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Förord
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Sabina Rebeggiani, handledare på Högskolan i Halmstad
Johan Wretborn, examinator på Högskolan i Halmstad

Sammanfattning

Denna rapport följer framtagningen av två förslag till en applikator av polerpasta, som tagits
fram tillsammans med företaget Oerlikon Balzers. Arbetet har följt de metoder som Fredy
Olsson förespråkar i sin rapport, ”Princip-/ och primärkonstruktion”.
Produkten ska ha som uppgift att automatisera och ersätta det manuella arbetet med att
applicera polermedel i samband med slipningen av borr. Enligt vald metod togs först ett flertal
idéer till lösningar på problemet fram genom brainstorming. Efter det genomfördes en
sållning av förslagen där de vägdes och utvärderades mot de krav som fanns.
Två förslag valdes ut för att arbeta vidare med. Vidare påbörjades detaljkonstruktionen av de
ingående detaljerna. I nästa steg togs CAD modeller fram av dessa. De två kom att bli de
slutgiltiga lösningarna; den ena idéen har två separata delar, en för varje funktion, den andra
har både dosering och frammatning i samma del. Det ena förslaget är av en mer tillförlitlig
och standardiserad konstruktion, medan den andra är av en mer experimentell art då den inte
testats innan.
Arbetet ska fungera som underlag för vidare utveckling samt tillverkning för företaget.
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1. Bakgrund
Det som gör att företaget vill ha denna produkt framtagen är att de vill lösa ett problem på ett
smidigare sätt. Problemet de har idag är att maskinen kräver att operatören tillför pastan för
hand, vilket medför att mängden pasta som appliceras varierar stort. Detta önskar de nu lösa
genom en automatisk lösning, där rätt mängd pasta appliceras varje gång.

2. Syfte/problembeskrivning
Tillsammans med Oerlikon Balzers ska en applikator av polerpasta tas fram. Applikatorn ska
ha som uppgift att automatisera och ersätta det manuella arbetet med att applicera polermedel
i samband med slipning. Applikatorn ska fungera med redan befintlig maskin.
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3. Metod
I arbetet med detta projekt har Fredy Olssons (princip-/primärkonstruktion, Olsson, 1995)
metoder använts.
Fokus har legat på de första delarna när man utvecklar en ny produkt, det vill säga;
principkonstruktion samt primärkonstruktion.
Första delen inkluderar en idégenereringsfas där alla idéer skall kunna lösa aktuellt problem.
Dessa utvärderas sedan för att komma fram till det eller de förslag som bäst skulle fungera
som lösning på problemet. Den andra delen omfattar en vidareutveckling av de förslag som
tagits fram och valts ut i första delen. Här ges svar på om förslagen fungerar som de ska. Här
tas också en detaljerad konstruktion av de alternativ som är kvar fram.
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4. Produktdefinition
Produktens ingående enheter:

Applikator

Behållare

Frammatning

Fäste

Dosering

Styrning

Processen
Produktens uppgift är att på ett automatiserat sätt dosera ut en mängd pasta på ett verktyg. De
som ska använda produkten ska i slutskedet endast behöva kontrollera att pastan i behållaren
inte är slut, och att den är av rätt sort, för att sedan sätta igång maskinen med ett knapptryck.

Människorna
De personer som kommer att komma i kontakt med produkten är företagets anställda; det ska
inte krävas någon speciell utbildning eller kunnande för att använda produkten.

Miljön
Produkten är tänkt att operera i verkstadsmiljö. Det är därför bra om produkten använder sig
av ett inneslutande skydd för hela anordningen, då detta skyddar mot stötar och smuts som
ofta förekommer i miljön.

Ekonomi
Framställningen av produkten bör ej överstiga en kostnad av 10 000kr. Detta är ett krav från
företaget då produkten kommer att vara stycktillverkad.
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5. Kriterieuppställning

Produkten
Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls,
ca 1mm3 är en genomsnittlig mängd.
Sprutan med pastan skall fungera som magasin
Produktens storlek skall max vara 250x200x150mm.
Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.
Uppfylla kraven för CE-märkning.
Appliceringen av pastan på verktyget skall göras på ett säkert sätt som
inte kan skada verktyget.
Skall ha en skyddskåpa.

K
K
K
K
K
K
K

Människa
Sprutan med pastan skall enkelt och snabbt kunna
bytas ut när pastan är slut.

K

Process
Eftersom det är en stycktillverkad maskin måste alla komponenter i så stor
utsträckning som möjligt vara enkla att framställa;
inga dyra plastlösningar.
K
Tillverka en prototyp.
Ö
Omgivning
Hänsyn skall tas till att pastan är mycket nötande.
Återvinningsbara delar.

K
Ö

Ekonomi
Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad och
inköp av komponenter.

4

K

6. Produktundersökning
Framtagen produkt skall vara ett nybygge. Den skall inte utgå från liknande produkter som
redan finns, utan skall vara en nyframtagen produkt helt anpassad efter företagets slip/polermaskin. Anledningen till detta är att vi ska gå in i detta projekt så öppet som möjligt och
undvika att använda lösningar som redan finns. Produkten vi kommer att ta fram kan komma
att ha vissa likheter med redan existerande produkter, men i sådana fall är det en ren
tillfällighet då vi inte har letat efter liknande produkter innan vi satte igång med vår idéframtagning.
Produkten är framtagen ur ett enda syfte; att dosera ut pasta. Den kommer alltså endast att ha
ett användningsområde.
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7. Kriteriejämförelse
Här tilldelas krav/önskemål bokstäver så att det blir lättare att följa dem i de olika
uppställningar som följer:

K1

Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls, ca 1mm3 är en genomsnittlig
mängd.

K2

Sprutan med pastan skall fungera som magasin

K3

Sprutan med pastan skall enkelt kunna bytas ut när pastan är slut.

K4

Maskinens storlek skall max vara 250x200x150mm.

K5

Alla komponenter skall i så stor utsträckning som möjligt vara enkla att
framställa, inga dyra plastlösningar bör ingå.

K6

Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.

K7

Appliceringen av pastan på verktyget skall göras på ett säkert sätt som inte kan
skada verktyget.

K8

Hänsyn skall tas till att pastan är mycket nötande.

K9

Priset bör understiga 10000kr inkl. produktionskostnad och
standardkomponenter.

K10

Skall ha en skyddskåpa.

K11

Uppfylla kraven för CE märkning.

Ö1

Återvinningsbar.

Ö2

Tillverka en prototyp.
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7.1 Sökmatris för produktkriterier
Sökmatrisen nedan (se tabell 1) är till för att det ska vara lätt att veta vilket krav eller
önskemål som tillhör vilken del i produktens livsperiod, samt vilken kategori de tillhör.

Livsperiod
Alstring

Forskning
Produktplanering
Produktframtagning
Framställning
Beredning
Inköp
Tillverkning
Montering
Kontroll
Lagring
Försäljning
Förpackning
Distribuering
Lagring
Försäljning
Brukning
Köp
Hemtransport
Installering
Användning
Underhåll
Förvaring
Kvittblivning
Eliminering
Hämtning
Borttransport
Återvinning
Förstöring
Tabell 1: Matris för produktkriterier.

Kravområden
Process
K8
Ö2

Omgivning
K7

Människa

K4
K10

Ekonomi

K9
K5

K11

K1
K2
K6

K3

Ö1
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7.2 Parvis jämförelse av krav:
Nedan (se tabell 2) har en parvis jämförelse av kraven utförts för att kunna avgöra vilka av
kraven som är viktigast i jämförelse med varandra. Det är också dessa krav som sedan ska
uppfyllas i produktförslagen.

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
0 + + + + + - +
1 + + 0 4 + 3 - +
6 +
11

K9 K10 K11 ANTAL + ANTAL - SUMMERA + och +
+
+
9
9
2
0
2
0
0
0
1
1
2
0
2
2
+
+
+
4
4
8
+
+
+
4
6
10
+
+
2
4
6
6
+
+
2
5
7
+
1
4
5
7
4
4

Tabell 2: jämförelse av krav i förhållande mot varandra.

+ Kravet från raden är viktigare än kravet i kolumnen eftersom kravet i raden har ett högre
värde för slutprodukten än kravet i kolumnen.
– Kravet från kolumnen är viktigare än kravet i raden eftersom kravet i kolumnen har ett
högre värde för slutprodukten än kravet i raden.
De krav som fått flest antal poäng i viktningen är de krav som är viktigast och således de krav
som bör uppfyllas i förstahand. De är samtidigt de mest tongivande vid valet av idéer som ska
väljas ut för att arbetas vidare med.
Nedan är de krav listade som fick flest antal poäng i vår jämförelsen ovan (tabell 2):
K7 - Appliceringen av pastan på verktyget skall göras på ett säkert sätt som inte kan skada
verktyget.
K1 - Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls, ca 1mm3 är en genomsnittlig mängd.
K6 - Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.
K9 - Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad och standardkomponenter.
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8. Produktförslag: Nedan redovisas skisser på de idéer till förslag som tagits
fram.
Förslag 1
Detta förslag är tänkt att
använda sig av tryckluft som
ger ett tryck i en behållare (a).
Behållaren fylls upp med pasta
genom påfyllnad i en kanal på
toppen av behållaren (b).
Pastan trycks ut genom ett rör
(c); för att doseras ut i rätt
mängd är det ett kors med
varsitt hjul längst ut som roterar
(d). När två hjul är parallella
kan pasta passera igenom
slangen, när endast ett hjul är
neråt så trycks slangen ihop och
ingen pasta kan passera.

Förslag 2
Detta förslag riktar sig mot
själva metoden för
doseringen av pastan.
Här är det endast ett stort hjul
med en slipad yta för att den
ska bli plan och kunna vara
parallell med underlaget för
att kunna släppa igenom
pasta.
Mängden som kommer ut
bestäms av hur snabbt hjulet
roterar, alltså hur länge som
öppningen är öppen.
Krävs smörjmedel el.
Liknande mellan hjulet och
slangen.

Förslag 3
9

Denna skiss är tänkt att visa att man ska
behålla pastan i de behållare som de
kommer i till företaget för att sätta fast den
framför en fjäder som ska ha en
förhållandevis konstant spänning för att ge
ett jämt och bra tryck.
På behållaren fästs en slang som för pastan
vidare ut för att sedans doseras på ett
lämpligt sätt.

Förslag 4

Detta förslag ska fungera som en pump, för att
dra fram pastan i en kammare som passar
mängden som ska doseras fram. Pastan
transporteras i en slang.

Förslag 5
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Detta förslag är baserat på en sorts skruv som drar fram pastan
genom extrudering, den sköter även dosering av hur mycket som
ska komma ut genom att ställa in hur snabbt den ska snurra.

Förslag 6
(del (d) i förslag 1)
Detta förslag inriktar sig främst på
själva doseringen av pastan och inte
på själva frammatningsmetoden.
Pastan trycks ut genom ett rör. För
att doseras ut i rätt mängd är det ett
kors med varsitt hjul längst ut som
roterar och när två hjul är parallella
så kan pasta passera igenom
slangen; när endast ett hjul är neråt
trycks slangen ihop och ingen pasta
kan passera.
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Förslag 7

Även detta förslag riktar in sig på själva doseringen
av pastan, inte på frammatningen.
Här sitter en rörlig del fast på en axel. På samma
axel är en fast platta fäst. Mellan den rörliga och
fasta sitter en fjäder.
Den vippar fram och tillbaka med hjälp av en motor
som vrider axeln och när den lyfter så släpper den
fram pasta för att sedan åka ner igen och täppa till så
att ingen pasta passerar.

Förslag 8

Detta förslag är tänkt att fungera som både
frammatningsanordning och dosering av pastan.
Likt en tvålpump tillförs ett tryck på toppen för att dosera
ut pastan; storleken på trycket bestämmer mängden som
kommer ut ur pumpen.

Förslag 9
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Förslaget på denna skiss är, man använder
behållaren(a) som pastan kommer i och fäster den i
en fästesanordning(b). Sedan fäster man slangen(c)
vid behållaren som pastan matas fram i.
Själva frammatningen och doseringen sköts av en
motor(d) som driver en skruv(e) som i sin tur för
fram en gängad stång(f) som åker på en
stödskena(g) som ger stabilitet. Mängden doseras
genom hur snabbt man låter motorn driva skruven.
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9.

Produktutvärdering
Nedan (se tabell 3) gjordes en bedömning av samtliga förslag mot samtliga krav. Poäng gavs efter uppskattning av hur bra eller dåligt
tänkt förslag skulle uppfylla det krav som det uppskattades mot. Förslagen med högst poäng gick vidare till nästa stadie.

3 Förslaget uppfyller säkert kriteriet
2 Förslaget uppfyller troligen kriteriet
1 Förslaget uppfyller knappast kriteriet
0 Förslaget uppfyller inte kriteriet
K1 K2 K3
Förslag
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
3
2
2
2
2
1
3
3

0
0
3
0
0
0
0
0
3

0
0
3
0
0
0
0
0
3

K4 K5 K6 K8 K9 K10 K11 Totalt Total/max Förs vidare

2
3
2
2
3
2
3
2
1

2
3
2
1
1
2
2
1
1

3
3
3
1
2
2
1
0
3

3
3
3
1
0
2
2
1
3

2
3
2
1
1
2
2
2
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

19
23
25
13
14
17
16
14
23

0.63
0.76
0.83
0.43
0.46
0.56
0.53
0.46
0.76

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabell 3: Bedömning av samtliga lösningar mot samtliga krav. Poäng ges efter uppskattning.

Krav 7 togs bort ur bedömningen då samtliga lösningar inriktar sig på frammatningen och doseringen av pasta vilket gjorde kravet icke relevant.
Lösningsbedömningen gav följande resultat:
Lösning 1, 4, 5, 6, 7 och 8 togs bort då de hade lägst poäng, samt brister.
Lösning 2, 3 och 9 förs vidare då de var de tre lösningarna med högst poäng. Poängmässigt skiljde det inte så mycket mellan förslagen vilket var
anledningen till att vi valde att ta med samtliga tre.
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10. Valda produktförslag
Förslag 2

Förslag 2 är en förenklad version av Förslag 6, men innehåller färre delar. Detta gör att den
blir billigare och har en mindre chans att gå sönder till skillnad från produkter med större
antal delar.
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Förslag 3

Förslag 3 fokuserar främst på frammatning av pastan; för dosering används Förslag 6. Förslag
3 använder sig utav sprutan, som fästs mellan en fjäder och en slang. För att hålla tätt mellan
sprutan och slangen används en O-ring som tätning. Fördelen med den här lösningen mot till
exempel Förslag 9 är att den inte behöver någon styrning av frammatningen och att det är en
enklare och billigare lösning än motorförslaget.
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Förslag 9

Förslag 9 använder sig av sprutan(a), men har en lite mer avancerad konstruktion än till
exempel Förslag 3. Nackdelen är att fler delar kan gå sönder, fördelen att den är något
stabilare och mer precis.
Förslag 9 fokuserar på både frammatningen och doseringen, vilka kombineras i samma rörelse
till skillnad från lösningen i Förslag 3.
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11. Produktutkast - Vidareutveckling av valda förslag
I följande kapitel har de lösningar som valts att arbeta vidare med fått en lite grundligare
genomgång för att hitta små förbättringar som kan appliceras på produkten. Under denna
revidering kom det fram att en kombination av Förslag 2 och 3 skulle vara bättre. Denna
kombination kommer hädanefter att kallas Alternativ 1, och Förslag 9 för Alternativ 2.
Vi kommer att arbeta vidare med båda alternativen, samt tillverka en prototyp av det ena
alternativet.
Efter revideringen blev det inga ändringar på kravlistan.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Alternativ 1 och 2.
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12.Detaljkonstruktion - Alternativ 1
Fästet ska hålla fast behållaren på ett stabilt sätt mellan fjädern och stoppet.
Följande krav (K) gäller för denna del av produkten.
Sprutan med pastan skall fungera som magasin
K
Uppfylla kraven för CE-märkning.
K
Sprutan med pastan skall enkelt och snabbt kunna bytas ut när pastan är slut.
K
Eftersom det är en stycktillverkad maskin så måste alla komponenter i så
stor utsträckning som möjligt vara enkla att framställa, inga dyra plastlösningar K
Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad och standardkomponenter.K

Fästet som ska hålla behållaren på plats.

På fästet behövs inga beräkningar då det i princip inte tar upp några större krafter.
Fästet är en standardenhet, information finns att se i bilaga nr 13, sida 44.
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Fjäderns funktion är att mata fram pastan genom ett nästan konstant tryck för att få en så jämn
dosering som möjligt. Det finns även med en platta som ska sitta mellan fjädern och
behållaren, så att man lättare ska kunna dra tillbaka fjädern vid byte av behållaren. Denna
platta kommer att ha en enkel styrning.
Följande krav (K) gäller för denna del av produkten.
Uppfylla kraven för CE-märkning.
Sprutan med pastan skall enkelt och snabbt kunna
bytas ut när pastan är slut.
Eftersom det är en stycktillverkad maskin så måste alla komponenter i så
stor utsträckning som möjligt vara enkla att framställa;
inga dyra plastlösningar
Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad
och standardkomponenter.

Fjädern som ska ge trycket som matar fram pastan.

20

K
K

K
K

Fjäderhuseringen ska hålla fjädern på plats, samt se till att man enkelt kan lyfta på fjädern och
byta ut sprutan under.
Följande krav (K) gäller för denna del av produkten.
Sprutan med pastan skall fungera som magasin
Uppfylla kraven för CE-märkning.
Sprutan med pastan skall enkelt och snabbt kunna
bytas ut när pastan är slut.
Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad
och standardkomponenter.

K
K
K
K

Fjäderhuset som ska hålla fjädern samt plattan för att underlätta tillbakadragning av fjädern vid byte av
behållare.

21

Doseringshjulet har som uppgift att dosera ut slippastan i rätt mängd på en eller flera
rotationer.
Följande krav (K) gäller för denna del av produkten.
Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls,
ca 1mm3 är en genomsnittlig mängd.
Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.
Uppfylla kraven för CE-märkning.
Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad
och standardkomponenter.

Doseringshjulet snurrar på axeln från den motor som ska driva hjulet.
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K
K
K
K

Stoppets funktion är att styra och täta övergången från sprutans munstycke och slangen som
går vidare till doseringshjulet.
Följande krav (K) gäller för denna del av produkten.
Sprutan med pastan skall fungera som magasin
Uppfylla kraven för CE-märkning.
Sprutan med pastan skall enkelt och snabbt kunna
bytas ut när pastan är slut.
Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad
och standardkomponenter.

K
K
K
K

Stoppet fungerar både som stop och som tätning/länk till slangen som för pastan vidare.

Inga beräkningar krävs på denna produkt, då den endast tar upp en mindre mängd krafter.
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12.1 Produktsammanställning - Alternativ 1
K1

Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls, ca 1mm3 är en genomsnittlig
mängd.
K1 uppfylls säkert med den konstruktion som tagits fram.

K2

Sprutan med pastan skall fungera som magasin
K2 uppfylls med säkerhet.

K3

Sprutan med pastan skall enkelt kunna bytas ut när pastan är slut.
K3 kommer uppfyllas med framtagen konstruktion.

K4

Maskinens storlek skall max vara 250x200x150mm.
K4 är säkert uppfyllt.

K5

Eftersom det är en stycktillverkad maskin så måste alla komponenter i så stor
utsträckning som möjligt vara enkla att framställa, inga dyra plastlösningar
K5 bör uppfyllas.

K6

Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.
K6 kommer bli uppfylld.

K7

Appliceringen av pastan på verktyget skall göras på ett säkert sätt som inte kan
skada verktyget.
K7 uppfylls förmodligen.

K8

Hänsyn skall tas till att pastan är mycket nötande på material.
K8 uppfylls säkert.

K9

Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad och köp komponenter.
K9 uppfylls förmodligen.

K10

Skall ha en skyddskåpa.
K10 uppfylls med säkerhet.

K11

Uppfylla kraven för CE märkning.
K11 kommer att bli uppfylld.

Ö1

Återvinningsbar.
Ö1 kommer bli uppfyllt.

Ö2

Tillverka en prototyp.
Ö2 uppfylls med säkerhet.
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Bild 16 visar hur samtliga delar i alternativ 1 ska sitta ihop.
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12.2 Detaljkonstruktion - Alternativ 2
Fästet som ska vara på alternativ 2 är detsamma som är på alternativ 1. Det är samma krav
och samma dimensioner som gäller (Se sida 19 för information samt bild 10). Detsamma
gäller för stoppet (sida 23 och bild 14).
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Doseringsmekaniken består utav en platta som dras ner mot behållaren med hjälp av en
stabiliserande stång samt en drivande stång som i sin tur sitter länkad till en motor.
Följande krav (K) gäller för denna del av produkten.
Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls,
ca 1mm3 är en genomsnittlig mängd.
Sprutan med pastan skall fungera som magasin
Produktens storlek skall max vara 250x200x150mm.
Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.
Uppfylla kraven för CE-märkning.
Sprutan med pastan skall enkelt och snabbt kunna
bytas ut när pastan är slut.

Stabiliserande stång

Drivande stång
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K
K
K
K
K
K

12.3 Produktsammanställning - Alternativ 2
K1

Samma mängd pasta skall matas ut vid varje puls, ca 1mm3 är en genomsnittlig
mängd.
K1 uppfylls säkert med den konstruktion som tagits fram.

K2

Sprutan med pastan skall fungera som magasin
K2 uppfylls med säkerhet.

K3

Sprutan med pastan skall enkelt kunna bytas ut när pastan är slut.
K3 kommer uppfyllas med framtagen konstruktion.

K4

Maskinens storlek skall max vara 250x200x150mm.
K4 är med stor säkerhet uppfyllt.

K5

Eftersom det är en stycktillverkad maskin så måste alla komponenter i så stor
utsträckning som möjligt vara enkla att framställa, inga dyra plastlösningar
K5 uppfylls.

K6

Mängden pasta som doseras ut skall vara justerbar.
K6 kommer bli uppfylld.

K7

Appliceringen av pastan på verktyget skall göras på ett säkert sätt som inte kan
skada verktyget.
K7 uppfylls förmodligen.

K8

Hänsyn skall tas till att pastan är mycket nötande på material.
K8 uppfylls med säkerhet.

K9

Priset bör vara under 10000kr inkl. produktionskostnad och köp komponenter.
K9 uppfylls.

K10

Skall ha en skyddskåpa.
K10 uppfylls med säkerhet.

K11

Uppfylla kraven för CE märkning.
K11 kommer att bli uppfylld.

Ö1

Återvinningsbar.
Ö1 kommer bli uppfyllt.

Ö2

Tillverka en prototyp.
Ö2 uppfylls med säkerhet.
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Bild 17 visar hur alla delar i alternativ 2 sitter ihop.

29

13. Resultat
Två lösningar togs fram under projektets gång; de bygger på två olika idéer vad gäller både
dosering av mängden polerpasta och frammatningsmekanismen (bild 3 och bild 9). Den ena
idéen har två separata delar, en för varje funktion, medan den andra har både dosering och
frammatning i samma del. Det ena förslaget (bild 9) är av en mer tillförlitlig och
standardiserad konstruktion, medan den andra (bild 3) är av en mer experimentell art då den
inte testats innan.
Vi anser att resultaten vi fått fram är tillfredsställande, vilket även Oerlikon Balzers ansåg,
men att det ena förslaget var överlägset. Det är stor sannolikhet att de kommer arbeta vidare
med just det förslag de ansåg bäst.
En prototyp var planerad men då företaget med stor sannolikhet skulle valt bort den lösning
som prototypen var planerad att visa, så blev ingen prototyp tillverkad.

14. Diskussion
Arbetet som utförts resulterade i två alternativ till lösning på problemet. Metoderna som
använts anser vi vara de bäst passande för det arbete som vi skulle utföra.
En fördel med en tillverkad prototyp på något av förslagen skulle vara att man kan testa om
förslagen verkligen fungerar i praktiken och inte bara i teorin. Mer man skulle kunna få ut av
en bra prototyp är om produkten är tillverkad med ett överflöd av material som man inte
behöver. I en bra prototyp kan även olika material provas för att få fram det som passar bäst i
den miljö som den ska operera i och om man kan dra ner på storlekar med andra material.
Det som företaget har kvar att göra för att få till en fungerande produkt är själva
konstruktionen av produkten.

30

15.Källor
Litteratur
Tore Dahlberg, Formelsamling i hållfasthetslära, Studentlitteratur, 2001, 3:e upplagan
Karlebo handbok, Liber AB, ISBN: 9789147099399, 2000, Utgåva 15
Fredy Olsson, Principkonstruktion, kompendium, 1995
Fredy Olsson, Primärkonstruktion, kompendium, 1995
Karl-Olof Olsson, Maskinelement, Liber AB, ISBN: 9789147052738, 2006, 1:a upplagan

Webbadresser
http://www.solidcomponents.com/

den 11 maj 2011

31

Kl. 10:56

16.Bilagor /samtliga ritningar är ej skalenliga
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