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Sammanfattning 

 
Denna rapport omfattar en produktutvecklingsprocess av en förvarings- och 

doseringsbehållare för livsmedelspulver. Rapporten är en del av examensarbete för 

högskoleingenjörer i maskinteknik.  

 

Konsultföretaget Technogarden Engineering Resources AB i Karlstad har fått i uppdrag av 

kunden JPRT Förvaltning AB att ta fram ett separat tillbehör till en vällingmaskin som 

underlättar för konsumenter av denna att underlätta dosering av vällingpulver i dess 

pulvermagasin. 

 

Detta innefattar ett konstruktionsarbete där en produktutvecklingsprocess utförts från 

projektplanering, konceptgenerering, konstruktion, materialval och prototyptillverkning och 

utvärdering av denna. 

 

Arbetet är indelat i val av material för den färdiga konstruktionen där materialegenskaper, 

miljöpåverkan och hälsopåverkan är beslutsgrundande kriterier. Val av koncept har utförts 

med hjälp av att granska liknande konstruktioner, generera möjliga koncept och på ett 

objektivt sätt gå vidare med det lämpligaste konceptet för konstruktion. Konstruktion av det 

valda konceptet görs med hjälp av 3D-CAD som senare ligger till underlag för 

prototyptillverkning med hjälp av 3D-utskrift i plast. Den färdiga prototypen utvärderas för att 

finna förbättringsarbete kring denna konstruktion och presentera detta för uppdragsgivaren för 

att gå vidare med konstruktionen för eventuell produktion. 

 

Prototypen resulterade i en fungerande konstruktion som kräver vidare detaljkonstruktion, 

tillverknings- och monteringsanpassning. Vidare underlag såsom materialprover och 

offertunderlag från leverantörer behövs innan konstruktionen kan tas i produktion. 

 

Konstruktionen ska användas tillsammans med livsmedel och behöver därför CE-märkas och 

val av material ska vara godkända av Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 

som måste uppnås vid konstruktion av produkter som är avsedda att vara i kontakt med 

livsmedel. 

 

Konstruktionen uppfyller de krav och till stor del de önskemål som satts av uppdragsgivaren 

och kunden i detta projekt. Några av dessa krav som måste uppfyllas är att behållaren måste 

rymma en viss mängd vällingpulver, som konstruktionen dimensionerats efter. 

Konstruktionens doseringsmängd är även anpassad efter pulvermagasinets volym. Då 

konstruktionen är tänkt för en konsumentmarknad har stor vikt lagts vid att skapa en attraktiv 

produkt som går i samma formspråk som vällingmaskinen som den är tänkt att användas till. 

Även ergonomi har varit en faktor att ta hänsyn till i detta projekt och är något som kan 

behöva vidareutveckla innan konstruktionen tas i produktion. 
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Abstract 
 

In this report a product development process is included, where a storage container and food 

powder magazine dispenser is designed. The report is a part of a Bachelor thesis project for 

graduates of science in mechanical engineering. 

 

Technogarden Engineering Resources AB is a technical consulting firm in Karlstad who has 

been commissioned by the client JPRT Förvaltning AB to develop a separate accessory for a 

gruel machine that helps consumers to facilitate the dispensing of baby formula powder in its 

powder magazine.  

 

This includes a design engineering process with focus on product development, including 

project management, concept generation, designing, material selection, prototype 

manufacturing and evalution. 

 

The work is divided into choice of material for the finished product were mechanical 

properties, environmental impact and health effects are criterias of decision. Selection of 

concepts was done by examining similar designs, generate possible concepts and objectively 

proceed with the most appropriate concept to design. Designing the product is made using 3D 

CAD which later serves as model for prototyping using a 3D printer which manufactures the 

prototype of plastic material. The finished prototype is evaluated to find improvements in 

design and present this to the client for further design complements. 

 

The prototype resulted in a functional design which requires further detail design for ease of 

manufacturing and assembly. Further investigation such as material samples and invoice from 

suppliers is needed before the construction can be put into production. 

 

Since the product will be used with food, it needs to be CE approved and choice of materials 

must be in compliance with the European Commission Regulation (EC) No 10/2011 for 

products made of plastics that are intended to be in contact with food. 

 

The design must meet the requirements and some of the demands from the product 

specification established together with the client. Some of the requirements that must be met 

is that the container must hold a certain amount of baby formula powder, which the designed 

is dimensioned after. The amount of powder dispensed by this design is calculated by the 

volume of the powder magazine. Since this design is intended for a consumer market, effort 

has been put into create an attractive product that can be recognized along with the gruel 

machine that it is intended to use with. Ergonomics has been a factor included while designing 

in this project and even more work can be done in this area for further improvements.  
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1. Inledning 
 

Detta arbete behandlar framtagning av en konstruktion som underlättar för påfyllning av 

vällingpulver i ett pulvermagasin. Uppdraget utförs på Technogarden Engineering Resources 

AB, Karlstad som fått i uppdrag av JPRT Förvaltning AB att ta fram en ny produkt.  Arbetet 

ingår i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, MSGC17. 

Omfattningen på arbetet motsvarar 22,5 hp och startar 2014-01-20 och avslutas 2014-06-13 då 

inlämning av slutrapport sker. Handledare för projektet är universitetsadjunkt Lars Jacobsson 

vid Karlstads universitet, Rickard Åkerfalk från JPRT Förvaltning AB och Henrik Svärd på 

Technogarden Engineering Resources AB. Examinator för projektet är docent Nils Hallbäck. 

En uppdragsspecifikation med arbetsbeskrivning finns bifogat i bilaga 2. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Technogarden Engineering Resources AB har fått i uppdrag av JPRT Förvaltning AB att ta 

fram en produkt som underlättar tillberedning av välling för konsumenter. Produkten ska 

enkelt kunna tillbereda en portion och underlätta processen för konsumenten genom att bland 

annat dosera rätt mängd pulver och bereda portionen i rätt temperatur.  

Det har uppmärksammats att det kan uppstå problem vid påfyllning av vällingpulver i 

maskinens pulvermagasin, i form av spill och användarvänlighet. Uppdragsgivaren vill ha ett 

konstruktionsförslag på ett separat tillbehör som kan köpas till maskinen som underlättar för 

användaren vid påfyllning av pulver.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Påfyllning av pulvermagasin i maskin sker i dagsläget så att den fylls upp genom att tömma en 

påse med pulver direkt i pulvermagasinet. Detta medför att det lätt uppstår spill av pulver vid 

påfyllning. Det efterfrågas en konstruktion som fylls upp med pulver som sedan kan anslutas 

till pulvermagasinet för att dosera rätt mängd pulver och att inget spill uppstår vid 

påfyllningen.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna konstruktion är att underlätta påfyllningsprocessen av pulver för 

användaren. Man vill kunna erbjuda konsumenten ett alternativt tillbehör för den som vill 

underlätta vid påfyllning av pulvermagasinet. De kunskaper som inhämtats under studietiden 

på maskiningenjörsprogrammet på Karlstads Universitet ska appliceras i detta arbete. Detta 

ska resultera i ett underlag till uppdragsgivaren för att kunna tillverka och producera en färdig 

konsumentprodukt. 
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1.4 Målsättning 
 

Ett konstruktionsförslag ska lämnas till uppdragsgivaren i form av konstruktionsunderlag, en 

digital 3D-modell, en tillverkad prototyp av hur konstruktionen fungerar och vidare 

förbättringsarbete som behövs för att producera en färdig konsumentprodukt. 

 

Konstruktionen ska underlätta för påfyllning av pulvermagasinet i en vällingmaskin som 

håller på att utvecklas av uppdragsgivaren. Doseringsbehållaren ska kunna förknippas med 

vällingmaskinen genom ett gemensamt formspråk. Hög kvalitetskänsla på produkter ligger i 

fokus på kundens produkter och ska återspeglas även i konstruktionen av doseringsbehållaren. 

Slutprodukten ska vara ett attraktivt tillbehör för kunder som köper vällingmaskinen, det ska 

vara tydligt att genom att använda detta tillbehör underlätta för konsumenten vid påfyllning av 

pulver. 

 

Arbetet ska dokumenteras och lämnas över i en skriftlig vetenskaplig rapport och presenteras 

muntligt i form av en redovisning och försvara konstruktionens funktion på ett 

ingenjörsmässigt tillvägagångssätt. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Kostnadsförslag av en färdig produkt görs ej i detta arbete, då tillverkningsanpassning av 

komponenter och tillverkning av färdiga plastverktyg först kan göras när detaljkonstruktion av 

produkten är slutförd. Tillverkningsprocessen av produkten kommer ej att behandlas i detta 

arbete. Ingen hänsyn tas till förpackning, distribution och försäljning av slutprodukt. 

Konstruktionsförslaget ska ses som en prototyp som kan användas för vidare detaljutveckling. 

Toleranser och passningar kommer ej att motsvara den färdiga produkten, då prototypen som 

tillverkas ej motsvarar de tillverkningsmetoder som är tänkt då den färdiga konstruktionen tas 

i produktion.  

  

2. Metod 
 

Detta projekt utförs enligt en produktutvecklings-process. Momenten som ingår i denna 

process är planering, förstudie, produktspecifikation, konceptgenerering, konceptval, 

konfiguration, prototyptillverkning, prototyputvärdering och slutkonstruktion (Johanneson et 

al., 2013). Förstudien har bestått av inspirationssökning av konstruktioner för att hitta flera 

lösningar på liknande problem. För att hitta ett bra koncept att bygga vidare på krävs att 

många förslag tas fram för sedan vikta dessa mot varandra och gå vidare med bästa möjliga 

koncept. Material är av stor betydelse för en konstruktion som denna och flera typer av 

material kan väljas, i detta arbete ligger fokus på att hitta det lämpligaste materialet med 

avseende på tillverkning, miljö och hälsoeffekter, där de två senare aspekterna är något som 

uppmärksammats mycket i media i denna typ av konstruktioner. 
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2.1 Projektplanering 
 

För att på ett strukturerat arbetssätt genomföra en produktutvecklingsprocess, planeras 

projektet från start till mål i början av projektet. Projektplaneringen innehåller 

projektorganisation, arbetsnedbrytning, tidsplanering, riskanalys och en projektmodell över 

projektets olika faser. Med en välarbetad planering är det lätt att följa upp projektet och göra 

eventuella korrigeringar om komplikationer uppstår. 

 

2.2 Produktspecificering 
 

En produktspecificering utförs och ligger till underlag för att säkerställa att alla krav och 

önskemål på konstruktionen uppnås. Produktspecifikationen anger vad konstruktionen ska 

åstadkomma och tar upp olika delar av produktens livscykel och aspekter. Kriterierna i 

produktspecifikationen ska vara komplett för alla intressenter, livscykelfaser och aspekter. 

Alla kriterier ska vara lösningsoberoende och entydiga, om möjligt ska kriterierna vara mät- 

och/eller kontrollerbara. I detta arbete används Olssons kriteriematris för att täcka in alla faser 

och aspekter där produkten kan befinna sig (Johanneson et al., 2013). De livscykelanalyser 

och aspekter som tas upp för konstruktionen redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Kriteriematris för produktens livscykel och aspekter vid produktspecificering 

Livscykelanalys 
Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Generering 1.1 1.2 1.3 1.4 

Produktion 2.1 2.2 2.3 2.4 

Användning 3.1 3.2 3.3 3.4 

Eliminering 4.1 4.2 4.3 4.4 

 

2.3 Förstudie 
 

Det är vanligt att polymerer används i doseringskonstruktioner och vällingmaskinen är till stor 

del konstruerad av olika typer av polymera material, därför har information om polymerer som 

kan användas för konstruktioner och för livsmedel undersökts i detta arbete. För att söka 

inspiration till lösningar av doseringsproblematiken har liknande konstruktioner och patent 

undersökts för att vidare kunna generera flera olika koncept. 

 
2.3.1 Användningsområden för doseringsbehållare 

 

Dosering av flera olika typer av torrvaror används inom olika områden, det har därför 

undersökts om det går att använda någon av dessa konstruktionslösningar och applicera i 

konstruktionen för detta projekt. 

 

Det finns ett brett användningsområde för doseringskonstruktioner och i denna förstudie har 

dosering av torrvaror i form av pulver undersökts. Det har undersökts om befintliga 

konstruktioner för dosering skulle kunna tillämpas i detta projekt. 



 
 

 

- 8 - 

 

 

 

Några användningsområden för dosering av torrvaror är kaffe, tvättmedel, mjöl, socker, 

välling, astmamediciner och livsmedel med större partiklar som flingor, nötter, ris, mm. 

 

För att ytterligare undersöka doseringskonstruktioner genomförs en konkurrentanalys som 

består av att införskaffa doseringsprodukter för att analysera. Patentsökningar har utförts för 

att få inspiration till eventuella lösningar av problemet och för att ej riskera att patentintrång 

uppstår med det slutliga konceptvalet. 

 

2.3.2 Materialval 

 

De mekaniska egenskaper som studeras hos materialen är slagseghet, densitet, 

elasticitetsmodul, sträckgräns och även pris, dessa egenskaper är intressanta då konstruktionen 

ska tåla slag, konstruktionen ska ha tillräcklig styvhet och inte tillåta stora deformationer vid 

användning. Materialets densitet är avgörande för produktens totalvikt, och med hög 

elasticitetsmodul och låg densitet kan lätta, styva konstruktioner konstrueras. Pris är också av 

intresse då konstruktionen är tänkt att serieproduceras, så är det viktigt att hålla nere 

kostnader. 

 

Ett krav är att de delar av konstruktionen som kommer i kontakt med vällingen måste vara av 

livsmedelsklassat material. En eliminering av material görs om materialen ej uppfyller EU-

direktiven gällande livsmedelsklassning av polymera material. 

 

Störst spridning av koldioxidutsläpp kan ses vid framställningen av de olika polymererna, 

därför denna har använts vid jämförelse mellan material och vid slutligt materialval. 

 

Vid val av material har viktbestämningsmatriser använts för att på ett så objektivt sätt som 

möjligt bedöma varje egenskaps värde. 5-gradiga skalor har införts för att ge polymererna ett 

betyg för varje egenskap. En kriterieviktsmatris användes för att med hjälp av värdena på 

egenskaperna och betygen hos polymererna, kunna rangordna polymererna efter bäst 

lämplighet i ett slutligt materialval (Johanneson et al., 2013). 

 

2.3.3 Hälsoeffekter vid användning av polymerer 

 

Det finns olika krav på val av material i olika delar av konstruktionen. Den huvudsakliga 

materialgrupp som undersöks i detta arbete är polymerer, som har ett brett 

användningsområde med enkel tillverkning och lågt pris. De delar av plast som kommer i 

kontakt med livsmedel måste uppfylla EU-kommisionens förordning för att bli 

livsmedelsgodkända (Europeiska kommissionens förordning, 2011). 

 

Det finns vetenskapliga studier som visar på hälsoeffekter och faror med vissa polymerer, för 

att göra lämpliga val av material måste det undersökas vilka polymerer som kan bidra till 

negativa hälsoeffekter. 
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2.3.4 Miljöeffekter vid användning av polymerer 

 

Framställning av polymerer sker med främst icke-förnyelsebara källor, det finns även så 

kallade bioplaster som utvecklas och blir mer aktuella då man vill gå ifrån oljebaserade 

material. Bioplaster baseras delvis eller helt på förnyelsebara råvaror. Vissa traditionella 

plaster som Polypropen och Polyeten kan tillverkas med hjälp av förnyelsebara resurser, som 

sockerrör (Bruder, 2013). 

 

Bioplaster kan delas in i två kategorier; agro-polymerer och biopolyestrar. Agro-polymerer är 

baserade på cellulosa, stärkelser eller proteiner och en del av dessa polymerer är 

komposterbara. En vanlig agro-polymer är PLA (Polyaktid) som baseras på majsstärkelse eller 

rörsocker. Biopolyestrar kan också tillverkas av stärkelser, men även komposterbara 

petroleumbaserade monomerer (Bruder, 2013). 

 

För att göra en livscykelanalys av slutkonstruktionen studeras miljöeffekter av materialen i 

form av koldioxidutsläpp i olika faser av livscykeln för en produkt konstruerad i plast. De 

faser som har studerats är framställning av polymeren, tillverkning av produkt med polymeren 

och återvinning av polymeren (Ashby, 2013). 

 

2.4 Konceptframtagning 
 

För att upprätthålla en objektiv och öppen syn på lösningsförslag vid konceptframtagningen 

görs en funktionsanalys av konstruktionens användningsområde. I funktionsanalysen bryts alla 

tänkbara steg i användandet ner för att få en bild över hur produkten kommer att användas. 

Konstruktionens huvudfunktion specificeras i uppdragsbeskrivningen och i 

produktspecifikationen, för att åstadkomma huvudfunktionen kan underliggande delfunktioner 

identifieras, som kombinerat löser huvudfunktionen. Med identifierade delfunktioner skissas 

olika koncept för varje delfunktion för att sedan, med hjälp av en morfologisk matris 

kombineras till ett antal kombinerade helhetskoncept (Johanneson et al., 2013). 

 

2.5 Konceptval 
 

Konceptgenereringen genererar ett antal tänkbara lösningar på huvudproblemet, för att hitta 

det mest lämpliga och välja bästa koncept används först en elimineringsmatris som sorterar ut 

de koncept som ej uppfyller de krav som ställts på konstruktionen i produktspecifikationen. 

För att vidare besluta om vilka koncept som är bäst lämpade att gå vidare med för 

konstruktion skapas en relativ beslutmatris där de koncept som uppfyllt kraven i 

elimineringsmatrisen jämförs mot varandra. I den relativa beslutsmatrisen jämförs koncepten 

mot ett referenskoncept och ett antal kriterier som konstruktionen ska uppfylla, detta för att 

objektivt utvärdera de olika koncepten. Kriterierna värderas med olika grad av betydelse i 

form av vikter. Vikterna och graden av betydelse värderas med hjälp av en 

viktbestämningsmatris. Från den relativa beslutsmatrisen tas tre koncept vidare, baserat på 

antal poäng och presenteras och diskuteras med uppdragsgivaren. Efter diskussion med 

uppdragsgivare och kund kunde ett slutligt koncept väljas att gå vidare med för konstruktion. 
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2.6 Konstruktion 
 

Konstruerandet av prototypen har utförts i 3D-CAD verktyget PTC Creo Parametric. Ett krav 

på den slutgiltiga produkten var att den skulle gå i samma formspråk som vällingmaskinen 

och vara anpassad för pulvermagasinet. Utifrån dessa förutsättningar har 3D-modeller av 

vällingmaskin och pulvermagasin granskats och legat till grund för konstruerandet av 

doseringsbehållaren.  

 

2.6.1 Beräkning av volym och kuggdelning 

 

För att uppnå erforderlig volymkapacitet att rymma två paket vällingpulver har pulvrets vikt 

och volym mätts upp, som sätter ramarna för doseringsbehållarens innermått. Vid dosering 

ska en bestämd mängd pulver doseras, för att åstadkomma rätt mängd har modeller skapats i 

CAD-programvaran. Pulvret kommer att doseras med ett antal manövreringar på 

doseringsbehållaren. För att bestämma hur många manövreringar som behöver utföras för att 

fylla pulvermagasinet behövs en kompromiss för att inte riskera att överfylla pulvermagasinet, 

om det inte är helt tomt. För många manövreringar medför dålig ergonomi och 

användarvänlighet. Slaglängd på handtaget ska vara tillräckligt lång för att en dosering ska ske 

vid manövrering, och ej längre så att användarvänligheten blir bristfällig. 

För att analysera konstruktionens totalvikt används den färdiga 3D-modellen för att göra en 

uppskattning av dess volym, därefter kan totalvikten beräknas med densiteten hos det valda 

materialet. 

 

2.7 Prototyp 
 

En prototyp tas fram för att demonstrera funktion och för att säkerställa att konstruktionen 

kommer att uppfylla de krav som ställs i produktspecifikationen.  

 

2.7.1 Prototyptillverkning 

 

Tillverkning av prototypen sker med hjälp av 3D-skrivare som tillhandahålls av Karlstads 

Universitet. Prototypen skrivs ut i ABS-plast och har ej de egenskaper som ställs på den 

färdiga produkten, den är ej heller godkänd för att användas tillsammans med livsmedel. 

På grund av begränsande utskriftsmått i 3D-skrivaren har några komponenter modifierats för 

att vara möjliga att tillverka med denna metod och förutsättningar. Utskriftsytan hos 3D-

skrivaren som använts har måtten 200x200x150 (BxDxH). Delar som modifierats har sedan 

limmats ihop, för att slutligen montera ihop alla delar hos konstruktionen. 

 

2.7.2 Prototyputvärdering 

 

Utvärdering av den ihopmonterade prototypen sker, för att säkerställa att huvudfunktionen 

stämmer överens med den tänkta konstruktionen. Prototypen testas genom att fylla med 

välling och dosera denna i pulvermagasinet för att säkerställa att de beräkningar som gjorts 

stämmer överens med utvärderingsresultaten. Uppdragsgivaren och kunden får prototypen 

presenterad för att ge synpunkter och förslag på konstruktionen och prototypen för eventuella 

modifieringar som behöver göras på konstruktionen. 
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3. Resultat 
 

3.1 Projektplanering 
 

En projektplan utformas i början av projektet för att kunna bryta ner problemen och få en 

överblick över projektets gång. Projektet bröts ner i form av en WBS för att dela upp projektet 

i olika arbetspaket och därmed fås en bättre överblicksbild över projektets faser, 

arbetsbedbrytningen bifogas i bilaga 4-5. Ett Gantt-schema upprättades där tidsåtgången för de 

olika arbetsmomentet uppskattades, samt identifierade beroenden mellan arbetspaketen, se 

bilaga 7. Tidsuppskattning för varje arbetsmoment uppskattades utefter Gantt-schemat och 

redovisas i bilaga 8. En projektmodell med milstolpar, grindhål, dess färdigdatum och 

respektive ansvariga sammanställdes och redovisas i bilaga 3. Ett organisationsschema 

skapades, där alla som varit involverade i projektet återfinns. Kontaktuppgifter och roll i 

projektet redovisas i bilaga 1. En riskanalys för projektet skapas för att identifiera potentiella 

risker för att projektet inte uppnår sina mål. Sannolikhets- och konsekvensgrad graderas 

mellan 1-5 och den totala riskfaktorn beräknas ut efter dessa graderingar, riskanalysen 

redovisas i bilaga 6. För varje riskscenario föreslås en åtgärd om någon av riskerna skulle 

inträffa. 

 

3.1.1 Dokumenthantering 

 

De dokument som är relevanta för projektet lagras lokalt på egen arbetsstation. 

Säkerhetskopiering av dokument sker med USB-minne samt på en molntjänst för att kunna 

komma åt dokumenten från olika arbetsstationer. Säkerhetskopiering sker dagligen då 

dokumentering utförts. Senaste datum för redigering av dokumenten uppdateras då ändringar 

utförts. 

 

3.2 Produktspecificering 
 

De olika kriterierna för respektive fas och aspekt redovisas i produktspecifikationen, se bilaga 

9. Kriterierna bedöms som önskemål med vikter 1-5, eller krav. 
 

3.3 Förstudie 
 

Vid informationssökning har litteraturstudier gjorts tillsammans med patentsökningar och 

diverse undersökningar på internet. Utöver efterforskningar för inspiration har även en 

konkurrentanalys utförts. Denna består av inköp av två produkter som har studerats närmre för 

att se hur pulvret beter sig vid dosering och för att inhämta inspiration till konstruktion av 

doseringsmekanismen. 
 

3.3.1 Användningsområden för doseringsbehållare 

 

Det är i huvudsak två konstruktioner som har studerats närmare vid konkurrentanalysen, dels 

en doseringsbehållare för torrvaror och en mjölsikt. Det som studerats i dessa konstruktioner 

är hur doseringsmekanismen fungerar och inspiration har inhämtats från båda dessa, och 

ligger till grund för några koncept. I figur 1 visas en tom doseringsbehållare som visar hur 

konstruktionen manövreras och hur doseringshjulet roterar vid manövrering. 
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Figur 1. Doseringsbehållare för torrvaror 

 

Ett problem som kan uppstå, upptäcktes vid försök att använda doseringsbehållaren med 

pulvret som ska doseras. Pulvrets egenskaper gör att det lätt bildas klumpar och luftfickor vid 

dosering, dessa egenskaper kan medföra problem såsom ojämn dosering, då pulvret inte faller 

ner i doseringsfickorna. Problematiken åskådliggörs i figur 2. 

 

 
Figur 2. Bildning av luftfickor i doseringsbehållare 

 

I figur 3 visas en mjölsikt som manövreras med handtag, varefter en stång är kopplad till 

handtaget och överför kraften till ett vridande moment som roterar bladen. Denna 

konstruktion doserar inte något pulver, utan har ett nät i botten som siktar pulvret, men 

principen går att överföra till en doseringskonstruktion. 
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Figur 3. Mjölsikt med funktionsbeskrivning 

 

3.3.2 Materialegenskaper 

 

De polymerer som undersöks i detta arbete är termoplaster som generellt sett är mer duktilt 

och har lägre styvhet än t.ex. härdplaster. Termoplaster är lätta att forma vid tillverkning och 

kan återvinnas. 

Termoplaster delas ofta in i två huvudgrupper efter kristallinitet; delkristallina och amorfa. 

Polymerer är aldrig helt kristallina och benämns därefter som delkristallina, dessa har 

områden med en amorf struktur mellan de kristallina områdena. Kristalliniteten i polymererna 

ökar dess densitet, mekaniska egenskaper och kemikalieresistens men ljusgenomsläppet 

minskar. En representativ bild för att åskådliggöra skillnaderna mellan delkristallina och 

amorfa strukturer kan ses i figur 1. För att få ett transparent material krävs att materialet har en 

amorf polymerstruktur. Amorfa polymerer har hög glasomvandlingstemperatur, över 

rumstemperatur och är hårda och spröda i rumstemperatur (Askeland & Phulé, 2008). 

 

 
Figur 4. Molekylstruktur för, amorfa (till vänster) och delkristallina (till höger), polymerer. (Bruder, 

2013). 
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De polymerer som analyserats är sampolymerer eller homopolymerer som ej modifierats, 

vilket är möjligt för att höja vissa egenskaper som temperaturtålighet och slagseghet. 

Polymererna som testats är framställda med formsprutning. Slagsegheten avser notchade 

provbitar som testats i rumstemperatur (23° C). För jämförelser mellan olika polymerer, se 

tabell 2 och 3 (Granta Design Limited, 2013). Värden för koldioxidutsläpp i de olika faserna 

avser 1 kilogram koldioxid per kilogram material. 

 
Tabell 2. Mekaniska egenskaper och pris hos utvalda polymerer 

Polymer 
Elasticitetsmodul 
(GPa) 

Slagseghet 
(kJ/m2) 

Densitet 
(kg/m3) 

Sträckgräns 
(MPa) 

Pris 
(SEK/kg) 

Delkristallina           

Polyoximetylen (POM) 3 7-12 1400 60-70 18 

Polyetentereftalat (PET) 3 3-6 1400 50-70 14 

Polypropen (PP) 1-1,5 3-16 900 30 14 

Polyeten (PE) 1 100-600 950 20-30 12 

Amorfa           

Polykarbonat (PC) 2 10-100 1200 60 30 

Akrylnitril-butadien-styren (ABS) 2-3 10-60 1050 30-50 20 

Polymetylmetakrylat (PMMA) 2,5 2 1200 60 19 

Styren-akrylnitril (SAN) 3,5 3 1050 70-80 18 

Polystyren (PS) 3 3 1050 30-40 15 

Polyvinylklorid (PVC) 3 5 1300 35 10 

PLA 3,5-3,8 2 1200 55 15-18 

 
Tabell 3. Koldioxidutsläpp vid olika faser i livscykeln 

Polymer 
CO2 Återvinning 
[kgCO2/kg] 

CO2 Tillverkning 
[kgCO2/kg] 

CO2 Framställning 
[kgCO2/kg] 

Delkristallina       

Polyoximetylen (POM) 1,4 1,3 4,2 

Polyetentereftalat (PET) 1,3 1,4 4 

Polypropen (PP) 0,8 1,6 2,5 

Polyeten (PE) 1 1,5 3,2 

Amorfa       

Polykarbonat (PC) 2 1,4 6 

Akrylnitril-butadien-styren (ABS) 1,3 1,4 3,8 

Polymetylmetakrylat (PMMA) 2,3 1,4 6,8 

Styren-akrylnitril (SAN) 1,1 1,5 3,2 

Polystyren (PS) 1,1 1,3 3,3 

Polyvinylklorid (PVC) 0,8 1,2 2,5 

PLA 1,2 1,2 3,6 

 

Bestämning av vikter hos relevanta materialegenskaper kan ses i tabell 4. Vikterna vägs mot 

varandra, värdet 0 motsvarar ”mindre viktig än”, 0,5 ”lika bra” och 1 ”viktigare än”. Värdena 

avrundas för att få en skala motsvarande 1-5. 
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Tabell 4. Viktbestämning materialegenskaper 

Kriteria E-modul Slagseghet Densitet Sträckgräns Pris Co2 Nedbrytbar SUMMA 
Justerade 
värden 

E-modul - 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2 

Slagseghet 0,5 - 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2 

Densitet 0,5 0,5 - 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2 

Sträckgräns 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

Pris 1,0 1,0 1,0 1,0 - 0,0 0,0 4,0 4 

Co2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 0,5 5,5 5 

Nedbrytbar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 - 5,5 5 

 

Betygsskalor för olika egenskaper, där 1 ger lägst betyg och 5 högsta kan ses i tabell 5. 

Betygen har tilldelats utifrån högsta och lägsta värde för varje egenskap, se tabell 2 och 3. 

Värden för CO2 avser koldioxidutsläpp vid framställning av material. Enheter för varje 

egenskap är samma som kan ses i tabell 2 och 3. 
 
Tabell 5. 5-gradiga betygsskalor för olika kriterier 

CO2 Betyg E-modul Betyg Slagseghet Betyg Densitet Betyg Sträckgräns Betyg Pris Betyg 

6-7 1 1-1,5 1 <5 1 1300-1400 1 20-30  1 >25 1 

5-6 2 1,5-2 2 5-10 2 1200-1300 2 30-40  2 19-25 2 

4-5 3 2,5-3 3 10-20 3 1100-1200 3 40-50  3 15-18 3 

3-4 4 3-3,5 4 20-50 4 1000-1100 4 50-60  4 13-15 4 

2-3 5 3,5-4 5 50-100 5 <1000 5 >60  5 10-12 5 
 

Tabell över material som kan fås livsmedelsklassade kan ses i tabell 6. Material som är 

markerade x går att få livsmedelsgodkända, medan de markerade med - ej är lämpliga för 

konstruktioner avsedda för livsmedel. 
 
Tabell 6. Lista över livsmedelsgodkända polymerer 

Polymer Kan fås livsmedelsgodkänd 

Delkristallina   

Polyoximetylen (POM) x 

Polyetentereftalat (PET) x 

Polypropen (PP) x 

Polyeten (PE) x 

Amorfa   

Polykarbonat (PC) x 

Akrylnitril-butadien-styren (ABS) - 

Polymetylmetakrylat (PMMA) - 

Styren-akrylnitril (SAN) - 

Polystyren (PS) x 

Polyvinylklorid (PVC) x 

PLA x 
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Kriterieviktsmatris där varje polymer bedömts utefter materialegenskaper och dess betydelse 

sammanställs i tabell 7. En ranking har gjorts och de tre materialen med bäst totalsumma över 

materialegenskaper anses vara lämpliga konstruktionsmaterial. 
 

Tabell 7. Kriteriviktsmatris 

Egenskaper Material 

  
Vikt 

POM PET PP PE PS PLA 

Betyg Tot Betyg Tot Betyg Tot Betyg Tot Betyg Tot Betyg Tot 

E-modul 2 3,5 7 3,5 7 1,5 3 1 2 3,5 7 5 10 

Slagseghet 2 3 6 2 4 3 6 5 10 1 2 1 2 

Densitet 2 1 2 1 2 5 10 5 10 4 8 3 6 

Sträckgräns 1 5 5 4 4 2 2 1 1 2 2 4 4 

Pris 4 3 12 4 16 4 16 5 20 3 12 3 12 

CO2 5 3 15 3,5 18 5 25 4 20 4 20 4 20 

Nedbrytbar 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

SUMMA   47 50,5 62 63 51 59 

Rank   6 5 2 1 4 3 
 

De två materialen som får högst poäng i kriterieviktsmatrisen, Polypropylen och Polyeten har 

snarlika egenskaper och är båda lämpliga att använda i en konstruktion. Andra egenskaper 

som kemikaliebeständighet, fuktabsorption, möjlighet att lackera gör Polypropylen till ett 

lämpligare val av material (Bruder, 2013). 

 

Polyproylen (PP) kan framställas med förnyelsebara resurser och kan brytas ned till koldioxid 

och vatten och kan därmed vara ett lämpligt val av material ur miljösynpunkt. Även Polyaktid 

(PLA) har egenskaper som kan vara fördelaktiga som konstruktionsmaterial. Beslut om att gå 

vidare med Polyaktid eller Polypropen som konstruktionsmaterial är ett beslut som bör tas 

efter offertunderlag från leverantörer. 
 

3.3.3 Hälsoeffekter vid användning av polymerer 

 

Vid framställning av Polykarbonat används monomeren Bisfenol A (BPA) som kan utsöndras 

till livsmedlet om plasten används i en sådan konstruktion. Hälsorisken med Bisfenol A har 

uppmärksammats efter vetenskapliga studier och dess påverkan på människan. Studier har 

visat att BPA tas upp av kroppen och man har funnit spår av BPA i urinprov. Halter av BPA 

har visats kunna ge ökad risk för prostatacancer hos män, ökad risk för hjärtsjukdomar och 

eventuellt diabetes. En forskning har visat att det finns risk för effekter på hjärna, beteende, 

prostatakörtel och bröstkörtel hos foster, spädbarn och barn (Elm, 2012). 

 

PVC är en hård och spröd plast, utan tillsatt material, i rumstemperatur på grund av sina höga 

glastemperatur. För att öka segheten hos PVC blandar man i mjukgörare, så kallade ftalater, 

dessa kan sprida sig till livsmedel vid kontakt då de inte är kemiskt bundna till 

polymerkedjorna. Halter av ftalater hos djur har visats ha hämmande påverkan på dess 

fortplantningsförmåga. Andra risker som förknippats med höga halter av ftalater är astma, 

allergier och graviditetskomplikationer (Gunnarsson, 2008). På grund av hälsoeffekterna som 

finns med PVC och PC avråds dessa från att användas i konstruktionen. 
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3.3.4 Miljöeffekter vid användning av polymerer 

 

Vid konstruktioner av nya produkter kan en produkts livscykel delas in i 4 faser; 

materialframställning, produkttillverkning, användning och återvinning. I varje cykel tillförs 

energi, transport och råvaror. Miljöfarliga utsläpp som CO2, NOx, SOx, partiklar, miljöfarligt 

avfall och spillvärme utsöndras vid produktion, tillverkning och återvinning, dessa bör 

kontrolleras och minimeras i den mån som är möjlig. Vid användning av doseringsbehållaren 

är det främst vid rengöring som vatten och rengöringsmedel som orsakar störst miljöpåverkan 

och är en liten del vid jämförelse av produktion och tillverkning. De parametrar som kan 

påverkas vid konstruktion av denna typ sammanställs i tabell 8. 

 
Tabell 8. Åtgärder för att minska miljöpåverkan för olika livscykelfaser 

Livscykelfas Åtgärd 

Materialframställning Minimera vikt, tillförd energi, CO2/kg 

Tillverkning Minimera tillförd energi, CO2/kg 

Transport Minimera vikt, transportsträckor, energianvändning vid transport 

Användning Minimera vikt 

Återvinning Välj ej giftiga material, återvinningsbara material 

 

Vid förstöring av produkten finns, för polymerer, tre alternativa lösningar; Nedgrävning, 

förbränning och återvinning.  Förbränning kräver mycket energi och höga temperaturer och 

medför giftiga ångor och stora utsläpp. Nedgrävning är ett alternativ, som för valt material, 

inte innebär några större miljöfaror, då dessa kan framställas med förnyelsebara råvaror och 

som bryts ner av naturen. Återvinning av polymerer är möjligt, men är svåra att särskilja, då 

de har liknande egenskaper och måste identifieras med röntgen eller infraröd spektroskopi. 

Dessa metoder är ej tillförlitliga och dessutom dyra. Även om produkter tillverkats med 

samma polymer kan blandningarna i dessa variera och innehåller olika utfyllnader, 

tillsatsmaterial och kan innehålla fiberförstärkningar. På grund av detta, är värdet för 

återvunnen polymer ungefär 60 % av jungfruligt material. I figur 5 visas de standardiserade 

symboler för återvinning av polymerer. Dessa är ineffektiva på grund av att de inte avslöjar 

hela materialstrukturen i produkten. Nya symboler för återvinning håller på att träda fram, 

som innehåller information om fyllnadsmaterial och blandningar (Ashby, 2009). 

 

 
Figur 5. Standardsymboler för återvinning av polymerer. 

 

 



 
 

 

- 18 - 

 

 

3.4 Konceptframtagning 
 

Konceptframtagning bestod av att skissa olika tänkbara lösningar för varje delfunktion, 

kortare beskrivningar för varje koncept gjordes och kombinerades i en morfologisk matris 

som visas i tabell 9. Koncept genereras för varje delfunktion och beroenden identifieras för 

manövrering och vilken doseringsprincip som är möjlig och kan ses i den morfologiska 

matrisen. Övriga delfunktioner som påfyllning, anslutning och pulverövervakning är inte 

beroende av vilken doseringsprincip och manövrering konceptet består av. Den morfologiska 

matrisen genererar 20 tänkbara koncept med olika lösningar för de olika delfunktionerna. 

 
Tabell 9. Morfologisk matris 

 
 

3.5 Konceptval 
 

Elimineringsmatrisen som är den första delen i val av koncept kan ses i bilaga 10. Värdering 

av de kriterier som jämförs i den relativa beslutsmatrisen utförs med hjälp av en 

viktbestämningsmatris där de valda kriterierna jämförs mot varandra. 

Viktbestämningsmatrisen kan ses i tabell 10. Beskrivning av kriterierna A-G kan ses i den 

relativa beslutsmatrisen i tabell 11. Den relativa beslutsmatrisen jämför åtta olika koncept mot 

ett referenskoncept med avseende på sju olika kriterier och redovisas i tabell 11. De koncept 

som jämförs kan ses i Bilaga 11. 

 
Tabell 10. Viktbestämning av kriterier. 

Kriteria A B C D E F G Summa 

A - 0 0 0 0,5 0,5 0 1 

B 1 - 0,5 0,5 1 1 1 5 

C 1 0,5 - 1 1 1 0,5 5 

D 1 0,5 0 - 1 0,5 0,5 3,5 

E 0,5 0 0 0 - 0 0 0,5 

F 0,5 0 0 0,5 1 - 0,5 2,5 

G 1 0 0,5 0,5 1 0,5 - 3,5 
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Tabell 11. Relativ beslutsmatris 

Kriteria 

V
ik

t 

Alternativ 

1
0
 

(ref) 

1
 &

 1
4

 

2
 &

 1
5

 

1
2
/1

3
 

1
6
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

A Enkel konstruktion 1 

D
 A

 T
 U

 M
 

0 0 0 - 0 - 0 

B Användarvänlig hantering 5 0 0 0 0 0 + + 

C Minimera spill 5 - 0 0 0 0 0 0 

D Jämn dosering i pulvermagasin 3,5 + + 0 0 0 + 0 

E Få delar 0,5 0 0 - - 0 0 0 

F Utnyttja volym i behållare 2,5 - - 0 0 - 0 0 

G Dosera rätt mängd pulver 3,5 0 0 + + 0 + 0 

Sum +  3,5 3,5 3,5 3,5 0 12 5 

Sum 0 10 15 17 16 18,5 8 16 

Sum - 7,5 2,5 0,5 1,5 2,5 1 0 

Nettovärde 0 -4 1 3 2 -2,5 11 5 

Ranking 6 8 5 3 4 7 1 2 

Beslut N N N J N N J J 

 

De tre koncept som fick flest poäng skissades vidare på och illustreras i figur 6. Koncept 1 

och 2 är snarlika och det som skiljer dem åt är mekaniken för att överföra moment till 

doseringshjulet. Två renderingar gjordes för att illustrera koncepten för uppdragsgivare och 

kund, konceptrenderingen kan ses i figur 7.  

 

 

Figur 6. Tre konceptskisser av de koncept som fick flest poäng i den relativa beslutsmatrisen. 
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Figur 7. Konceptrendering av två koncept. 

 

Efter presentation av koncepten för uppdragsgivare, kund och konsulter beslutades att koncept 

1 blev det slutliga valet av koncept att gå vidare med för konstruktion. Motiveringen till 

beslutet var att konceptet var mindre komplext att konstruera och tillverka, samtidigt som 

materialåtgång och storlek var avgörande faktorer för beslutet. 

 

3.6 Konstruktion 
 

Den färdiga konstruktionen består av 5 delar som tillverkas i rekommenderad polymer och en 

dubbel vridfjäder. Delarna som konstrueras i plast består av; Skal, doseringshjul, bottendel, 

manövreringshandtag och kuggstång. 

 

Skalet har flera funktioner, förutom att rymma två paket vällingpulver, har den även 

innerväggar som styr pulvret ner i doseringsfack, ett handtag med fästöron för 

manöverhandtag och spår för manöverhandtagets erforderliga slaglängd. I figur 8 visas skalet 

och dess funktioner. 
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Figur 8. Funktionsbeskrivning av skal 

 

I figur 9 kan innerväggarna som styr pulvret till respektive doseringsfack ses. 

 

 
Figur 9. Illustrering av skalets insida, sett ovanifrån 
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Doseringshjulet roterar vid manövrering med hjälp av en kuggstång som är kopplat till 

manöverhandtaget. Denna konstruktion består av sex armar, pulvret kommer med hjälp av 

skalets utformning att rinna ner i dessa fack för att vid manövrering doseras ner i 

pulvermagasinet. I botten på doseringshjulet är en cylindrisk del, med utformade kuggar på 

den del av hjulet som är i kontakt med kuggstången vid manövrering. Vid ett drag på 

manöverhandtaget roterar doseringshjulet 120° kring sin rotationsaxel, när handtaget släpps, 

roterar hjulet tillbaka till sin ursprungsposition med hjälp av vridfjädern som sitter monterad i 

handtaget. En illustration av doseringshjulet kan ses i figur 10. 

 

 
Figur 10. Doseringshjul 

 

För att hålla doseringshjulet på plats och för att pulvret inte ska rinna igenom krävs en 

bottendel i konstruktionen. Bottendelen är konstruerad med tre doseringsfack som vid 

montering hamnar direkt under innerväggarna på skalet, på så sätt kommer konstruktionen 

vara stängd i sitt viloläge. För att styra kuggstången och överföra kraften från denna till 

doseringshjulet konstrueras en styrtunnel för denna i bottendelen. Dessa funktioner kan ses i 

figur 11, över bottendelen. 

 

 
Figur 11. Bottendel 
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Manöverhandtaget är den del som överför kraften från användaren till kuggstången. För att få 

en återfjädring efter manövrering konstrueras handtaget med två urtag för den dubbla 

vridfjäderns ben. På manöverhandtaget sitter en axel som monteras i fästöronen på skalets 

handtag för att överföra kraften från handtaget till skalkonstruktionen. Manöverhandtaget kan 

ses i figur 12. 

 

 
Figur 12. Manöverhandtag 

 

Kuggstången överför kraften från manöverhandtaget till doseringshjulet. Denna konstruktion 

har fördelen att överföra en linjär rörelse i kuggstången, till en rotationsrörelse hos 

doseringshjulet. Denna konstruktion ger en mjuk rörelse och erforderlig kraftöverföring. 

Kraftöverföringen från manöverhandtaget sker med anpassat spår i kuggstångens andra ände. 

Kuggstången kan ses i figur 13. 

 

 
Figur 13. Kuggstång 

 

I figur 14 kan en överskådlig bild över mekaniken bakom manövrering och dosering ses. Alla 

delar förutom skalet är representerade i figuren. 
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Figur 14. Överskådlig bild över doseringsmekanik 

 

Den färdiga konstruktionen med alla komponenter monterade, på pulvermagasinet kan ses i 

figur 15. 

 

 
Figur 15. Färdig konstruktion 
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För att få en överblick över konstruktionens storlek och hur utformningen av handtaget 

motsvarar en användares hand, har antropometriska mått för en man i den 95:e percentilen 

använts som jämförelse. Denna modell har hämtats från Pro/ENGINEERS egen databas. 

Denna illustrering kan ses i figur 16. 

 
Figur 16. Man i 95:e percentilen tillsammans med den färdiga konstruktionen 

 

3.6.1 Beräkning av volym och kuggdelning 

 

För att åstadkomma rätt mängd volym som behållaren ska rymma görs en modell av skalets 

inre konturer, se figur 17. 

 

 
Figur 17. Volymsmodell av skal 
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Skalet har inre väggar för styrning av pulver och som stryker av pulvret vid dosering. De inre 

väggarna upptar en del av den inre volymen, volymen beräknas med modellen i figur 18. 

 

 
Figur 18. Volymsmodell av de inre väggarna 

 

Utöver den volym som ryms i skalmodellen kommer tre av doseringsfacken att fyllas med 

pulver vid påfyllning, det är även denna volym som bestämmer hur stor del pulver som 

doseras vid varje manövrering av handtaget, modellen kan ses i figur 19. 

 

 
 

En sammanställning av volymsrymd redovisas i tabell 12, där total volymsrymd beräknas 

fram med hjälp av modellerna. Vid volymsmätning av vällingpulver så rymmer ett 

standardpaket välling på 14 dl och väger 725g. Den erforderliga volymsrymden i 

pulverbehållaren behöver därmed överstiga volymen hos två paket vällingpulver. Volymen i 

konstruktionen är något tilltagen med avseende på volymen hos två vällingpaket för att ej 

riskera att pulverbehållaren ej överfylls. 
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Tabell 12. Volymsmått hos modeller för bestämning av volymsrymd 

Komponent Volym [dl] 

Skal +40,9 

Vägg -3,9 

Doseringsfack +0,75 

TOTAL 37,75 

 

Den totala volymen i konstruktionen som är tillverkad av polymer, uppgår till 651 cm3, se 

figur 19. Om konstruktionen tillverkas i något av de föreslagna materialen polypropen eller 

polyaktid kommer massan på den färdiga konstruktionen att vara 586g respektive 782g. När 

pulverbehållaren fylls med två paket vällingpulver kommer den totala massan att vara 2036g 

respektive 2232g. 

 

 
Figur 19. Total volym i konstruktion 
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Den totala volymen pulver som ryms i pulvermagasinet uppmättes till 9 dl, för att fylla 

magasinet krävs ett antal manövreringar av doseringsbehållaren. För att reducera kraften som 

behövs för att manövrera samt att inte riskera att pulvermagasinet överfylls vid påfyllning, 

beslutas att doseringen ska ske med hjälp av ett antal manövreringar. Detta blir en 

kompromiss i konstruktionen för att få rätt doseringsmängd med doseringshjulet. Den slutliga 

kompromissen resulterade i tre stycken doseringsfack på 0,25dl vardera. Vid en 

manöverrörelse roterar doseringshjulet 120°. Återfjädringen med hjälp av vridfjädern gör att 

samma dosering utförs då doseringshjulet roterar tillbaka till sitt ursprungsläge. Den totala 

volymen som doseras vid en manövrering blir således 3 dl. För att fylla pulvermagasinet, 

krävs med denna konstruktion, tre manövreringar och doseringsbehållaren kan då också 

användas för att fylla pulvermagasinet även då det inte är helt tomt. 

 

Kugghjulet som är konstruerat i samma del som doseringshjulet, har modulen 1 och 

delningsdiameter 30mm. Detta för att få en mjuk gång med minimalt spel mellan kugghjul 

och kuggstång och ergonomisk slaglängd. Slaglängden och längd på kuggstången beräknas 

enligt ekvation 1. 

 

  (1) 
 

Där s är slaglängd, α är vinkeln från fullt öppet läge till fullt stängt läge, i radianer, r är 

delningsradien. Den totala slaglängden vid manövrering blir således 31,4mm. För att 

kuggstången ska röra sig rätt längd och erhålla rätt slaglängd görs ett spår i handtaget som 

motsvarar rätt slaglängd hos kuggstången. En illustrering av slaglängd, vinkel och 

delningsdiameter kan ses i figur 20. 

 

 
Figur 20. Delningsdiameter, vinkelintervall hos kugghjul och slaglängd hos kuggstång. 
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3.7 Prototyp 
 

Framtagning av en prototyp resulterade i en fungerande doseringsbehållare. Den utskrivna 

prototypen motsvarar till viss del den färdiga konstruktionen. Med andra 

tillverkningsmetoder, förslagsvis formsprutning, kan högre noggrannhet åstadkommas, 

samtidigt kommer den färdiga konstruktionen ha andra materialegenskaper med de material 

som rekommenderats i denna rapport. Prototypen överlämnas till uppdragsgivaren som ett 

konstruktionsförslag. 

 

3.7.1 Prototyptillverkning 

 

Prototypen består av sammanlagt åtta utskrivna delar av ABS-plast, varav 4 av dessa delar 

utgör skalet i konstruktionen, som vid produktion kan tillverkas som en eller två delar. Övriga 

komponenter som krävs för en komplett prototyp är en vridfjäder från Lesjöfors 

Industrifjädrar AB som sponsrat med denna för detta projekt. Vridfjädern är en 

standardkomponent i Lesjöfors fjädersortiment, vridfjädern är av typen dubbel vridfjäder, data 

för denna komponent kan ses i tabell 13 och förklaringar till beteckningar kan ses i bilaga 12 

(Lesjöfors AB, 2014). 

 
Tabell 13. Data för Lesjöfors dubbel vridfjäder nr 8573 

 
 

I figur 21 redovisas de huvudmått hos konstruktionen och beskriver de problem som 

uppkommer med den begränsande utskriftsvolymen hos 3D-skrivaren, varför skalet behöver 

delas för tillverkning. Med tillverkningsmetoden som användes vid prototyptillverkningen 

begränsas toleranser och passningar, då 3D-utskriften anpassar komponenterna med facetter, 

blir rundhetsmått kompromissade. 3D-skrivaren delar upp komponenten som skrivs ut, i lager 

med en tjocklek på 0,25mm. För illustrering av hur 3D-modellen anpassas för 3D-utskrift kan 

ses i figur 22.  

 

 
Figur 21. Huvudmått för prototyp och konstruktion 
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Figur 22. Exempel på hur handtaget anpassas för 3D-utskrift med facetter. 

 

Den färdiga prototypen monterades ihop med hjälp av lim och kan ses i figur 23. 

 

 
Figur 23. Färdigmonterad prototyp 
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3.7.2 Prototyputvärdering 

 

Efter prototypen monterats ihop utvärderas konstruktionens funktion och ergonomiska 

egenskaper och vridfjäderns hårdhet. Prototyputvärderingen resulterade i att konstruktionen 

fungerar som tänkt. På grund toleranserna vid tillverkningen blev passningarna mellan 

komponenterna inte som tänkt vid konstruktionen. Det gick på grund av detta inte att göra 

någon rättvis bedömning av konstruktionens doseringsfunktion. 

 

4. Diskussion 
 

Efter prototyputvärdering och granskning av konstruktionen uppmärksammas en del 

förbättringsarbete som bör göras med konstruktionen innan tillverkning och produktion av en 

färdig produkt. 

 

4.1 Konstruktion 
 

Konstruktionen visade sig fungera som konceptet var tänkt och därmed bedöms valet av 

koncept som godtagbart. Vidare detaljkonstruktion av prototypen bör göras efter 

rekommendationer från prototyputvärderingen. Tillverkningsanpassning av komponenter är 

ett arbete som kan behövas och har ej tagits hänsyn till i detta arbete, en del komponenter har 

komplexa geometrier som kan orsaka problem vid tillverkning.  

 

Konceptet och prototypen uppfyller de krav i produktspecifikationen och de flesta av 

önskemålen som ställdes på konstruktionen, en del vidare detaljkonstruktion och vidare 

utvärdering behöver göras för att säkerställa att alla krav uppnås. 

 

Konstruktionen består av fem delar vilket anses vara få för en konstruktion som denna, och 

bidrar till låg tillverkningskostnad och färre delar att montera. Tanken är att konsumenten ska 

kunna ta isär delarna för att rengöra vid behov, då underlättar det att ha få delar i 

konstruktionen. 

 

4.2 Prototyputvärdering 
 

Vid prototyputvärdering analyserades utformningen av handtaget ur en ergonomisk synpunkt. 

Denna bör konstrueras om och ett flertal olika koncept tas fram för att testa fram vilken typ av 

handtag som är bäst ur ergonomisk synpunkt. Utvärderingen visade att handtaget är större än 

en vanlig hand och för brett för att hålla upp doseringsbehållaren på ett bra sätt. 

 

Vridfjäderns hårdhet stämmer bra överens med erforderlig kraft som behövs för att manövrera 

doseringsbehållaren, men det är osäkert om kraften från fjädern är tillräcklig för att rotera 

tillbaka doseringshjulet då pulverbehållaren är fylld med två paket pulver. Ett sätt att lösa 

detta problem är att konstruera om doseringshjulet så att det endast roterar då 

manöverhandtaget trycks in och vid återfjädringen drivs inte hjulet tillbaka utan stannar i 

samma läge. Detta medför att doseringsvolym behöver ökas för att bibehålla samma antal 

manövreringar för att fylla pulvermagasinet. Alternativt kan antal manövreringar ökas till fyra 

manövreringar för att fylla pulvermagasinet. 
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Kugghjulets modul kan ökas till 1,5 eller 2,0 för att få djupare kugg, då det visade vid 

utvärderingen att kugghjulet kan hoppa över kuggar mot kuggstången vid manövrering. 

 

Vid montering av manöverhandtaget noterades att det kan uppstå problem då denna ska 

monteras med kuggstång, vridfjäder och monteras fast i fästöronen på handtaget. Fästöronen 

på handtaget är svår att montera med manöverhandtaget och en konstruktionsändring behövs 

för att underlätta montering. 

 

Utvärdering av materialvalet kan ej göras med hjälp av denna prototyp, då prototypen är 

tillverkad i ABS-plast och har ej samma egenskaper som det föreslagna materialet, den färdiga 

konstruktionen bör ha bättre ytjämnhet, toleranser och högre styvhet än prototypen. 

 

5. Slutsats 
 

Konstruktionen och konceptet som valts är lämpliga att gå vidare med för vidare 

detaljkonstruktion och utveckling. Konstruktionen och prototypen uppfyller samtliga krav och 

de flesta önskemål som ställts av uppdragsgivare. Efter utvärderingar som kunde göras på 

prototypen visade det sig att konstruktionen uppfyller de mål som ställts på denna. För att ta 

vidare konstruktionen till produktion krävs vidare konstruktionsarbete. 

 

Vidare diskussion med leverantörer för offerter av materialval och kostnad för produktion av 

komponenter bör undersökas, samt tillverkningsanpassning av komponenter. 

 

Ett slutligt materialval gjordes inte, utan två alternativ har tagits fram för vidare utvärdering 

för att inte begränsa val av material och riskera en högre kostnad. De alternativen som tagits 

fram uppfyller krav på material som ställts av uppdragsgivare ur kostnadssynpunkt, 

miljösynpunkt och har goda mekaniska egenskaper. 

 

Prototypen som tagits fram med hjälp av 3D-skrivare ger en bra bild av hur den färdiga 

konstruktionen kommer att se ut och fungera. Flera delar av konstruktionen kan kontrolleras 

med hjälp av denna prototyp, som monteringsvänlighet och att komponenter är rätt 

dimensionerade med avseende på hållfasthet och ergonomi. 

 

6. Tackord 
 

Jag vill rikta ett tack till Technogarden Engineering Resources AB som bidragit med detta 

konstruktionsuppdrag och tillhandahållande av kontor, Henrik Svärd och Rickard Åkerfalk 

som varit handledare och bidragit med beslut genom projektets gång. Ett tack även till 

Magnus Lundman på Technogarden som bidragit med synpunkter och hjälp under koncept- 

och konstruktionsfasen. Jag vill även tacka Lars Jacobsson på Karlstads Universitet som varit 

handledare under detta projekt och hjälpt till med tillverkning av prototyp. Jag vill även tacka 

Lesjöfors Fjädrar AB som sponsrat med fjädrar för färdigställning av prototypen. 
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Bilaga 3. Projektmodell 
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Lars, Henrik, 

Rickard 

Slutkonstruktion 
 

Slutkonstruktion 

godkänd 2014-05-14 

Lars, Henrik, 

Rickard 
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Johan, Lars, 

Nils 
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Bilaga 4. WBS del 1 
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Bilaga 5. WBS del 2 
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Bilaga 6. Riskanalys 
 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Tidsplan håller ej 
4 2 8 

Framtung process, uppdatera tidsplan 

under projektets gång 

Projektet når inte de mål som 

krävs 
3 3 9 

Gör avgränsningar och fokusera på de 

andra målen 

Bristande kompetens 
2 4 8 

Ta hjälp av specialistkompetens, gör 

vidare undersökning 

Företaget går i konkurs 
1 4 4 

Fortsätt arbete och uppfyll de mål som 

ställts i projektplanen 

Rapport ej klar i tid 3 5 15 Börja arbeta tidigt med rapporten 

Konstruktionen innehåller 

principiella fel 
3 5 15 

Gör enkla tester av koncept för att 

kontrollera funktionen 

Prototyptillverkning går ej att 

utföra på valt koncept 
2 5 10 

Välj annat koncept eller se om det 

finns andra tillverkningsalternativ 

Dålig kommunikation med 

handledare 
1 5 5 

Ta upp problem med examinator 

Dokumentation går förlorad 2 4 8 Gör regelbundna säkerhetskopior 
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Bilaga 7. Gantt-schema 
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Bilaga 8. Tidsfördelning 
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Bilaga 9. Produktspecifikation 
 
Nr. Cell Fas/Aspekt Kriterium Krav/ 

Önskemål 

1  Huvudfunktion Underlätta påfyllning av pulver i magasin K 

2 1.1 Generering/Process Konstruktionens delar ska ha bra passform och inte 

tillåta något glapp 

Ö5 

3 1.2 Generering/Miljö Miljövänliga material Ö4 

4   Livsmedelsäkrade material K 

5   Fuktsäker behållare för pulver. K 

6 1.3 Generering/Människa Vara stöttålig Ö4 

7   Låg vikt, vara flyttvänlig Ö4 

8   Möjliggöra att hälla tillbaka pulver från pulvermagasin 

till doseringsbehållare 

Ö4 

9   Utbytbar behållare till doseringsenhet Ö3 

10 1.4 Generering/Ekonomi Enkel konstruktion, billiga komponenter Ö5 

11 2.1 Produktion/Process Tillåta serietillverkning K 

12   Konstruerad för DFM, enkel att tillverka K 

13 2.3 Produktion/Människa Enkel hantering av komponenter, DFA K 

14 2.4 Produktion/Ekonomi Billiga tillverkningsmetoder Ö5 

15   Produktens försäljningskostnad < 500 kr Ö5 

16 3.1 Användning/Process Användarvänlig hantering Ö5 

17   Rymma minst 2 liter pulver Ö5 

18   Pulvermagasin och doseringsbehållare ska kunna 

anslutas till varandra. 

Ö5 

19   Dosera rätt mängd pulver K 

20 3.2 Användning/Miljö Gå i samma formspråk som maskin K 

21   Uttrycka ”Premium”-känsla och hög kvalitet K 

22   Genomtänkta lösningar, konstruktionen ska vara 

anpassad till maskinen 

Ö5 

23 3.3 Användning/Människa Lätt att rengöra Ö4 

24   Enkel och entydig funktion Ö5 

25   Inget spill får uppstå vid eller efter dosering K 

27   Delar som manövreras av människa ska återspegla hög 

kvalitetskänsla. 

K 

28 3.4 Användning/Ekonomi Minimera slitage av delar Ö4 

29   Livslängd minst 5 år Ö5 

30 4.1 Eliminering/Process Lätt att montera isär Ö3 

31 4.2 Eliminering/Miljö Återvinningsbara komponenter Ö4 

32 4.3 Eliminering/Människa Inga komponenter som kan orsaka skador vid 

demontering 

K 

33 4.4 Eliminering/Ekonomi Möjlig att återvinna på återvinningsstation K 

 



 
 

 

- B10 - 

 

 

Bilaga 10. Elimineringsmatris 
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Kommentar Beslut 

1 + + + + ? + + +  + 

2 + + + + + + + +  + 

3 + - + ? - - - +  - 

4 + + + + + ? + - Axel kan vara ivägen vid påfyllning - 

5 + + + + + ? + - Axel kan vara ivägen vid påfyllning - 

6 + - + ? + ? + - Axel kan vara ivägen vid påfyllning, 

matar för lite pulver/varv 

- 

7 + + + - + + + + Osäker dosering - 

8 + + + - + + + + Osäker dosering - 

9 + + + + ? + + +  + 

10 + + + + ? + + +  + 

11 + + + - + + + +  - 

12 + + + - + + + + 
Kombinera koncept + 

13 + + + + + + + + 

14 + + + + ? ? + + Samma princip som 1, med 

begränsande rotation 

+ 

15 + + + + + + + + Samma princip som 2, med 

begränsande rotation 

+ 

16 ? + + + + + + + Eventuellt komplex konstruktion ? 

17 + + + - + - + -  - 

18 + + + ? + ? + + Kan bli för liten pulvermatning per 

tryck 

+ 

19 + + + + + + + +  + 

20 + + + + + + + +  + 
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Bilaga 11. Konceptskisser 
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Bilaga 12. Nomenklatur för Lesjöfors dubbla vridjädrar 
 

 


