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Sammanfattning 
 
Detta är ett examensarbete gjort av Marcus Malmström och Thomas Henriksson på CAD-
Teknikerprogrammet.  
 
Projektet är gjort på uppdrag av företaget 3M Peltor som ligger i Värnamo i Sverige.  
 
Uppdraget har gått ut på att gruppen ska ta fram ett nytt fäste för hörselkåpa och mikrofon till 
ett par hörselskydd, en så kallad guide. Dessa hörselskydd är anpassade för militärt bruk 
vilket ställer höga krav på produkten.  
 
Problemet med den tidigare guiden var att den tog i en kontakt av typen J22 som används till 
mikrofonen. Denna kontakt satt tidigare monterad på baksidan av kåpan men sitter numera 
monterad på framsidan för att kabeln inte skall trassla in sig i hjälmens hakrem. 
 
Projektet gjordes enligt Freddy Olsson metoden vilket innebar att det först togs fram olika 
principförslag där i nästa skede gruppen gick vidare med ett par av idéerna och gjorde 
prototyper på dessa.  
 
Slutligen kunde gruppen presentera två förslag på lösningar till uppdragsgivaren där valet föll 
på en design som var kortare än den befintliga produkten vilket gjorde att guiden gick fri från 
J22 kontakten. Detta kompletterades sedan med ett nyutvecklat fäste med gängor som 
möjliggör för användaren att kunna ställa in hur hårt mikrofonarmen ska sitta och därmed 
reglera friktionen. 
 

  



Abstract 
 
This is a thesis made by Marcus Malmström and Thomas Henriksson studying CAD-
Technichian at Halmstad University. 
 
The project is done on request by the company 3M Peltor located in Värnamo Sweden. 
 
The goal of the project is to develop a new mounting bracket for the housing and microphone 
for a pair of hearing protectors. These hearing protectors are adapted to military specifications 
witch sets a high demand on the product. 
 
The problem with the old design is that it clashed with a type J22 contact for the microphone 
mounted on the front of the housing. This contact was earlier placed at the back of the 
housing but because of the risk of entanglement with the chinstrap of the helmet, the contact 
was moved to the front. 
 
During this project the group has used the method from Freddy Olsson witch means that the 
group first developed a series of principles. The next step was to choose a few principles and 
made prototypes of these. 
 
At the end the group could present two design choices to the company. Later the company 
chose a design witch was shorter than the current design that enables the guider to have free 
movement from the J22 contact. A new mounting was also chosen. This mounting has a 
thread at the bottom to allow the user to adjust the friction of the microphone. 
 



Innehållsförteckning	
Inledning ................................................................................................................................... 1 

Om 3M-Företaget ................................................................................................................... 1 

Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

Mål ......................................................................................................................................... 2 

Produktdefinition ..................................................................................................................... 2 

Produkt ................................................................................................................................... 2 

Omgivning/Miljö ................................................................................................................ 3 

Människa ............................................................................................................................ 3 

Ekonomi ............................................................................................................................. 3 

Metod ................................................................................................................................. 3 

Produkt ...................................................................................................................................... 4 

Produktundersökning ............................................................................................................. 4 

Kravspecifikation ................................................................................................................... 5 

Krav .................................................................................................................................... 5 

Önskemål ............................................................................................................................ 5 

Kriteriebetydelse .................................................................................................................... 6 

Livsperiod ............................................................................................................................... 7 

Framtagning Produktförslag .................................................................................................. 8 

Primära produktförslag - Frigång ........................................................................................... 8 

Primära produktförslag - Mikrofonfäste ................................................................................ 9 

Utvärdering Produktförslag .................................................................................................. 10 

Val av förslag ....................................................................................................................... 12 

Vidareutveckling .................................................................................................................... 12 

Prototyptest 1 ........................................................................................................................ 12 

Diskussion prototyptest 1 ..................................................................................................... 14 

FEM-Analys Befintlig produkt ............................................................................................ 14 

FEM-Analys prototyptest 2 .................................................................................................. 16 

Prototyptest 2 ........................................................................................................................ 17 

Slutresultat .............................................................................................................................. 18 

Materialval .............................................................................................................................. 18 

Kostnader ................................................................................................................................ 19 

Kriteriekontroll ...................................................................................................................... 19 

Slutsats ..................................................................................................................................... 19 

Källförteckning ....................................................................................................................... 21 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 22 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 24 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 25 



1 
 

Inledning 

Om 3M-Företaget 
Thore Palmaer arbetade som radiokommunikatör inom flygvapnet efter andra världskrigets 

slut. Han såg ett problem att piloterna och markpersonalen hade svårt att kommunicera med 

varandra. Därför grundade han år 1950 företaget Företaget, som var först i världen med att 

tillverka och sälja hörselskydd med inbyggda kommunikationsmöjligheter.  

 

Företaget befanns sig då i Uppland. Förtaget växte snabbt då de fick flertalet stora ordrar från bl.a. 

den schweiziska armén och till slut hade de växt ur sina lokaler. De flyttade då till Värnamo där 

de är belägna än idag och har ca 250 anställda.  

2008 köptes Företaget upp av 3M som har 84000 anställda och är verksam i över 60 länder. I 

Sverige har 3M 750 anställda och omsätter årligen ca två miljarder kronor.  

Bakgrund 
3M-Företaget levererar hörselskydd till flera olika försvarsmakteroch poliser runt om i världen. 

Den versionen som används är en variant som heter ComTac, vilket är ett hörselskydd utvecklat 

för att skydda användarenss hörsel vid skottlossning men som även möjliggöra kommunikation 

sinsemellan tack vare två monterade medhörningsmikrofoner. Produkten är särskilt utformad för 

att kunna användas i kombination med olika typer av hjälmar. 

 

Dessa hörselskydd kan kompletteras med en mikrofon vilket möjliggör till kommunikation via 

komradio. Denna mikrofon är avtagbar från kåpans fäste samt har en kabel som kopplas in i kåpan 

via en kontakt av typen J22.  

 

I tidigare versioner av ComTac modellerna satt denna kontakt för mikronen monterad på baksidan 

av hörselskyddet, detta medförde dock att kabeln kunde trassla in sig i halsremmarna till hjälmen. 

Lösningen på detta problem blev då istället att flytta kontakten till framsidan på hörselskyddet. 

 

På grund av att Företaget var tvungna att flytta mikrofonkontakten till framsidan av hörselkåpan 

uppkom ett nytt bekymmer. För att kunna montera hörselkåporna på huvudbygeln sitter där fyra 

stycken så kallade guidar i plast. På en av dessa sitter fästet för mikrofonen. Den guider med 

mikrofonfäste som man använder sig av idag går ej helt fri från J22-mikrofonkontakten utan 

nedankanten på guiden tar emot kontakten vilket kan skada denna. 
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Mål 
Målet med projektet är att ta fram en ny guider för Företagets hörselkåpor med integrerat fäste för 

mikrofon. Den nya designen på guiden ska likna de övriga tre guidarna på produkten samt ej 

krocka med övriga komponenter. Det ska även vara möjligt för användaren att enkelt och utan 

verktyg kunna ta loss och sätta på mikrofonbommen. Produkten får ej ha lösa komponenter som 

kan ramla av vid demontering och försvinna samt ska ge en lagom friktion i ett stort 

temperaturspann. 

Produktdefinition 

Produkt 
Produkten som detta projekt kommer att behandla kallas för guider och sitter mellan bygeln 

och hörselkåpan. Denna guider har till uppgift att både fästa hörselkåpan i bygeln samt att 

agera fäste för att montera mikrofonen. Produkten är idag uppbyggd av två komponeter, 

nämligen en guider som är gjord i formsprutad plast, och en liten metallbit som monteras på i 

efterhand.  

 

Denna metallbit är placerad i en skåra och är till för att plasten ska fjädra ut vilket ger en 

bättre friktion mot mikrofonfästet. En annan viktig funktion för fjädern är att förhindra att 

plasten mattas ut och tappar friktionen efter en tids användning. 

 

 

Företaget vill gärna att metallbiten ska plockas bort, så att produkten istället endast består av 

en komponent som kan formsprutas i ett stycke. Detta kommer leda till en enklare och 

billigare tillverkning.  

Befintlig Guider med metallfjäder markerad 

Guider monterad på Hörselkåpan
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Att utforma guiden kommer framför allt innebära två 

huvudproblem. Det ena är hur den ska gå fri från kontakten (se bild 

höger). Den andra är hur fästet ska utformas så att den klarar alla 

krav såsom:  

 Temperaturskillander 

 Förslitning 

 Hård hantering 

Omgivning/Miljö 
Då denna komponent både kommer användas civilt och militärt varierar miljön som 

komponenten ska klara av väldigt mycket. Komponenten ska klara av att användas kyla ned 

till -40 grader Celsius och värme upp till +55 grader Celsius. Detta för att hörselskydden ska 

klara arktiskt klimat likasom öken. Hörselskydden kommer nästan helt uteslutet att användas 

utomhus och kommer därmed utöver temperaturen även utsättas för mycket UV strålning och 

väta. 

Människa 
Produkten i detta projekt kommer produkten framför allt att utformas för användning av olika 

militärer runt om i världen. Om produkten klarar av de militära kraven kommer den även att 

passa och användas till den civila marknaden. Byggnadarbetare, gruvindustrin och 

anläggningsarbetare är några exempel som använder den här typen av produkter. 

Ekonomi 
Då guiden formsprutas i plast är den idag billig att tillverka. Det som kostar med den 

befintliga produkten är att montera den metallbit inuti som agerar fjäder och som ska minska 

utmattningen av plasten. Produkten som ska tas fram får lov att ha samma fjäder men det är 

ett önskemål att den helst försvinner då det skulle spara stora summor pengar för bolaget. 

Metod 
För detta projekt har gruppen valt att använda sig av Fredy Olsson metoden (Olsson, Fredy 

1995, Princip och Primärkonstruktion). Detta innebär att produkten kommer gå igenom en 

principkonstruktion där olika lösningar tas fram. Detta följs sedan utav en primärkonstruktion 

där en idé tas fram och testas genom en prototyp. Efter primärkonstruktionen följer en 

tillverkningskonstruktion, just detta moment kommer inte att tas upp i detta projekt då tiden 

inte kommer att räcka till. 

  

Guiderns krock mot J22 kontakten
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Produkt 

Produktundersökning 
Idag finns det några olika lösningar för att sätta fast mikrofoner på hörselskydd. Produkten 

som Företaget säljer idag, sitter mikrofonarmen fast på ett snäppfäste som är en förlängning 

av guiden. Nackdelen med denna lösning är att guiden inte går fritt från en kontakt till 

mikrofonen som är monterad på kåpan.  

 

En annan lösning som Företaget har använt på vissa modeller är att sätta ett enkelt skruvfäste 

på hörselkåpan där man sen skruvade fast mikrofonarmen på. Detta fungerar inte till den här 

produkten då ett av militärens krav är att det inte ska behövas separata verktyg för att ta på 

och av mikrofonen samt det får inte finnas några komponenter som kan försvinna. 

 

Det finns lösningar för bl.a. datorheadset där mikrofonarmen sitter direkt på ett 3,5mm uttag 

som då agerar som fäste. Nackdelen med denna är att mikrofonen inte kommer att sitta 

tillräckligt hårt för att militären ska kunna använda den.  

 

En annan lösning som är vanlig på marknaden är att sätta fäst mikrofonarmen direkt på 

hörselkåpan. Denna lösning går inte att använda till denna produkt då mikrofonen måste vara 

avtagbar. 
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Kravspecifikation 
Tidigt i projektfasen fick gruppen en lista med krav och önskemål från företaget för att kunna 

ta fram en produkt som uppnår företagets förväntningar. Denna kravspecifikation förändrades 

lite under projektets gång då inriktningen på projektet ändrades en aning under olika möten 

med handledarna från Företaget.  

Krav 
1. Inga separata/lösa verktyg ska behövas för montering/demontering av mikrofonguide.  

2. Rätt/lagom friktion för att positionerna mikrofon. 

3. Lagring -55 till +70°C.  

4. Användning -40 till +55°C 

5. Prestandan kan variera i max och min temp men måste kunna återhämta sig i de mer 

normala temperaturerna.  

6. Måste kunna monteras av och på i plus och minus, samma temperaturspann som vid 

användning. 

7. Får inte ha en glansig yta.  

8. Enkel att gjuta 

9. Ska kunna gå fri från J22 kontakt när denna är monterad på framsidan av 

hörselskyddskåpan.  

10. Ska tåla militär behandling 

11. Ska klara av minst lika stora krafter som nuvarande produkt 

12. Ska ej störa synfältet 

13. Ska ej påverka medhörningsmikrofonerna 

14. Får inte bestå av lösa delar 

 

Önskemål 
1. Möjlighet för användare att kunna efterspänna/öka friktionen på mikrofon guiden efter en 

tids användning 

2. Slippa montera befintlig fjäder 

3. Enkel för produktion att montera. 

4. Inte kräva ombearbetning av befintliga komponenter 
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Kriteriebetydelse 
För att veta vilka krav gruppen ska fokusera på, gjordes en kriteriebetydelse. I denna tabell 

ställdes kraven mot varandra för att få fram vilka krav som var viktigast. Samma sak gjordes 

även med önskemålen. Resultatet blev följande: 

 

 

 

 

 

 

I dessa tabeller kan man utläsa att kravet om att den ska vara enkel att gjuta var den viktigaste. 

Denna är sedan tätt följd av att det inte ska behövas verktyg, att den ska gå fri från kontakten, 

klara av lika stora krafter som nuvarande produkt, inte störa synfältet och att den inte får 

påverka medhörningsmikrofonerna.  

  



7 
 

Livsperiod 
För att se sambanden mellan de olika krav och önskemål gjordes en livsperioduppställning. 

Där man kan se vilka krav och önskemål som är viktiga i olika skeden av produktens 

livscykel. 
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Framtagning Produktförslag 
För att få fram en så bra produkt som möjligt delades projektet upp i två delprojekt. Det ena 

delprojektet blev att finna olika lösningar på att får guiderna att gå fri från J22 uttaget. Det 

andra delprojektet var att ta fram lösningar för mikrofonfästet. 

Primära produktförslag - Frigång 
 

Förslag A 

Med detta förslag är det tänkt att guiden ska gå fri från kontakten genom att 

vinkla ut fästet några mm. 

 

Förslag B 

Om fästet börjar gå ut från guiden lite längre upp kan fästet konstrueras så att 

det sitter vid sidan av snäppfästet till hörselkåpan. 

 

Förslag C 

Här har en pigg konstruerats på baksidan av snäppfästet till hörselkåpan. Med 

detta förslag är det bara till att trä på mikrofonfästet ovanfrån. 

 

Förslag D 

Detta förslag liknar föregående förslag ganska mycket. Skillnaden är att 

piggen går uppefrån och att mikrofonen träs på underfrån istället. 

 

Förslag E 

Här gjuts ett fäste för mikrofonen direkt på den nedre delen av guiden. Den 

sitter löst där uppe, men eftersom materialet ligger i spänn kommer den 

trycka fästet inåt mot guiden. Mikrofonen träs på genom att dra ut fästet en 

lite bit. 

Förslag F 

Tanken med förslag F är att man placerar mikrofonfästet så nära fästet för kåpan 

som möjligt. På så vis kan frigång mot J22 kontakten uppnås. 
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Förslag G 

Med detta förslag är tanken att guiden ska gå fri tack vare att guiden går ut i 

en båge där mikrofonen sätts fast. Det är meningen att mikrofonen sätts fast 

i den smala delen av guiden. Där är även guiden delad så att den ena delen 

sitter fast i bygeln och den andra sitter fast i hörselkåpan.  

Primära produktförslag - Mikrofonfäste 
 

Förslag 1 

Tanken med detta förslag var att den ska ha en tapp längst ner på guiden. 

Denna tapp ska sedan ha bulor som går ut vilket greppar och låser fast 

mikrofonens fäste. 

 

Förslag 2 

Med förslag två är tanken att göra små hullingar på guiden som då kommer 

hålla kvar mikrofonen. 

 

Förslag 3 

Förslag 3 bygger mycket på befintlig konstruktion men istället för att nedandelen 

är tvådelad har fästet istället delats upp i fyra delar. 

 

Förslag 4 

Med detta förslag går en stav ut från guiden som är gängad längst ner. För att sätta 

fast mikrofonen skruvas sedan en hatt på som sitter fast i ett slags gummiband som 

i sin tur är fastsatt i guiden.  

 

Förslag 5 

För att förslag fem ska fungera måste mikrofonens fäste göras om och då vara 

som ett snäpp fäste, med förslag fem kan man då snäppa fast mikrofonen på 

guiden. 
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Utvärdering Produktförslag 
Fördelar/Nackdelar - Frigång 
Förslag A 

Med detta förslag kommer mikrofonen hamna på behagligt ställe. Guiden kommer bli relativt 

stor och risken finns att det kommer bli svårt att få den till att hålla. Den kommer även 

skymma medhörningsmikrofonen. 

Förslag B 

Med detta förslag uppnås frigång från J22 kontakten. Modellen kommer dock vara 

komplicerad och det kommer vara dyrt att tillverka verktyget till formsprutningen. En nackdel 

är att fästet sitter på baksidan av guiden. Detta kommer att leda till att mikrofonfästet kommer 

att behövas göras om för att få mikrofonen tillräckligt nära munnen. Den kommer 

förmodligen hamna för högt upp så att mikrofonarmen hamnar i synfältet, vilket man också 

där kommer behöva ta hänsyn till när man gör om mikrofonfästet.  

Förslag C 

Med denna lösning kommer gjutningsprocessen bli enkel och billig. Den har samma nackdel 

som förslag B att mikrofonen hamnar för långt bort från munnen och att den hamnar för högt 

upp. 

Förslag D 

Förslag D är samma som förslag C fast fäster ovanför kåpan istället för under. Förslaget delar 

även alla för och nackdelar som förslag C. Det kommer däremot vara aning mer komplicerat 

att montera på mikrofonen för soldater som bär hjälm.  

Förslag E 

Med detta sätt kommer det vara enkelt att få av och på mikrofonen. En nackdel är att den 

förmodligen kommer behövas dubbelgjutas. Som den är utformad nu kommer inte 

mikrofonen kunna träs på, utan den måste omformas. Den har samma nackdel som B, C och 

D att mikrofonen inte kommer tillräckligt nära munnen och att den hamnar för högt upp.  

Förslag F 

Rätt genomfört så kan förslag F vara en bra lösning, det svåra är att utrymmet ned till J22 

kontakten är såpass litet att det bara ger ett fåtal millimetrar över vilket kan begränsa vilka 

fästen som går att använda samt hur pass hållbart fästet blir.  

Förslag G 

Förslag G har samma nackdelar som B, C och D, d.v.s. att mikrofonen behöver göras om för 

att den ska hamna i rätt höjd och läge för munnen.  
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Fördelar/Nackdelar produktförslag - Mikrofonfäste 
Förslag 1 

Förslag nummer ett kan användas tillsammans med befintlig mikrofonkonstruktion vilket gör 

att företaget ej behöver ta fram ett nytt gjutverktyg för mikrofonfästet. Det kan dock bli rätt 

ont om plats ned till J22 uttaget. På grund av det begränsade utrymmet kan det också hända 

att fästet inte går att göra tillräckligt starkt. 

Förslag 2 

Fäste två går att göra mindre än förslag nummer ett, nackdelen är att för att det ska fungera 

optimalt så måste mikrofonfästet modifieras lite så att hullingarna har något att fästa i. Det 

finns även en risk för att fästet ska slitas ut fort. 

Förslag 3 

Då det är fyra delar som fjädrar ut mot mikrofonfästet hålls mikrofonen förhoppningsvis bra 

på plats. 

Tyvärr kommer detta förslag kommer antagligen till att utmattas relativt snabbt samtidigt som 

det är svårt att formspruta. 

Förslag 4 

Detta förslag består utav flera komponenter vilket leder till dyrare tillverkning. En stor fördel 

är att det går att efterspänna efter en tids användning och på så vis säkerställa att mikrofonen 

alltid sitter som den ska. Gummibandet i sig blir en nackdel också då det innebär ytterligare 

en komponent som ska tillverkas samt finns risk för att det går sönder och användaren riskerar 

då bli av med mutterdelen. 

Förslag 5 

Denna typ av fäste kräver att mikrofonfästet görs om så att det går att snäppa på runt om 

fästet. Fördelen är att det blir enkelt att byta mikrofon samtidigt som det kommer bli en stabil 

konstruktion. 
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Val av förslag 
För att få reda på vilka av förslagen som uppfyller kravspecifikationen bäst gjordes en 

urvalsmatris(Se bilaga 1). I denna ställdes de olika förslagen mot varandra och fick poäng 

från skala 0-3 beroende på hur bra de klarade av kravet. Därefter räknades poängen ihop där 

man kunde utläsa vilken som klarade sig bäst.  

Resultatet av denna var att det inte var något av alternativen som stack ut. Av de olika 

förslagen av fäste var den bara en som fick dåliga poäng. De andra 4 fick liknade poäng vilket 

ledde till att det inte fanns något självklart alternativ till att gå vidare med.  

Samma sak var det med frigångsförslagen. Av de 7 förslagen som fanns var det tre som fick 

liknande poäng.  

För att kunna bestämma vilka av förslagen som skulle vidareutvecklas diskuterade gruppen, i 

samråd med Företaget, vilka av förslagen som hade störst potential. Under detta möte 

bestämdes det att det var bäst att gå vidare med förslag 1,4 och 5 av fästelementen och B och 

F av frigångarna. En stor anledning att det blev just dessa var att de var enklast att 

formsprutas samtidigt som de hade störst chans att klara av kundens krav. 

Vidareutveckling 
Nästa steg i processen var att rita upp förslag i Catia V5. För att kunna skriva ut modellerna i 

en 3D-skivare var det tvunget att anpassa CAD-modellerna till detta.  

För att kunna testa alla frigångar och fästen men ändå göra åt så lite material som möjligt i 

3D-skivaren bakades olika fästförslag ihop med olika frigångar. På detta sätt gick det 

dessutom mycket fortare att få modellerna klara. 

Prototyptest 1 
Fäste 1 med frigång F 

Fäste 1 

Fäste 1 som sitter på detta förslag fungerade inte alls som det var uppritat. 

Plasten var alldeles för hård, och det finns inget material som kan ge vika. 

Av dessa anledningar gick det inte att trä på mikrofonfästet på guiden. För 

att testa om förslaget har någon potential alls filades hullingarna ner lite för 

att få den till att fungera. Resultatet blev att mikrofonen satt ganska bra, 

men inte tillräckligt stabil till militärens krav. Om mikrofonen dessutom 

kommer monteras av och på ett antal gånger, kommer detta leda till att 
Bild 1F
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hullingarna kommer slitas och tappa sin funktion.  

För att få den till att fungera måste det finnas något som kan ge vika vilket leder till att 

mikrofonfästet kommer behövas konstrueras på ett liknande sätt som nuvarande produkt. 

Frigång F: 

Om man ser till frigången till föregående bild kan man konstatera att den går fritt ifrån J22 

kontakten. Detta är den enklaste idén och det är med denna som mikrofonen kommer att 

hamna på det mest behagliga stället utan att mikrofonfästet designas om.  

Nackdelen är att det kan bli svårt att få plats med andra fästen än just förslag 1.  

Fäste 4 med frigång B 

Fäste 4 

Detta förslag fungerade precis så som tanken var. Fästet som sitter 

på mikrofonarmen passade perfekt på fästet på guiden, det fanns 

lagom många gängor till att fästa den och den skulle med största 

sannolikhet fungera.  

Det finns dock ett par frågetecken med denna. Dels är prototypen 

utskriven med fingängor. Fördelen med dessa är att kraften fördelas 

ut på många fler gängor än vad det hade gjort med normala gängor. 

Däremot är det inte speciellt vanligt med fingängor för M6 skruvar. 

Detta gör dock inte så mycket då man vid tillverkningen 

förmodligen kommer att specialtillverka muttern ihop med 

mikrofonfästet.  

Det andra frågetecknet är om det verkligen är bra med ett gummiband som håller fast muttern. 

Ett gummiband skulle förmodligen gå sönder relativt snabbt och skulle dessutom förmodligen 

vara i vägen på olika sätt. 

Frigång B 

Denna lösning fungerade egentligen inte alls. Den skulle bli mycket komplicerad att 

formspruta om ens om det är möjligt vilket är lite osäkert.  

När prototypen monterades på hörselskyddet visade sig att den hamnade alldeles för högt upp 

för att det skulle vara bekvämt att använda den. Dels gjorde den att mikrofonarmen hamnade i 

synfältet och dels att mikrofonen går att få tillräckligt nära munnen. 

  

Bild 4B
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Fäste 5 med frigång F 

Fäste 5 

Detta förslag satt bra. Den var stabil och spåren gjorde att den hackade sig 

fram på ett mycket bra sätt. Den har nackdelen att det kommer bli svår att 

formspruta den men om designen modifieras lite kanske detta skulle kunna 

gå att lösa. Nackdelarna som återstår är att det inte går att efterspänna och att 

det antagligen kommer slitas ut ganska fort. Fästet på mikrofonarmen 

kommer med detta fäste även behöva designas om. 

Diskussion prototyptest 1 
Nästa steg i processen var att bestämma vilka av förslagen som skulle vidareutvecklas. Detta 

diskuterade gruppen tillsammans med handledarna från Företaget. På detta möte togs beslutet 

att gå vidare med frigång F och fäste 4.  

Anledningen att frigång B lades ner var helt enkelt att den inte skulle kunna gå och tillverka 

plus att den gjorde så att mikrofonarmen hamnade fel. Däremot växte förslaget fram att man 

istället kan sätta fästet på baksidan av guiden liknade som förslag D. Denna idé har samma 

nackdel som förslag B att mikrofonarmen kommer hamna för högt upp. Om fästet istället 

konstrueras lite längre ner på guiden kommer detta problem förmodligen lösas. 

Om Fäste 5 skulle kunna fungera om den designades om men då skulle den likna nuvarande 

lösning.  

Fäste 5 uppfyller inte lika många önskemål som de andra förslagen på fästen, därför var det 

ett förslag som beslutades att inte gå vidare med.  

Av dessa anledningar togs beslutet om att fortsätta utveckla frigång F och D. Under detta 

möte framgick det också att Företaget hellre ville att vi skulle fokusera och klara av problemet 

med frigång istället för lägga allt för mycket tid på olika förslag på fäste. Därför togs beslutet 

om att applicera nuvarande fäste på de nya förslagen på frigång. För att ha något att välja 

mellan och ha något att jämföra med togs beslutet om att även gå vidare med fäste 4 som 

ansågs vara det förslag med störst potential. 

FEM-Analys Befintlig produkt 
För att säkerställa att den nya guiden skulle hålla behövde det göras en FEM-analys. 

 

Inför denna FEM-analys läste gruppen artiklarna finite element analysis of a clip-it, skriven 

av Sheng Chen och layered tetrahedral meshing of thin-walled Solids for Plastic  

 

Bild 5F
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Injection Molding FEM, skriven av författarna S. Yamakawa, C. Shaw och K. Shimada. 

Dessa artiklar behandlar hur en FEM-analys av formsprutad plast i tunna konstruktioner skall 

göras för att få ett korrekt och tillförlitligt resultat. 

 

En FEM-analys genomförs genom att produkten först ritas upp i ett CAD-program, i detta fall 

Catia V5. Med hjälp av verktygsbänken generativ structual analysis i Catia kan en så kallad 

mesh genereras på delen. Med mesh menas att produkten delas upp i många små trianglar så 

kallade thetraheder. Dessa måste anpassas i storlek så att programmet har tillräckligt många 

thetraheder att räkna på. Dessa är pyramidformade och varje ände på thetraheden kallas för 

nod. När programmet räknar ut kraften görs detta i varje nod. Denna kraft påverkar sedan 

nästa nod som får en annan kraft. Resultatet av detta är att man får ut storleken på spänningen 

i de olika noderna och kan på så sätt se var på produkten som får den största 

spänningskoncentrationen. Ju finare meshen är desto mer noggrant resultat kan uppnås. 

Nackdelen är att tiden det tar för datorn att utföra beräkningen kommer att förlängas betydligt.  

 

För att få ut spänningen måste även ett flertal villkor sättas ut för att få produkten till att sitta 

fast. För att snabba upp beräkningen kan vissa delar av produkten tas bort och istället ersättas 

med virituella parter. Efter detta kan olika krafter läggas på i olika riktningar och sedan kan 

datorn beräkna spänningarna i delen. 

 

Företaget har tidigare försökt göra en bra analys av guiden men problemet är att det är 

närmast omöjligt att förutspå vilka vinklar och storleker på krafterna. Detta i kombination 

med det stora temperaturspannet som produkten kommer användas i gör det omöjligt att få 

fram en tillförlitlig FEM-Analys. 

 

Efter att gruppen fått denna information från Företaget togs det gemensamma beslutet att 

kraften som den nya guiden skall klara av ska vara minst lika stor som nuvarande produkt. 

Utifrån detta gjordes en analys där ett material lades på den befintliga guiden och sedan 

optimerades den maxkraft som kunde läggas på mikrofonfästet i riktningarna X, Y och Z. 

 

Som material valdes plast med en E modul av 2200MPa. I fästet för kåpan sattes en virtuell 

part mot de ytor som är i kontakt mot kåpans fäste. Till denna virtuella part sattes en 
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handlerpoint mitt i fästet för att få en mer realistisk fästning. Slutligen sattes ett user defined 

constraint på virtuella parten som låste guiderna i alla riktningar förutom i rotation runt 

kåpans fäste. 

Inne i guiden sattes surface sliders för att simulera påverkan från bygelns metalldel. 

 

Ytterliggare en virtuell part placerades på de ytor som mikrofonfästet fäster emot. På denna 

virtuella part applicerades sedan kraften. Med hjälp av en parameter kopplad till von mises 

resultatet och en parameter som styrde storleken på kraften kunde sedan kraften optimeras för 

att få fram max spänningen på 30Mpa. 

 

Lämplig mesh bestämdes efter att ha läst artikeln layered tetrahedral meshing of thin-walled 

Solids for Plastic Injection Molding FEM, till 1mm size och 0,15 i sag. Detta räckte för att 

parten skulle lyckas få en tjocklek av minst tre thetraheder i det område som gruppen 

analyserade, vilket var tillräckligt för att få ett tillförlitligt resultat.  

 

Resultatet blev att den befintliga guiden klarar 43,2N i X-led, 42,6 i Y-led och 71,8N i Z-led. 

FEM-Analys prototyptest 2  
När gruppen i samråd med Företaget bestämt sig för de två frigångsalternativen D och F 

gjordes en ny FEM analys, denna gången av de valda alternativen. Parametrarna sattes till 

samma som för den befintliga guiden och sedan applicerades samma kraft i X, Y och Z 

riktningen. 

Efter denna analys kunde man se en klar skillnad mellan de båda frigångslösningarna. 

Störst skillnad blev det i riktningen Y där resultatet skiljde 116MPa till fördel för frigång F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För bilder i riktning X och Z se bilaga 2 
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Prototyptest 2 
Frigång F 

Denna lösning fungerade precis så som det var det tänkt. Den sitter på ett bekvämt ställe, den 

har samma designspråk som den vanliga guiden och den går fri från J22 kontakten. Som 

kunde utläsas under rubriken “Fem-analys prototyptest 2”, skiljde resultatet lite beroende på 

vilket av fästena som användes, men att alla analyser som gjordes på detta förslag gav en 

mindre stresspåverkan jämfört mot den nuvarande produkten.  

Frigång D 

Denna prototyp har samma designspråk som den vanliga guiden och den går fritt från J22 

kontakten. Däremot hamnar mikrofonen en aning för långt ifrån munnen. För att lösa detta 

problem kommer det att bli tvunget att designa om mikrofonfästet vilket leder till extra 

kostnader. Den skymmer också medhörningsmikrofonerna vilket var ett av kraven att den inte 

fick göra. Tester gjordes på hur mycket detta störde medhörningen och resultatet av detta var 

att inte blev någon märkbar skillnad.  

Som kan utläsas ifrån stycket med rubriken “Fem-analys prototyptest 2”, var denna lösning 

nästan lika stark som den gamla i Z och X riktning men betydligt svagare i Y. I riktningen Y 

blev momentet mycket större vilket ledde till att förslaget fick en nästan fyra gånger så hög 

spänningskoncentration gentemot den gamla guiden. Det är osäker huruvida denna kommer 

att hålla eller inte då det är omöjligt att säga vilken storlek och vinkel kraften har. Men ett av 

kraven var att den nya guiden ska tåla minst lika mycket som den nuvarande vilket gör att 

detta förslag inte uppfyller alla kraven. 

Fäste 4 

Den stora fördelen med detta förslag är att det går att efterspänna mikrofonen. Det blir inte 

mycket plats över till J22 kontakten vilket kommer att ställa höga krav på att muttern som ska 

skruvas på inte få ta för stor plats.  

Nackdelen med detta förslag är att mikrofonfästet måste konstrueras om vilket kommer att 

leda till att ett nytt verktyg måste tas fram vilket är en stor kostnad.  
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Befintligt fäste 

För att har några olika alternativ testades även de nya frigångslösningarna med den gamla 

lösningen på fäste. När denna skrevs ut i 3D-skivaren blev den inte alls av samma kvalité som 

den som tillverkas nu. Detta tack vare att plasten är av en annorlunda sort. Däremot kunde det 

konstateras att den kommer fungera lika bra på de nya lösningarna som på den gamla.  

Fördelen med denna är att det kommer endast behövas göras ett nytt verktyg för guiden.  

Slutresultat 
Den guide som gruppen i samråd med handledarna från Företaget valde blev den med frigång 

F ihop med fäste 4. Ritningar: se bilaga 3. Anledningen till att valet föll på denna lösning för 

frigången var framför allt att mikrofonen hamnade i en bra position samtidigt som guiden blir 

enkel och billig att gjuta. Resultatet i FEM-analysen var även det bättre på frigång F jämnfört 

med frigång D. 

 

Vid valet av fäste avgjordes det på möjligheten att kunna justera friktionen på mikrofonen 

vilket är en funktion Företaget gärna ville ha. Detta fäste gjorde även så att metallfjädern 

försvann vilket om produkten tas i produktion kommer spara mycket pengar vid monteringen. 

 

Till gängan på fästet valdes en fingängad M6 gänga. Denna gänga har en pitch på 

0,75mm/varv vilket gör det lite lättare att justera in friktionen så som användaren vill ha den. 

Med denna kommer det även blir fler gängor som håller fast mikrofonen vilket leder till en 

högre hållfasthet.  

 

Denna lösning kommer dock att behöva kompletteras med ett nyutvecklat mikrofonfäste där 

ett fäste för en mutter har integrerats. 

Materialval 
Till den nya guiden kommer Företaget att använda samma sorts material som används i den 

nuvarande produkten. Detta är en termoplast och den exakta blandningen är en 

företagshemlighet som gruppen inte har fått ta del av.  
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Kostnader 
Den största kostnaden för denna produkt kommer bli att köpa in ett nytt verktyg för att kunna 

formspruta produkten. Då detta verktyg även måste kompletteras med sliders för att göra det 

koniska hålet inuti guiden uppskattar Företaget att kostnaden för verktyget kommer hamna 

mellan 400 till 700 tusen Kr. 

 

Till lösningen som valdes kommer även mikrofonfästet att behövas konstrueras om. Det 

medför att även denna del kommer att behöva ett nytt verktyg. Verktygskostnaden för denna 

kommer att hamna på ungefär samma prisklass som guiden. 

 

Själva kostnaden per tillverkad guider är dock låg, då det är en liten komponent och jämnfört 

med den gamla har kostnaden per enhet minskat drastiskt då momenten med att placera 

metallfjädern har avlägsnats. 

 

Räknat med ett pris på plasten av 22kr/kg och en vikt på guiden av 1,34g hamnar kostnaden 

på 3öre för material per enhet. 

 

Kriteriekontroll 
Den produkten som gruppen valde som slutprodukt uppfyllde samtliga krav förutom krav 14, 

d.v.s. det måste utvecklas en fäste som förhindrar muttern från att lossna. Utöver detta 

uppfylldes även önskemålen 1, 2 och 3. 

 

Slutsats 
Detta har varit ett lärorikt projekt där vi i gruppen har fått bra hjälp både från handledarna på 

Företaget samt handledaren på skolan. Vi har även fått möjlighet att utöka våra kunskaper 

inom FEM-analys vilket kommer vara av stor hjälp för oss i framtiden. 

 

Med tanke på den korta tid som projektet har genomförts på tycker vi att den valda produkten, 

som med hjälp av ett nytt mikrofonfäste, kommer till att ge Företaget en bra produkt att jobba 
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vidare på. Den valda produkten var den som uppfyllde flest utav de utsatta kraven. Det 

kommer däremot att krävas ett projekt till för att anpassa mikrofonfästet så att det kan 

placeras en mutter på detta för att kunna spänna fast mikrofonen på guiden.  

 

Under arbetets gång kom vi fram till många olika lösningar på både frigång och fäste. Till slut 

stod valet mellan den enklaste frigången och en lite mer avancerad. Tack vare de genomförda 

FEM-analyserna kunde den lite mer avancerade senare avfärdas, då den både var svagare och 

svårare att gjuta. 

 

Valen som presenterades till Företaget blev då den nya guider-designen med antingen 

befintligt fäste eller det nya som bestod av en gänga, vilket möjliggjorde justering av 

mikrofonens friktion. Företaget valde då den versionen med gängfäste. 

 

Under detta projekt har gruppen bara hunnit göra princip- och primärkonstruktionen vilket 

medför att tillverkningsanpassningen är kvar innan produkten kan gå till produktion. 
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