskontakter och hur man på ett socialt och proffsigt sätt kontaktar ett företag.  
Så här i efterhand inses att projektet har varit något för stort, vi har hållit tidsplanen vi 
satte upp men vi har lagt ner mer tid än vad kursen egentligen kräver. 
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BILAGA 2 Kravspecifikation / Önskemål 

Skydda mot sol........................................................................................HK 
Skydda mot vind .....................................................................................HK
Skydda mot regn .....................................................................................HK
Stomme av trälikt utseende.....................................................................K 
Vikas ut i etapper ....................................................................................K 
Sidorna helt oberoende av varandra........................................................K 
Duken sträckt mellan lamellerna ............................................................K 
Kunna fällas ihop utan ström ..................................................................K 
Låg klämrisk ...........................................................................................K 
Fastbultad i marken.................................................................................K 
Klara vindhastighet på 15m/s..................................................................K 
Designen får ej avvika från givet koncept ..............................................K 
Stomme av trä .........................................................................................Ö 
Automatiskt stopp vid varje etapp ..........................................................Ö 
Kunna fällas ner till marken....................................................................K 
Utfällningstid ca 30-60 sek .....................................................................Ö 
Duken får ej hänga ner i hopfällt läge.....................................................Ö 
Automatiskt fällas ihop vid stark vind ....................................................Ö 
Ihålig stomme..........................................................................................Ö 
Ljussättning i stomme.............................................................................Ö 
Tvådelad stomme....................................................................................Ö 
Ej synlig elektronik .................................................................................Ö
Kunna drivas på 230V ............................................................................Ö 
Markfäste maxhöjd 50 cm ......................................................................K 
Markfäste maxbredd 70 cm ....................................................................K 
Driftsäker, Ej kunna haka upp sig...........................................................K 
Få rörliga delar, 2st per arm....................................................................Ö 
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BILAGA 3 Viktning mot krav 

Krav \ Förslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Skydda mot sol x x x x x x x x x x 

Skydda mot vind x x x x x x x x x x 

Skydda mot regn x x x x x x x x x x 

Stomme av trälikt utseende x x x x x x x x x x 

Vikas ut i etapper x   x x x x x x x x 

Sidorna helt oberoende av varandra x x x x x x x x x x 

Duken sträckt mellan lamellerna x   x x x x x x x x

Kunna fällas ihop utan ström x x x x   x x x x x 

Låg klämrisk x x x x x x x x x x 

Fastbultad i marken x x x x x x x x x x 

Klara vindhastighet på 15m/s x x x x x x x x x x 

Designen får ej avvika från givet koncept x x x   x x x x x x 

Kunna fällas ner till marken   x x x x x x x x x 

Markfäste maxhöjd 50 cm x x x x x x x   x x 

Markfäste maxbredd 70cm   x x x   x     x x 

Driftsäker, Ej kunna haka upp sig     x x x       x x 

Summa: 13 13 16 15 14 15 14 13 16 16 
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BILAGA 4 Viktning mot önskemål 

Önskemål \ Förslag Vikt. 3 9 10 

Stomme av trä 1 x x x 

Automatiskt stopp vid varje etapp 2 x x x 

Få rörliga delar, 2st per arm 3 x   x 

Utfällningstid ca 30-60 sek 1 x x x 

Duken får ej hänga ner i hopfällt läge 3   x x 

Automatiskt fällas ihop vid stark vind 3 x x x 

Ihålig stomme 2 x x x 

Ljussättning i stomme 2 x x x 

Tvådelad stomme 1 x x x 

Ej synlig elektronik 3 x x x 

Kunna drivas på 230V 1 x x x 

Summa: 22 19 19 22 
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BILAGA 5 Beräkningar 



Beräkning av nödvändig kraft i motor

Remove@"Global` ∗" D
Off @General::spell1 D

ü Sökt:

Momentet M för motorn

ü Givet:

Bilden visar tyngdpunkterna sett från sidan av konstruktionen

Tyngpunktens plasering i en linjecirkel båge från Karl Björk

x = 2 ∗
r
�����
π

;

Gravidetetskonstant enligt Karl Björk

g = 9.81;

Cirkelradien i meter

r = 3;



Stångens uppskattade tvärsnittsarea i m2

as = 0.0004;

Densitet aluminium i kgêdm3

ρs = 2.7;

Densitet för duk i kgêm2

ρd = 0.28;

De olika vinklarna på lamellerna i fullt utvikt läge

α = 22.5  °;

β = 45  °;

γ = 67.5  °;

δ = 90  °;

ü Lösning

Avståndet till tyngdpunkten

a = Sin @αD∗ x;

b = Sin @βD∗ x;

c = Sin @γD∗ x;

d = Sin @δD∗ x;

Stångens volym m3, area gånger halva cirkelomkretsen

v = as ∗ r π

0.00376991

Stångens massa i kg

ms = ρs ∗ 1000 v

10.1788

Dukens Area för en sektion i m2 ( 1ÅÅÅÅÅÅÅ16 av mantelarena av ett klot)

am= π 4 r 2 ê 16 êê N

7.06858

Dukens massa i kg

md= ρd ∗ am

1.9792

Total massa i kg för varje lamell



mt = ms+ md

12.158

Totalt moment i Nm kring fästpunkt (grön punkt enl. bild)

Mfästp = Ha mt + b mt + c mt + d mtL∗ g

686.478

Lyftkraft i N i ytterkant av bågen i nedfällt läge där vi adderar uppskattad fjädermoment på 50Nm ggr 2 st

f = HMfästp + 50 ∗ 2Lê r

262.159

Denna kraft krävs för att lyfta alla lamellerna i utfällt läge, men vi kommer ha en friktion från linan när den följer

stommen ner till motorn

Givet för friktion, s1 = nödvändig dragkraft,  s2 = mothållskraft, a = anläggningsvinkel, m = friktionstal 

Ekvationen är given från Karl Björk

ekv1 = s1 == s2 �µ α;

s2 = f;

α =
π
�����
2

;

µ = 0.25;

Uträkning av dragkraft för friktion i linbana där vi söker nödvändig dragkraft s1 (N)

s1 = s1 ê. Solve @ekv1, s1 D êê First

289.203

ü Svar:

Nödvändigt moment (Nm) efter växel där vi lindar upp snöret runt en spole med radien 0,035m

s1 ∗ 0.035

10.1221

Motorhastighet

Remove@"Global` ∗" D

ü Sökt

Motorn nödvändiga varvtal rpm



ü Givet

Spolens medie radie

r = 0.04;

Snörets längd

l = 4.5;

ü Lösning

Antal varv för att snurra upp snörets längd på spolen

varv =
4.5

�������������
π r 2

17.9049

ü Svar

För att uppfylla önskemålen i kravspecifikationen behöver vill fälla  ihop konstruktionen på ca 30 sek. alltså en motor

med följande rpm.

rpm =
varv
�������������
0.5

35.8099

Dimensionering av linhjulsaxel

Remove@"Global` ∗" D

ü Sökt

Nödvändig diameter på axel linhjul



ü Givet

Nödvändig kraft tagen från förra uppgiften i N

f = 262;

ü Lösning

Resultanten av linkraften

res =
è!!!!!!!!!!!!!!!!

f 2 + f 2 êê N

370.524

Eftersom de två axlarna sitter samman delar vi denna kraften på dessa.

res =
res
����������

2

185.262

Moment i fäste vid botten av linhjul i Nmm

mb= res ∗ 90

16673.6

Böjmotstång

wb =
π d3

�����������
32

;

tillåten spänning N êmm2

σ = 210;

ü Svar

Nödvändig diameter på stång till linhjul i mm



d = d ê. Solve A mb
�������
wb

� σ, d E êê Last

9.31687

Då tester på modellen har gjorts märker vi att resultatet blir avsevärt mycket starkare då vi har en stabiliserande platta.

Kraft in mot mitten för aluprofil

Remove@"Global` ∗" D

ü Sökt

Kraften som bildas rakt in mot centrum från linan som löper.

ü Givet

Krafter som påverkar den svarta aluminiumprofilen.

Förtydligande av krafter och hur de skall delas upp.



Hämtar kraften från tidigare uppgift

f = 262;

ü Lösning

Vertikal och horisontel uppdelning av linkraft ner i N

v1 = f Sin @11.25  ° D

51.1137

h1 = f Cos @11.25  ° D

256.966

Vertikal och horisontel krafter för linkraften uppåt i N

v2 = f Sin @11.25  ° D

51.1137

h2 = −f Cos @11.25  ° D

−256.966

Summan av de uppdelade kraftern, f, vertikala och horisontella delar i N

vert = v1 + v2

102.227

hors = h1 + h2

0.

ü Svar

Resultant in mot centrum av bågen i N

ftot =
"#################################

vert 2 + hors 2

102.227

Böjning av den nedersta profilen

Remove@"Global` ∗" D



ü Sökt

Nedböjning för aluminiumprofilen.

ü Givet

Yttröghetsmomentet kring y mm4

iy = 47090;

Elasticitetsmodul N êmm2

e = 70000;

Dragkraften från snöret N

f = 262;

Profilens längd mm

l =
6000  π
�����������������

2
êê N

9424.78

ü Lösning

Elementarfall böjning 22 hämtad frän Karl Björk. Böjning i mm

y =
f l 3

���������������������
192 e iy

346.567

ü Svar

Uppböjningen är 347 mm

I efterhand har vi även gjort en FEM analys i Catia där vi kom fram till att uppböjningen blev 617 mm.

Avvikelsen berodde på att där uppstod vridning i profilen medan vi enbart räknat med böjning.



Beräkning av vindmotstånd

Remove@"Global` ∗" D

ü Sökt

Kraft från vind då det bloser rakt in i den.

ü Givet



Luftens densitet, kgêm3.

ρ = 1.23;

Vindhastighet i byar, mê s.

v = 20;

Dukens radie i m

r = 3.2;

Vindmotståndskonstant som beskriver formen på konstruktionen.

k = 1.0;

ü Lösning

Vindens tryck i N êm2.

p = ρ
v2

�������
2

246.

Projicerad area för konstruktionen, m3.

a =
π r 2

�����������
2

;

Den totala vindkraften på konstruktionen N.

f = p a k

3956.9

ü Svar

Vindkraften motsvarar 400 kg jämt fördelat tryckt
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BILAGA 6 Företagslista 

Classic Garden AB 
Åke Hultman 
Box 123 
401 22 Göteborg 
031-154745 
0708-480923 
ake@classicgarden.se 

Ballongfirman Far & Flyg AB 
Erik Nyberg 
Box 440 90 
10073 Stockholm  
0703404107 

Kungsäter Industri 
Kaj Ositalo 
Kungsäter Industri AB 
519 92  Kungsäter 
0320-309 30 
kaj@kungsater-industri.se 

Lundström Design 
Claes Lundström 
Ekhagsvägen 7 
104 05 Stockholm 
08-154663 
Info@touchcad.com 

HAPAB 
Conny Andersson 
Askeröd 1059 
242 97 Hörby 
0413-32260 
conny.andersson@hapab.com 

Erix Mekaniska 
Erik 
Torp 
51992 Kungsäter 
070-5281456 

Spinova 
Bengt-Erik Algerstedt 
Sågverksgatan 5  
38534 TORSÅS  
0486-41202 
0706-095553 
bengt-erik.algerstedt@spinova.se 

PO specialsnickeri 
Peder Olsen 
Björkesus 
312 95 LAHOLM 
070-3057398 
0430-23072 

Gransegel 
Mats Johansson 
Ryssviksvägen 2 
13136 NACKA 
08-7183060 

AWA Patent 
Bo-Göran Wallin 
040-985151 
0708-492300 
bgw@tele2.se 
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BILAGA 7 Kostnadskalkyl 

Detalj Företag Pris Exkl. Pris Inkl. 
Träbåge PO Specialsnickeri       14,000.00 kr        17,500.00 kr  
Duk Gransegel       30,000.00 kr        37,500.00 kr  
Aluminiumprofiler Kungsäter Industri       11,000.00 kr        13,750.00 kr  
Dragfjädrar Spinova         1,200.00 kr          1,500.00 kr  
Laserskärning av fötter Hapab       10,000.00 kr        12,500.00 kr  * 

Motorer OEM Motors         6,400.00 kr          8,000.00 kr  
Skruv Clas Ohlson            431.20 kr             539.00 kr  
Skruv Hornbach            418.40 kr             523.00 kr  
Spotlights Clas Ohlson         1,171.20 kr          1,464.00 kr  
El-komponenter Elfa, Clas Ohlson, m.m.         2,567.20 kr          3,209.00 kr  
Kullager Mec Move         1,310.40 kr          1,638.00 kr  
Axlar Clas Ohlson            140.80 kr             176.00 kr  
Linhjul Mec Move            320.00 kr             400.00 kr  
Snöre Biltema            138.40 kr             173.00 kr  
PVC rör Ahlsell              48.00 kr               60.00 kr  

Plåt 2mm Skolan            240.00 kr             300.00 kr  

Summa: 79386 kr 99232 kr
     
* Uppskattat värde     
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BILAGA 8 Avtal 
I ämnet Examensprojekt 10p, som ingår som obligatoriskt ämne i maskiningenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad, ska teknologerna genomföra ett projektarbete i samarbete med ett 
företag, institution eller organisation. På grund härav finns upprättat följande avtal. 

§ 1 Parter  Följande avtal gäller å ena sidan teknologerna Thomas Andersson, 840919-4696; 
Marcus Niklasson, 840312-5159 och Johan Bornander, 830512-3518, nedan gemensamt kallade 
teknologerna, samt å andra sidan Classic Garden AB, 556324-7153, nedan kallat företaget. 

§ 2 Sekretess  Teknologerna förbinder sig att hantera information konfidentiellt, som inte är 
offentlig eller på annat sätt är att anse som allmän eller allmänt känd, som fås i samband med 
projektet. Teknologerna har dock rätt att diskutera med lärare och andra teknologer vid 
Högskolan samt redovisa projektet muntligt inför lärare och elever vid Högskolan och i en skriftlig 
rapport, detta förutsatt att samtliga involverade har signerat skolans sekretessavtal.  
På skriftlig begäran kan rapporten hemligstämplas i maximalt fem år. Företaget förbinder sig å 
andra sidan att behandla information som fås från teknologerna konfidentiellt. Speciellt gäller 
detta information som kan göra att nyhetshinder uppstår vad gäller immaterialrättsligt skydd. 

§ 3 Immaterialrätt  Företaget äger rätt att, mot utgivande av skälig ersättning till teknologerna, 
helt eller delvis förvärva rätten till eventuell immaterialrättslig substans, framtagen av 
teknologerna i samband med projektet, av teknologerna. Förvärv ska meddelas teknologerna 
inom sex månader efter det att substansen blev känd för företaget. Ersättning skall då utgå med 
5 000 kr per elev. Utnyttjar inte företaget denna rättighet äger teknologerna själva rätt att söka 
immaterialrättsligt skydd för samt att exploatera eventuell immaterialrättslig substans. 

§4 Ansvar  Teknologerna ska bedriva arbetet självständigt och får således inte detaljstyras av 
företaget. Teknologerna bär inget ansvar vare sig tid-, miljö-, resultatmässigt eller ekonomiskt för 
projektet. Företaget åtager sig att bekosta med teknologerna avtalade kostnader i projektet. 
Företaget ska avsätta rimliga resurser, vari ingår en kontaktperson, för att projektet ska kunna 
bedrivas meningsfullt. Vid inköp ska företaget faktureras direkt. 

§ 5 Resultat och rapportering  Teknologerna ska lämna en muntlig och skriftlig rapport av 
projektarbetet jämte en kostnadsredovisning med originalverifikat till företaget. 

§ 6 Ändringar  Samtliga ändringar av och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga. 

§ 7 Tvist  Tvister angående detta avtals tolkning ska avgöras av allmän svensk domstol. Av detta 
avtal har teknologerna tagit varsitt och företaget ett exemplar. 

Göteborg 2007-02-20 

______________________________ ______________________________ 

Teknolog Johan Bornander                          Teknolog Thomas Andersson 

______________________________ 

Teknolog Marcus Niklasson 

______________________________ 

Firmatecknare Åke Hultman 
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VECKOPLANERING v.3 
• Brainstorming 
• Ta fram krav 

Arbetstid: 22h 
Denna vecka har vi börjat med brainstorming på hur vi skall lösa de stora problemen, bla. 
hur vi skall kunna fälla ut de olika lamellerna stegvis och på en sida i taget. Vi har också 
funderat på hastigheten och utväxlingen till motorerna. En fösta tanke är att det skall ta ca 
30 sekunder att fälla ut lamellerna helt. Till en början funderade vi mycket kring fjädrar 
för att kunna växla ut en lamell i taget men efter mycket brainstorming och 
vidareutveckling kom vi på en lösning med två skivor med olika spår i. Den ena skivan är 
fast i fundamentet alltså helt orörlig och den andra skivan är fast på motorns axel och 
skall snurra ca 1varv på 2min. En sprint skall sedan hjälp till att växla ut de olika 
lamellerna. För att detta skall fungera bra behövs 4 st elmotorer som är nerdrevade till rätt 
hastighet. Till balken har vi diskuterat kring en ihålig stomme I plywood, klädd med en 
tunn faner. Pinnarna till duken kan vara likt tältpinnar I någon form av glasfibermaterial. 
För att få koll på om vår utväxling till lamellerna fungerar har vi gjort lite snabba skisser 
I Catia. 

VECKOPLANERING v.4 
• Ringa Åke, Bestämma möte v5 
• Ta fram avtal 
• Definiera projektet, syfte och mål 
• Kravspecifikation 
• Eventuellt en pleximodell 

Arbetstid: 19h  
I måndags fortsatte vi med lite snabba modeller i Catia. Vi sammanställde också de olika 
principförslagen vi fått fram under brainstormingen. Tisdagen gjorde vi en 
prototypmodell av det principförslag som fick flest poäng i viktningen. Vi fräste ut 
prototypen i plexiglas med hjälp av CNC-maskinen. Staaf bidrog med sin assistans. 
Modellen fungerade som vi tänkt oss och det vinnande konceptet är givet till 
primärkonstruktionen. Torsdagen och fredagen har vi ägnat åt rapportskrivning där vi har 
åstadkommit inledning, syfte och mål. Samtidigt som vi har betat av en stor del av 
principlösningen. Vi har renritat de olika principförslagen och skannat in dem i datorn.  
I torsdags tog vi kontakt med Åke Hultman och bestämde möte till den 30/1 kl. 13.00. 
Efter samtalet sammanställde vi lite redovisningsbilder som vi kan visa för honom vid 
mötet. Vi har också tagit fram ett avtal som vi alla ska underteckna, det gäller rätten till 
den konstruktion vi tar fram. Det sista vi gjorde i veckan var att ställa up en 
innehållsförteckning så att vi vet vilka delar vi ska ha med i den kommande rapporten. 
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VECKOPLANERING v.5 
• Måndag: presentationsmaterial 
• Tisdag: Möte på Classic Garden i Gbg 
• Torsdag: Beräkningar, kontakta företag 
• Fredag: Beräkningar 

Arbetstid: 19h 
Måndag vecka 5 började vi med att göra beräkningar för att få fram en preliminär 
dimension på det principförslag vi viktat fram. Likaså beräknade vi vilken typ av motor 
som kommer att behövas. Vi förberedde även inför mötet med Åke som vi planerat in på 
tisdagen kl. 13:00. Vi satte upp en frågeställning och satte ihop material vi skulle visa. På 
tisdagen avgick resan från Halmstad kl 10:00. Vi hade ett mycket givande möte med Åke 
och Gustav. När vi presenterade våra principförslag fastnade de för ytterligare ett förslag 
förutom det vi viktat fram och vi bestämde att vi skulle försöka använda oss av båda 
principerna. Efter mötet när vi kommit tillbaka till skolan tog vi fram ett komplett 
principförslag på hur solskyddet skall fungera. Vi sammanställde det vi hade fått fram 
och skrev in det i rapporten. Torsdagen har gått åt till att hitta företag som tillverkar de 
olika färdiga komponenterna som vi behöver, t.ex. motorer, växlar och fjädrar. Vi har 
varit i kontakt med Somfy, Jemo Finmekanik. Aratron och OEM. Vi har hittat lämpliga 
motorer men har även tittat lite på vinschar eftersom det är så det kommer att fungera. 
Trots dessa framsteg är vi inte klara med komponentvalen. 

VECKOPLANERING v.6 
• Beräkningar 
• Komponentval 

Arbetstid: 14h 
Denna vecka började vi med att beräkna krafter till motorn. Vi fick räkna om ett flertal 
gånger innan vi fick med alla faktorer som spelar in. Vi tog kontakt med OEM igen och 
fick ett par alternativ till motorer. Det bästa alternativet var en vindrutetorkarmotor som 
precis uppfyller de krav som vi har ställt. Fördelen med detta alternativet var att motorn 
var ett färdigt alternativ som finns i lager och därför är ett billigt alternativ i jämförelse 
mot en specialtillverkad motor. Vi bestämde att vi skulle räkna på det en gång till och 
sedan återkomma med besked.   
Nästa steg blev att rita upp bågar och tygstycken i Catia. Vi använde oss av SheetMetall 
för att kunna veckla ut tygbitarna i programmet. Vi skrev ut bitarna på ett papper och 
klipp & klistrade för att se om de passade bra ihop. Resultatet blev bra.  
Nästa steg är att bygga en 1:4 modell av solskyddet så vi åkte till Optimera för att köpa 
lite plywood så att vi ska kunna tillverka själva trästommen. 
Vi tog även kontakt med företaget som tillverkar duken för att briefa dem om läget och 
undersöka hur långt tid det kan ta att sy upp duken. Tyvärr var vår kontaktperson inte 
inne så vi ska återkomma till dem. 
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VECKOPLANERING v.7 
• Prototypbygge modell 1:4 
• Beställa komponenter, motor, aluprofil. 
• Kolla upp finmekanikföretag 
• Beräkningar 

Arbetstid: 31 h 
Denna vecka har vi jobbat en hel del i verkstaden med att bygga prototyp 1:4. Vi började 
med att skära ut remsor av plywood som sedan skulle limmas, pressas samman och böjas 
till rätt form. Formen byggde vi med träklossar på en stor skiva. Då vi hade brist på 
tvingar var vi tvungna att skruva ihop plywood skivorna. Vi sågade även ut tunna remsor 
som vi använde till bågar. För att kunna få den tänkta rörelsen på bågarna sågade vi ut 
armar i 1mm´s plåt. Redan i början på veckan fick vi en rejäl bit tyg till prototypen, 
materialet var något tunnare än den tänkta duken vilket bara var positivt. Vi fick även 
med en liten provbit av det andra tyget. För att få till duken använde vi oss av cad-
modellen som vi gjorde i förra veckan, vi skrev ut tygbitarna på flera A3 papper som vi 
sedan tejpade ihop och klippte ut. Mönsterbitarna nålade vi fast på tyget och lade till 
sömsmån för att kunna klippa ut rätt storlek. Vi hade sedan turen att få låna en symaskin 
av utvecklingsingenjörerna så att vi kunde sy ihop alla remsorna. Vi hade problem i 
början då tyget ville kasa men fick snabbt grepp om det och resultatet blev lyckat. På 
duken sydde vi fast plastringar som repet skall glida igenom. Väl monterad fungerade 
prototypen som vi trodde, det behöver göras en hel del justeringar och tillägg för att den 
skall bli hundra procentig.  
Vi granskade våra beräkningar för motorn ytterligare en gång och fann att motorn OEM 
hade på lager kommer att fungera. Vår kontaktperson Emil på OEM skickade effekt och 
moment kurvor så att vi kunde läsa av exakt vilken hastighet solskyddet kommer att röra 
sig med. Vi ringde upp Åke och diskuterade motoralternativet, han tyckte vi skulle 
avvakta med beställning till nästa vecka. 
Denna vecka har vi även sökt finmekanikföretag runt om Halmstad. Vi hittade ett i 
Falkenberg som vi mejlade till men har ännu inte fått något svar. 
I slutet av veckan har vi ägnat oss åt rapportskrivning där vi har färdigställt 
principlösningsdelen  och skrivit så långt som vi har kommit på primärdelen. Det sista vi 
gjorde denna vecka var att ringa Åke och Gustav för att bestämma mötet till nästa vecka, 
Vi bestämde tisdagen den 20:e feb. kl. 13:30 i Göteborg. 

VECKOPLANERING v.8 
• Färdigställa prototyp och material inför möte 
• Möte tis. 20:e feb. kl. 13.30 
• Beställa komponenter 
• Börja rita upp i Catia 
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Arbetstid: 34h 
Vecka åtta började med att vi sammanställde prototyp och material som vi skulle ha med 
oss till mötet i Göteborg. Vi skrev ett papper med diskussionsunderlag för att inte 
glömma att ta upp någonting med vår uppdragsgivare. För att göra modellen lite häftigare 
och ge den en mer realistisk känsla satte vi på en elmotor som vi drev med två 9 volts 
batteri.  
Mötet i tisdags blev mycket givande, vi gick igenom och diskuterade alla frågetecken och 
fick klartecken på i princip alla fronter. De gav oss också klartecken på att kontakta 
företag och beställa färdiga komponenter. Både Åke och Gustav var nöjda med 
prototypen och hur den fungerade. 
Det stora projektet denna veckan har varit att hitta bra företag som har tid att tillverka de 
unika delar som vi konstruerar. Vi har under veckan varit i kontakt med ett 20-tal företag 
och bland dem hittat fyra stycken som kommer att hjälpa oss.  
Efter att ha tagit reda på vad tillverkarna vill ha av oss så har vi börjat att rita upp delarna 
i Catia samtidigt som vi har letat färdiga komponenter på nätet. För att vi inte ska missa 
några komponenter har vi sammanställt en lista med alla de komponenter vi behöver. Det 
är mycket jobb med ritningarna men Catia är ett bra hjälpmedel för att se så att delarna 
passar ihop med varandra.  

VECKOPLANERING v.9 
• CAD-ritningar 
• Kontrollberäkningar 
• Kontakta Gustav ang. Design av kåpa 
• Beställa färdiga komponenter 

Arbetstid: 29h 
Måndagen började med att vi försökte hitta en lämplig vridfjäder till konstruktionen. Vi 
ringde ett par företag men fick bara otrevliga svar. Istället beställde vi linhjul och 
kullager av ett företag som heter Mec Move. Då vi ville hitta lite billigare komponenter 
såsom rep och öglekrokar cyklade vi ut till Biltema. Där undersökte vi även vad det finns 
för lämpliga transformatorer för att kunna driva hela konstruktionen. 
Hela tisdag förmiddag gick åt till att försöka finna elektriska komponenter till styrningen, 
såsom mikrobrytare, relä, transformatorer och LED-spotlights. Tyvärr med ett dåligt 
resultat, vi är ju inte elektroingenjörer.  
Vi tog kontakt med Eriks mekaniska och fick iallafall där ett positivt svar när det gäller 
bockning av våra aluminiumprofiler. På eftermiddagen hade vi möte med vår handledare 
Gunnar Weber som tipsade oss om en el-lärare som heter Ruben. Vi tog kontakt med 
honom och förklarade problemet. Efter mycket funderande och suckande lyckades vi ta 
fram en lösning så att vi kunde ta fram de komponenter som skulle appliceras på 
konstruktionen. Förhoppningsvis kan vi senare få hjälp av någon på IDE-sektionen med 
övriga inköp och programmering av styrsystemet. Direkt efter mötet med Ruben beställde 
vi mikrobrytare från Elfa.  
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I torsdags tog vi kontakt med ett företag som heter Spinova som hjälpte oss med vårt 
fjäderproblem. Vi blev tvungna att tänka om när det gäller vridfjädern, då den skulle bli 
alldeles för stor. För att få en lämplig dimension var vi nere i verkstaden och gjorde tester 
på modellen med hjälp av en dynamometer. Vi kunde där konstatera vilket moment vi 
behöver för att skyddet ska kunna fällas ut. Trots att vi då kunde minska momentet blev 
fjädern ändå för stor. Istället får vi använda oss av en dragfjäder som blir lättare att 
applicera utanpå konstruktionen. Trots stort utbud på fjädrar blir vi tvungna att 
specialbeställa den fjädern som vi behöver. Detta på grund av att vi behöver en fjäder 
som kan töjas 2,5 ggr.  
Vi ringde även ett samtal till Kaj på Kungsäter Industri och fick hjälp med 
korrosionsproblemet som kan uppstå mellan aluminium och stål. Kaj nämnde även att 
Eriks Mekaniska brukar hjälpa dem med att göra skarvbitar för att kunna skarva 
profilerna. Efter allt ringande körde vi ett rejält race i Catia för att få konstruktionen till 
att fungera. Detta arbete fortsatte även in på fredagen.  
Det sista vi gjorde i veckan var att skicka över bilder på hela konstruktionen till Gustav 
Ström. Han ska nu ta fram ett designförslag på en skyddskåpa för de rörliga delarna.  

VECKOPLANERING v.10 
• Göra A-3 ritningar 
• Beställa de unika delarna 

Arbetstid: 23h 
Under denna veckan har vi lagt mycket tid på att göra ritningar och hålla kontakt med 
företag som skall hjälpa oss med att bygga prototypen. Det första vi gjorde var att titta på 
det vi hade rita upp i Catia och stoppat in alla detaljer för att se till att det stämde. Efter 
det började vi lägga upp ritningar. Detta är något som vi tycker är mycket svårt. Dels för 
att få med alla mått och kunna göra det förståligt för mottagaren och dels för vi har valt 
att göra komplexa detaljer med många mått och små mått på stora detaljer. Som tur är vill 
många av företagen inte ha pappersritningar utan bara cad filen. 
När ritningarna var färdiga under tisdagen började vi skicka ut dessa till alla våra 
kontakter. Att få tag i alla och försöka komplettera ritningarna på ett sådant sätt de ville 
ha de visade sig vara ett större problem än väntat. Men i slutet av veckan tror vi att 
samtliga företag är fult förstående i hur vi vill ha det så de kan börja producera våra delar. 
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VECKOPLANNERING v.11 
• (Tenta vecka) 
• Finnas tillgänglig för kontakt med företag 

Arbetstid: 5h 
Denna veckan har enbart bestått av att sitta i telefon. Vi hade lite strul med Claes och 
duken. Vi fick istället ta kontakt direkt med gransegel som ska tillverka den. De verkade 
ha det stressigt men de ska försöka att hinna med oss. Vi har även ringt till HAPAB där 
vi fick skicka ritningsunderlaget en gång till eftersom det hade strulat med mailen.  

VECKOPLANERING v. 12 
• Bortresa, Hemsedal 

Arbetstid: 0h 
Har inte jobbat något på grund av resa till Hemsedal. 

VECKOPLANERING v. 13 
• Färdigställa ritningar till de detaljer vi själva ska tillverka 
• Skriva rapport, Primärkonstruktion 
• Ringa runt och få lägesrapport hos företagen 

Arbetstid: 15h 
Vecka 13 har varit en spännande vecka. Vi började med att sätta oss i datasalen och göra 
klart ritningarna och skriva på rapporten. Det återstår fortfarande lite arbete men vi har 
kolla på läget. Onsdagen började inget vidare, vi ringde Ulf´s Snickeri för att få en 
lägesrapport på trästommen och fick då beskedet att företaget hade gått i konkurs. Vi var 
helt tillbaka på noll. Vi tog kontakt med uppdragsgivare Åke och diskuterade läget sen 
började vi leta nya företag. Efter att ha kontaktat ett par stycken fick vi napp hos PO 
Specialsnickeri utanför Laholm. Vi bestämde möte till torsdag förmiddag. Vi ringde 
vidare bland de andra anknutna företagen och fick bakslag även hos Gransegel, de som 
skall göra duken. Där hade säsongen dragit igång i samband med det fina vädret så vi låg 
sist på prioritetslistan. Återigen fick vi kontakta Åke, han i sin tur tog kontakt med 
designer Erik som har ett nära samarbete med Gransegel och han lovade att ligga på dom 
så att vi får duken i tid. 
Mötet med Peder på PO Specialsnickeri gick bra, han verkade villig att hjälpa oss med 
trästommen medan det kan medföra att vi får göra några moment själva på 
konstruktionen. Resultatet av veckan visar trots motgångarna att det ser relativt ljust ut 
beträffande vårt prototypbygge. 
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VECKOPLANERING  v. 14 
• Ritningar 
• Rapport 
• Utexpo-anmälan, kolla upp plats 
• Kolla material i verkstan 
• Skicka utkast av rapport till Gunnar 

Arbetstid: 24h 
Vi började veckan med att jobba med utexpo. Vi gjorde våran anmälan och kollade upp 
platser som vi kan bli tilldelade till våran monter. Vi gick också runt och kollade upp 
material. Vi kom på att våra skruvar är lite svåra att få tag i så vi kompromissade och 
valde skruvar med andra skallar. Vi har letat på Internet och åkt runt till olika byggfirmor 
runt om i Halmstad men utan resultat. Det slutade med att vi hittade största delen på Clas 
Ohlson utan vissa träskruvar och några brickor. Vi kommer försöka lösa problemet på 
annat sätt. 
Senare i veckan la vi mycket tid på att bygga en enkel prototyp som beskriver problemet 
med styrsystemet. Modellen byggde vi av en plåt där vi satta mikrobrytarna i en cirkel 
runt motoraxeln. På axeln satte vi sedan en arm som kunde bryta de olika brytarna i rätt 
läge. Detta för att vi enkelt skulle kunna vissa och diskutera kring med Ruben och de 
övriga lärarna på IDE som kanske kan hjälpa oss. Troligtvis kommer studenter eller 
examinerade studenter från IDE sektionen att hjälpa oss med problemet. Senare under 
dagen tog vi oss tid till att skriva på rapporten. Vi har lite kvar på primärkonstruktionen 
att skriva men det är mest bilder som saknas. Vi tycker att vi har kommit så långt i 
rapporten som vi har i själva arbetet. 
I slutet av veckan jobbade vi med ritningarna. Vi färdigställde samtliga ritningar och gick 
igenom de för att leta efter fel. Vi tror att vi har missat några fel som vi inte kommer 
upptäcka fören vi skriver ut allt på A3 papper vilket vi kommer göra senare. 

VECKOPLANERING v. 15 
• Rapport 
• Skriva ut ritningar 
• Börja i verkstaden 

Arbetstid: 16h 
Veckan började med att vi fick besked av PO specialsnickeri att trästommen var färdig 
för avhämtning. Vi bestämde oss för att hämta den på eftermiddagen. Innan dess tog vi 
tag i att granska ritningarna, vi skrev ut dem på A3 och gick igenom dem en och en. Vi 
fann en hel del småfel som vi antecknade för att enkelt kunna korrigera. Innan vi skulle 
hämta stommen tog vi en sväng till verkstaden för att se om vi fått in något av det vi 
beställt. Till vår stora glädje visade det sig att aluminiumprofilerna hade kommit. 
För att kunna hämta stommen krävdes en stor bil så vi tog oss ut till Statoil och hyrde den 
största dom hade för att sedan tuffa ner till Vallberga. Stommen blev kanon, över  
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förväntningarna. De som tillverkat den visade stort intresse för projektet och ville gärna 
veta mer om den i framtiden.  
Onsdagen började med att vi gjorde en inköpslista på de smådelar som fortfarande inte 
blivit inköpta. Vi gjorde också en förteckning över materialet som behövs till de unika 
delar vi själva ska tillverka. Vi kollade upp med verkstadschefen vad som fanns hemma 
och vad vi behövde införskaffa. Sedan tog vi en shoppingtur till stan för att införskaffa en 
del av varorna. Marcus som var i Göteborg under dagen tog tag i att köpa resterande 
grejor. Väl tillbaka på skolan började vi med att korrigera ritningarna och ta bilder på de 
olika komponenterna för att kunna sätta in dem i rapporten. Vi förberedde också inför 
verkstaden genom att ta fram fullskaliga ritningar på olika delar som skall skäras ut.  
På torsdagen gjorde vi den sista finputsningen på ritningarna. Vi gick sedan till 
verkstaden för att börja klippa till plåt till kåpan.  

VECKOPLANERING v. 16 
• Prototypbygge 

o Svarva axlar och sprintar 
o Göra kåporna 
o Spackla och sätta folie på trästommen 

Arbetstid: 41h 
Denna veckan har varit fylld av bakslag och framgångar. Vi började med att svarva alla 
axlar och sprintar vilket gick relativt bra. Samtidigt borrade vi också hål i alla fästpinnar 
och skarvpinnar för att sedan gänga. Efter att ha kontrollmätt den folien vi hade fått kom 
vi fram till att det inte skulle räcka. Därför bestämde vi oss för att vänta med att 
färdigställa trä bågen tills folien har kommit. Detta kan också vara bra för att inte skada 
bågen under tiden vi testar den. Ett annat bakslag var att verkstadschefen inte tillåter oss 
såga ut plåten till kåporna. Vi ska fundera mer på hur detta ska lösas. 
Nästa steg var att borra alla hål i aluminiumprofilerna. Detta gick smärtfritt och resultatet 
blev bra. Vi svetsade och slipade också toppfästet och monterade samman denna. Vi såg 
att det fanns risk för linan att spåra ur från linhjulen så vi byggde en liten platta med två 
öglekrokar som styr upp linan.  
I veckan har vi också förberett hela träbågen med att borra hål och spår. Det skall nu bara 
vara att klä den med folie så är den helt färdig. 
Vi har tagit kontakt med Bo-Göran Wallin som har jobbat på AWA Patent, angående 
mönsterskyddet till konstruktionen. Vi skickade lite information och bilder och Bo-Göran 
skulle återkomma när han tittat närmare på det. 
Hapab som har tillverkat fötterna sköt på leveransdatumet och skickade delarna i 
måndags. Tyvärr skickade de delarna till faktureringsadressen i Göteborg. Det blev 
mycket ringande för att rätta till problemet och det slutade med att paketet skulle komma 
torsdag morgon. Men när vi ringde på torsdag morgon hade paketet fortfarande inte 
lämnat Göteborg. Hapab tog på sig felet och såg till att paketet fick en direktbil ner till 
Halmstad under torsdag eftermiddag. Hela torsdag kvällen och halva natten gick åt till att 
montera ihop fötterna. Resultatet blev långt över förväntan då allt passade klockrent och 
kändes stabilt. Det sista vi gjorde under veckan var en lätt assemblering av  



IGLOO 2007-05-28 
 Examensprojekt 10p 

konstruktionen för att kunna känna på den och passa in alla delar mot varandra. Vi har 
även försökt få tag i lokal men utan att lyckas. Detta på grund av att de personerna som 
har hand om detta är på studieresa i Tyskland. 

VECKOPLANERING v. 17 
• Fixa lokal 
• Ringa AWA-patent 
• Prototypbygge 

o Assemblering 
o Provning 

Arbetstid: 34h 
Denna vecka har vi hunnit med att fixa lokal och i stort sett assemblera hela prototypen 
ett flertal gånger. Va fick ett rejält bakslag när vi upptäckte att fästpinnarna som skall 
hålla aluminiumprofilerna inte höll. Det var dock ett väntat fel. Vi har löst det med 
fyrkantrör ifrån IMAB. Vi svetsade på 12cm bitar på varje arm och kan nu istället föra 
ner aluprofilen i röret. Tyvärr fungerar inte allt helt korrekt ändå. Aluminiumprofilen vill 
böjas och vridas vilket gör att den totala nedböjningen blir rejäl. Det är det sista steget 
som är värst, alltså när den fjärde lamellen skall fällas ut och det är som tyngst. Vi ska 
brainstorma fram förslag på hur vi kan lösa detta. 
För övrigt i veckan har vi fått klart i vilken typ av patent som är lämplig och hur det går 
till att söka det. Bo-Göran som har jobbat på awa-patent har lovat att hjälpa oss med 
bilderna till skyddet.  

VECKOPLANERING v. 18 
• Finjusteringar 
• Förberedelser inför möte 
• Möte 2:e Maj kl 13.00 
• Rapportskrivning 

Arbetstid: 22h 
Vi började veckan med att göra finjusteringar på prototypen för att den skulle fungera 
bra. Vi justerade elsystem och brytare så att lamellerna skulle stanna i rätt läge. Efter det 
städade vi av lokalen och förberedde inför mötet. Vi installerade spottarna i trästommen 
och tog en sväng in på Claes Ohlsson för att byta ett par spottar som var trasiga. Vi blev 
tvungna att göra detta på onsdag morgon på grund av att vi inte kom in i verkstaden 
dagen innan.  
Mötet vi höll blev lyckat, dock fick vi en rejäl kalldusch när vi fick reda på att vi inte kan 
ställa ut prototypen på Utexpo. Detta för att Åke och Erik vill vänta in i det sista med 
mönsterskyddet. För övrigt gick vi igenom hur vi skall avsluta projektet. De var mycket 
nöjda med vårt arbete och vill troligtvis ha ytterligare hjälp efter projektets avslut.  
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Resterande tid av veckan har vi ägnat oss åt att skriva färdigt rapporten. Det återstår lite 
finjusteringar på den, samt att skriva klart förslag till förbättringar.  

VECKOPLANERING v. 19 
• Göra klart rapporten 
• Förbereda för redovisningen 

Arbetstid: 21h 
Det börjar närma sig sitt slut med examensarbetet och denna veckan har vi mestadels 
gjort renderingar på bilder av solskyddet som skall användas vid redovisning av 
projektet. Vi har gjort renderingar på hela konstruktionen och på foten samt en film på 
foten där man kan se hur armarna fälls ut. 
I slutet av veckan har vi gjort ändringar i rapporten efter att vår handledare Gunnar 
Weber hade läst igenom den och noterat sina synpunkter. 

VECKOPLANERING v. 20 
• Lämna in rapport 
• Förbereda redovisning 
• Förbereda UTEXPO 

Arbetstid: 25h 
Den avslutande veckan har inneburit en hel del finslipande. Vi har gjort klart en 
PowerPoint presentation för redovisningen.  
Vi har förberett 4 st affischer till utexpo klara för att skriva ut. 
Avslutningsvis kommer vi att skriva ut rapporten och lämna in den till lämplig instans. 

SUMMERING 
Den totala tiden vi har lagt ner på detta examensprojekt blir 394 h/person. 
Detta motsvara 1182 timmars arbete för en person. 
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BILAGA 10 Sprängskisser 
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BILAGA 11 Ritningar A3 
































































































