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Sammanfattning 

Uppgiften vi har fått från uppdragsgivaren är baserat ett tidigare projektarbete. Arbeten omfattar 

utveckling av ett befintligt munstycke till WEDAs poolrobot YT-600. Uppdraget vi har att utföra 

under detta examensarbete är att gå igenom lösningarna som togs fram i tidigare projekt samt 

bearbeta vissa delar som behövs för att sedan kunna tillverka dessa.  

Vi har använt metoder för integrerad produktutveckling som grund för genomförandet av 

projektet. En studie på de lösningarna som fanns gjordes under ett tidigt stadie av projektet och 

utifrån dessa kunde det konstateras att omkonstruktion av CAD-modellen behövde göras för att 

sedan kunna skicka dem till tillverkning. 

En funktionsprototyp av munstycket har tillverkats som resultat av arbetet samt levererats till 

Weda och är redo för att testa dess funktionalitet.  
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Abstract 

The task that has been assigned to us by the client is based on one previous project. The project 

consists of developing an existing nozzle to WEDA’s poolrobot YT-600. The task we have to 

perform during the thesis is to go through the solutions that have been presented in previous 

projects as well as process certain parts that are need to be able to produce them. 

We have used methods of integrated product development as a basis for carrying out the thesis. 

A study of the previous solutions has been made during the early stages of the project and based 

on that, we could make the conclusion that redesign was needed for the CAD-model so we then 

could be able to send them for manufacturing.  

A functional prototype of the nozzle has been manufactured as a result of the thesis, and 

delivered to WEDA for testing its functionality  
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Förord 

Examensarbetet är utfört som en sista del av utbildningen, årskurs 3 på 

högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktning innovation och design på KTH i 

Södertälje. 

Arbetet har fungerat bra under projektets samtliga faser eftersom vi haft ständig 

kommunikation med handledare, lärare och kund.  

Denna rapport kräver inga förkunskaper av läsaren då den behandlar problemet från grunden. 

Varje område förklaras på ett utförligt sätt. 

Projektgruppen vill tacka alla som hjälpt till under projektets gång och alla som varit med och 

gett synpunkter och tips. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Detta arbete är en utvekling på ett tidigare projekt som utförts riktat mot företaget 

WedaPoolcleaner AB. Weda är ett företag som utvecklar och tillverkar halv- och hel automatiska 

robotar för rengöring av vatten inom pool, vatten- och avloppsindustrin. 

Det tidigare projektet utfördes under kursen ML 1124 av en grupp studenter som hade i uppgift 

att ta fram en ny lösning på ett munstycke som kan användas till Wedas poolrobot YT-600. Till 

vårt förfogande har vi två rapporter som vi studerat och kan källhänvisa till. I det tidigare IPU 

projekten så togs en hel lösning fram till roboten, allt ifrån kåpa och transportvagn varav en av 

lösningarna var ett munstycke. Vår uppgift är att i detta examensarbete gå tillbaka till lösningen 

som togs fram gällande munstycke, analysera denna och komplettera de defekter som finns för 

att sedan kunna skicka den för tillverkning. Hur denna process kommer att genomföras finns 

utförligare beskrivet under 1.4 lösningsmetod. 

 

1.2 Problemdefinition. 
Resultatet som gruppen i tidigare projekt kom fram till var bra gällande materialval, 

tillvekningsmetod och kraven som fanns. Däremot var modelleringen av munstycket ett stort 

problem. Modelleringen som dem använde sig av var inte robust nog och det medförde att 

simulering av modellen inte kunde genomföras på et korrekt sätt samt att placering av borstar, 

tänder och längden på pumpen inte var optimala. Det saknades även ritningsunderlag för 

munstycket. 

 

1.3 Mål 

 Vidarutveckla modellen för att kunna skicka den för tillverkning eftersom Weda vill 

använda detta munstycke vid framtida beställningar av roboten YT-600. 

 Ta fram ritningsunderlag för att Weda ska kunna veta dimensioneringarna vid framtida 

beställningar och om dem eventuellt behöver ändra på någon attribut av munstycket i 

framtiden.  
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1.4 Lösningsmetod 
Följande metoder kommer att användas för att uppnå målen för uppdraget: 

 Undersöka vilken typ av produktutvecklingsprocess vi skall tillämpa för att utföra 

arbetet på ett korrekt sätt. 

 Undersöka olika modelleringsstrategier för att kunna avgöra vilken typ av strategi 

som kommer vara mest lämpad för att lösa denna uppgift. 

 CAD och FEM analys ska användas för att konstruera och analysera resultatet 

utifrån de krav som finns.  

 Definiera och illustrera olika begrepp som hör till disciplinen ”dator stöd för 

konstruktion”. 

 Tillämpa en modulkonstruktionsstrategi för att vi på ett systematiskt sätt ska 

kunna handskas med munstyckets relation till detöviga roboten.  

 
 

1.5 Avgränsningar 

 Motor, slangar, sladdar och pumpmodell skall inte ändras samt gränssnittet om 

hur koplingen mellan pump och fläns sätts fast, detta utifrån kundens önskemål. 

 Inga nya konceptförslag skall tas fram eftersom vi skall jobba vidare med en 

befintlig lösning till problemet.  

 Inga utförliga kalkylkostnader skall tas fram vid tillverkning av munstycket utan 

en offert kommer att visa kostnaden. 
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2 Förundersökning 

2.1 Produktutvecklingsprocess: 
Vanligtvis så delas produktutvecklingsprocessen upp i flera beslutspunkter, det kan vara allt ifrån 

konceptframtagning, konstruktionslösningar eller prototypskonstruktion och i varje fas ska en 

viss funktion uppfyllas. 

Syftet med att använda sig av en produktutvecklingsprocess är för att man vill minimera risk för 

ombearbetning och effektivisera arbetet, det eftersom man oftast jobbar parallellt under arbetets 

gång när man tillämpar sådana processer. 

 

Denna typ av produktutvecklingsprocess är den 

som vanligast förekommer i olika typer av projekt, 

som även vi under utbildningens gång jobbat efter 

till stor del. 

Man brukar först utvärdera möjligheterna och välja 

den bästa idén för att fortsatt arbete. Det kan vara 

så att man har en ide men flera andra i gruppen har 

andra idéer om hur produkten skall vara. Idéerna 

kan även komma från externa källor såsom 

kunden, men kommer oftast över ett gemensamt 

beslut i grupp utifrån olika kriterier som 

exempelvis: Kommer denna ide uppfylla kundens 

behov? Finns den resurs och kompetens som 

krävs för att utföra det? 

Från den valda produkten, generar gruppen en 

inledande produktkoncept som beskriver hur 

produkten kommer att se ut och hur den kommer 

att fungera. Därefter ges feedback från kund men 

även andra gruppmedlemmar som har synpunkter. 

Baserat på den feedback man får så reviderar 

och/eller implementerar man det vid fortsatt 

arbete. 

Fig2.1: Produktutvecklingsprocess. (Collins 2006) 

Sedan bestämmer man som grupp hur produkten kommer att göras, vilka komponenter som 

kommer att krävas och hur den kommer att monteras. Under denna fas så påbörjar man 

designarbetet för att säkerställa att produkten kommer att vara tilltalande, säker och lätt att 

använda och underhålla. 
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Därefter modellerar man produkten men har tillverkning i åtanke under denna fas eftersom det 

finns mer än ett sätt att göra en produkt. En del tillverkningsmetoder är dyrare än andra metoder, 

därför fokuserar man på att i detta skede göra högkvalitativa produkter till lägsta möjliga kostnad 

men även att minimera antalet komponenter om så behövs och förenkla komponenterna. 

Primära målet vid en sådan process är att bygga både kvalitet och effektivitet i 

tillverkningsprocessen. 

Efter att man jobbat sig fram till en bra och trovärdig lösning så tillverkar man en prototyp i 

fysisk modell för att kunna testa produkten och säkerställa att den möter kundens behov som den 

ska.  

Slutligen inspekteras modellen noggrant och provas för att se om brister finns. När allt är klart 

och produkten ses vara komplett så påbörjar man tillverkning för att kunna lansera produkten 

och påbörja försäljningen av denna.(Collins 2006) 

Eftersom vi i detta arbete inte behöver ta hänsyn till de tre första delarna i den 

produktutvecklingsprocess vi beskrev ovan så har vi valt att använda oss av en metod som heter 

Peak. Peak betyder inget speciellt utan är namnet på Jolivs rutiner och metoder, denna metod är 

utvecklad och baserad på ISO 9000 och är anpassad efter företagsrutiner, kultur och affärsidéer. 

 

 
Fig2.2: Produktutvecklingshjulet i processen Peak. (Joliv AB n.d.) 

Vi har valt att använda oss av denna produktutvecklingsprocess eftersom den påbörjas vid 

utveckling vilket är i det skedet vi befinner oss i. Det vi ska göra är att vi ska utgå ifrån denna 

process och följa den stegvis dock kommer vi inte beröra fasen "paketering/release" då det inte 

kommer att vara nödvändigt i vårt arbete. Denna metod efterliknar mycket det sätt vi har jobbat 

med i kursen ML 1125 där planering och design samt utveckling var en viktig del. Test gör vi 

genom att utföra enklare FEM-analyser för att sedan utvärdera dessa. 
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Designförloppet: 

 

 

 

Designförloppet kommer att ske på detta vis. Första steget är evulution/utveckling för att sedan 

gå vidare till syntesen som menar på att man ska kombinera separata element eller substanser för 

att forma en sammanhängande helhet. Därefter påbörjas modelleringen. När modelleringen är 

klar så kan man utföras simulation vilket i vårt fall är FEM-analys för att sedan analysera 

resultaten och dra slutsatserna om dessa är rimliga utifrån krav som ställts. 
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2.2 Modelleringsstrategier 
 

Modelleringsstrategin handlar om hur man ska modellera i ett CAD verktyg i design projektet. 

För att kunna göra en bra modelleringsstrategi bör man ha i tanken idéer om hur konstruktionen 

kommer att se ut, syftet bakom det och förstå sig på hur CADen fungerar. Detta definierar syftet 

och funktionerna av den slutgiltiga produkten.  Detta hjälper att veta vilka dimensioner som kan 

behövas ändras i senare skede under produktens livscykel. Målet med att definiera och ha en 

modelleringsstrategi är att ha högre grad av flexibilitet i modellen gällande 

konstruktionsändringar, som sker i senare skede av produktens livcykel.  

Flera modelleringsstrategier undersöktes för att kunna välja den optimala strategin som vi kan 

tillämpa till modelleringen av munstycket. (ML1302 2013) 

2.2.1 Super Sketch metoden: 

Denna modelleringsstrategi går ut på att man skissar hela modellen samt alla- eller så många 

features som går att ha i en stor skiss. Fördelen med denna strategi är att det går snabbt att 

modellera om man vet i förväg var alla features skall placeras och hur formen kommer att se ut i 

slutändan. Nackdelen med den är att det tar tid att justera skissen tills rätta formen uppnås.  

2.2.2 Tillverkningsmetoden: 

Denna strategi går ut på att bygga en grundkropp av modellen för att sedan skära den med 

skärningar där varje skärning motsvarar en fräs. Features i denna metod är lättare att modifiera 

och ändra eftersom de är oberoende av varandra. 

2.2.3 CAD-tekniska metoden: 

Frihetsgraden i denna modelleringsstrategi är större än de andra strategier som vi undersökte, 

detta eftersom denna inte har någon tillverkningsmotsvarighet för hur byggandet av modellen 

sker. Fördelen med CAD-tekniska strategin är att det inte finns stort antal begräsningar gällande 

hur komponentens features byggs. Risken däremot är att det kanske inte går att tillverka 

komponenten efteråt enligt någon önskad tillverkningsmetod.  

2.2.4 Funktion-baserad metoden: 

Denna modelleringsstrategi innebär att varje feature i komponenten har en funktion som är 

bestämd. Genom att använda features för att bygga modellen blir design processen mer effektiv 

eftersom formen av dessa features är fördefinierad. Denna strategi valde vi att tillämpa till 

modelleringen av munstycket eftersom vi ville förenkla beroenden mellan features så att det blir 

tydligare för oss i senare skede ifall en feature behöver raderas eller supressas. (Shah et al. 1996) 
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3 Genomförande 

3.1 Analys av gamla munstycket 
Det finns en lösning samt FEM-analyser på ett färdigmodellerat munstycke från tidigare projekt 

(Munstycke till YT-600) som visar att det valda materialet för munstycket klarar av de laster och 

de eventuella villkor som det utsätts för. I analysfasen började vi med att analysera det 

färdigmodellerade munstycket samt undersöka ifall den tidigare projektgruppens FEM-

beräkningar var kompletta.  

 

Fig3.1: Munstycket från det tidigare projektet (Munstycke till YT-600) 

 

Innan vi påbörjade med att tillämpa ändringarna i en ny modell, försökte vi med nya FEM-

analyser på modellen som redan fanns, detta för att säkerställa resultaten och förebygga 

eventuella fel. Första felet som uppstod vid detta skede kunde relateras till att programmet som vi 

använde inte kunde göra en mesh för modellen och dela in den i finare, mindre element och för 

att därmed få ett mer noggrant resultat. Anledningen till detta är att samtliga ytor i vissa 

modelldelar korsade varandra, bland annat i de rundningar längs spåret för skrapan. Se Fig3.2 

och Fig3.3.  
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Fig3.2: Rundningari spåret av skrapan där det uppstår ett fel vid mesh processen.  

 

 

Fig3.3: Spåret för skrapan där ett mesh fel uppstog  syns från munstyckets undersida(Grön linje). 

 

Vi försökte att korrigera de problem som uppstod genom att backa i modellträdet till den 

ursprungliga grundkroppen av munstycket samt redigera det som behövs för att kunna göra en 

FEM-analys. Vi upptäckte, redan i detta läge, att många features i modellen är beroende av 

varandra. Om vi raderar några rundningar eller redigerar dem skulle det även påverka andra 

features som byggs efter dem, längre ned i modellträdet. Detta, i sin tur, leder till att programmet 

misslyckas med att generera modellen. Se Fig 3.4 som visar en grupp rundningar i upphöjningen 

mellan kroken och grundkroppen som varken gick att radera eller redigera, då alltför många av 

dem var beroende av andra features i modellen.   
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Fix3.4: Visar hur features i modellträdet (blå markerade) som är beroende på rundningar i munstyckets 

upphöjning. 

I analysfasen upptäckte vi även att en grupp av rundning-features i mitten av modellträdet har 

skapats som en bas för många andra features som bygger sig på dessa rundningar. Se Fig 3.5. 

Detta medförde att vi inte kunde tillämpa ändringar på lösningarna vad gäller platsen av 

borstarspåren. Alltså lösningen att fästa dem, men även lösningen på avståndet mellan 

framtänderna, i enlighet med vad vi kommit fram till efter diskussioner med Weda.  

 

Fig3.5: Features som är markerade med pilar längt ner till vänster i modellträdet är beroende på rundningar (i 

röda rutan). 

Vi upptäckte snart att det skulle underlätta för oss att modellera munstycket på nytt för att sedan 

lösa dessa beroenden; beroendena mellan features och andra externa beroenden i modellen och 

sedan utföra nya FEM-analyser. Modellen skulle säkert gå att omarbeta för att få den komplett 

men detta skulle kräva allt för mycket tid och alltför många ändringar för att utrföra. 
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3.2 Modellering av munstycke. 
Med hjälp av analyser av den tidigare modellen konstaterade vi att påbörja om arbetet med ett 

nytt munstycke, skulle vara mer givande och effektivare för att uppnå ett tillfredställande resultat. 

Vår prioritering, i och med detta konstaterande, var hur vi på bästa sätt skulle kunna modelera ett 

munstycke i Creo, utan risk för att senare behöva ändra mycket i modellen ifall andra önskemål 

än de bestämda skulle komma från kunden under arbetets gång.  

 

Figur 3.6:Basplatta likt en halvmåne, mindra platta för stöd och rörkrök 

Vi började vår modellering med att bygga en basplatta likt en halvmåne. Måtten satte vi utifrån 

kundens önskemål och med hänsyn till robotens storlek. Vi hade i åtanke att vår modellering av 

detta munstycke skulle vara uppdelat så att ingen part skulle bero på den andra, vilket skulle 

underlätta om vi skulle vilja ändra något i vår modell. Vi använde oss alltså av Funktion feature-

metoden. Efter att vi modellerat basplattan byggde vi en mindre platta ovanför som skulle vara ett 

stöd mellan basplattan och rörkröken som vi modellerat med hjälp av funktionen Blend i Creo. Se 

figur 3.6. 

 

Figur 3.7:Shell                                                                 Figur 3.8: Spår för p-skrapa och tand. 

För att göra munstycket ihåligt använde vi oss av funktionen Shell i Creo, som vi satte till 5 mm, 

vilket innebär att väggtjockleken på munstycket vi modellerar kommer att vara 5 mm även vid 

tillverkningen. Måttet fastställdes efter diskussioner med kund och tillverkare, se figur 3.7. 

Därefter gjordes spår för p-skrapan med hjälp av funktionen sweep. Tanden gjordes med hjälp av 

funktionen extrude som vi även kunde ha som referens för resterande tänder, se figur 3.8. 
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Figur 3.9: Tänder och plats för borstar.Figur 3.10: Upphöjning för att kunna skruva fast borstarna. 

 

Efter att första tanden tillverkats var det relativt lätt att modelera resterande tänder, vilket vi 

gjorde med hjälp av Pattern. När även de resterande tänderna hade tillverkats började vi med att 

skapa spår för borstarna. I tidigare lösning var tanken att borstarna skulle sitta fast med hjälp av 

snäppfästen, denna lösning var dock inte den bästa med tanke på att materialet PA12 är relativt 

hårt och risken att snäppfesterna går söder är relativt höga. Vår lösning på detta var att istället 

tillverka spår där vi skruvar fast borstarna med hjälp av M6 skruvar, se figur 3.9. För att 

borstarna skulle få plats var vi tvungna att även bygga lite på ovansidan av munstycket, se figur 

3.10. 

 

 

Figur 3.11:Öglor för att montera fast munstycket med roboten samt rounds. 

När vi hade kommit så långt med modeleringen var det dags att på ett smidigt sätt modelera 

öglorna som ska finnas för att kunna montera fast munstycket med roboten. Öglorna tillverkades 

genom att göra en fyrkant med hjälp av extrude för att sedan göra chamfer och rounds för att få fram 

det önskade utseendet, se figur 3.11. När öglorna modellerats var munstycket i princip 

färdigmodellerat, detta innebar att vi kunde påbörja utplaceringen av rounds överallt där vi ansåg 

att det var nödvändigt för att förstärka modellen, se figur 3.11. 
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Figur 3.12: bild på slutliga modellen med ökad läng på rörkröken och med utbuktning.  

Bilden i figur 3.11 illustrerar resultatet vi framförde till WedaPoolcleaner AB. De var väldigt 

nöjda över ändringarna som vi gjorde under arbetets gång och hade lite önskemål om att bland 

annat öka längden på rörkröken, vilket skulle innebära att de kunde kapa av längden om det 

skulle behövas. Även önskemål om att göra en utbuktning för att kunna fästa slangen över 

rörkröken utan risk för att slangen skall lossna, framfördes. Se figur 3.12. 

 

Figur 3.13: Modellträd. 

I figur 3.13 visas en bild på modellträdet vilket illustrerar stegen som vi har arbetat oss igenom. 

Det är detta som  beskrivits i texten ovan. Värt är att notera att vi har arbetat strategiskt och 

genomtänkt under hela modelleringstiden. Vi har varit väldigt noga med att bygga modellen på ett 

rätt sätt och alla rounds har gjorts i slutet för att inte det ska påverka om något i modellen skall 

ändras. 



13 
 

4 FEM-analys för munstycke 
 

För att säkerställa hållfastheten i munstycket utförde gruppen en del fem-analyser i Creo 

Parametric med syftet att skapa en djupare bild av hur munstycket kommer att påverkas av 

krafterna som det kan utsättas för samt de kraven som ställs på det. 

Två analyser gjordes, den första för att analysera spänninar och deformationer för munstycket 

under 25m djup under vatten. Den andra analysen är ett extremt fall där gruppen använde samma 

parametrar som användes för första analysen, dessutom en kraft på 450 N ställs på en tand. Den 

sistnämnda analysen simulerar en frontal krock på en tand i munstycket när den kör i hastighet av 

0,2 m/s. I dessa fem-analyser tas inte hänsyn till undertrycket av pumpen som kopplas till 

munstycket som ligger på 50 kPa eftersom den är försumbar jämfört med trycket under 25 m 

djup under vatten som dessa studier behandlar.  

Innan analyserna genomfördes ställdes det in indata för material, och krafter samt randvillkor för 

cad modellen. Munstycket låstes på tre ställen med PIN lås, Se fig 4.1. Två olika krafter 

applicerades för simuleringen, där den första är trycket under 25 m under vattnet som motsvarar 

ca 352 KPa, och den andra kraften 450 N som användes för andra analysen som simulerade en 

frontal krock på en tand. Se figurerna 4.2 och 4.3.   

 
Fig 4.1: Randvillkor. Låsning av munstycket. 
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Fig 4.2: Tryckkraft verkar (352 kPa) på hela munstycket. Snitt vy vid öglan visar hur tryckkraften påverkar 

ytorna. 

 

 
Fig 4.3: kraften 450 N på en tand, för andra analysen. 
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I fig 4.4 syns det att störta spänningen som munstycket utsätts för sker vid öglorna och ligger på 

spannet mellan 0,63 och 0,85 MPa, och ligger långt under materialets sträckgräns som är ca 42 

Mpa. (CRDM 2011) 

 

 

Fig 4.4: Spänningar i munstycket. 

 

Fig 4.5 visar förskjutningar i munstycket. Största förskjutningen sker längstut tänderna vid 

kanten av munstycket som syns i figuren som beräknas till ungefär 0,05 mm. Dessa resultat är 

fullt acceptabla.  

 

 

Fig 4.5: Förskjutningar i munstycket. 
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Resultatet för andra analysen som simulerar en frontal krock på en tand i munstycket visar att 

största spänningen ligger bakom tanden som krocken sker i överstiger den maximala tillåtna 

spänningen och ligger på 62 Mpa. Notera att detta är ett extremt fall. Se fig 4.6, spänningar vid 

frontalkrock på en tand. 

 

 

Fig 4.6: Spännngar i munstecket vid frontalkrock på en tand. 
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5 Diskussion 
 

Under detta examensarbete har vi arbetat på uppdrag av Weda Poolcleaner AB. Uppdraget har 

bestått av att vi, för företagets räkning, ska återuppta tidigare projektarbete, slutföra och ändra på 

lösningen som tagits fram på munstycket för att sedan kunna tillverka denna.  

5.1 Munstycke 
 

Vi är väldigt nöjda över det resultat som vi  har fått fram när det gäller munstycket med tanke på 

de problem som uppstod i början. Under examensarbetets början så trodde vi att arbetet vi tagit 

oss an var alldeles för lite för att klassas som examensarbete, men tidigt i genomförandefasen 

trodde vi istället att vi inte skulle hinna med allt som behövde ändras, vilket vi inte hade räknat 

med. Många timmar lades ner och med hjälp av företagets idéer, stöd från handledaren och vårt 

engagemang så lyckades vi. 

En ständig kommunikation med kunden var väldigt viktig för vår del eftersom det underlättade 

många olika aspekter.  Under examensarbetets början arbetade vi mycket självständig och 

fastnade på småsaker som vi inte ville fråga någon hjälp om, utan ville lösa dessa problem själva 

men vi märkte relativt snabbt att det inte skulle vara någon smart strategi.  

En lärdom vi tar med oss ifrån detta examensarbete är att i tidigare skede, parallellt med 

förstudien, analysera lite smått hur problemet man tilldelats kan lösas då det kan komma som en 

chock och man får en känsla av att det blir för mycket på en gång. 

Detta examensarbete har varit mycket givande. Många motgångar har uppkommit men vi har 

alltid försökt lösa det på bästa möjliga sätt. Ett gott tecken på att kunden var väldigt nöjd med vår 

insats var att han erbjöd oss vidare jobb på företaget efter avslutade studier.  
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6 Slutsats och rekommendationer 
 

Munstycket uppfyller till stor grad alla de mål och krav som satts upp. Ett av huvudmålen var att 

få fram ett munstycke som innehåller mindre lösa delar än den dåvarande lösningen. Detta är 

något som vi har löst på ett enkelt och smidigt sätt. Munstycket är helt enkelt tillverkat i en och 

samma uppsättning.  För att uppnå de mål som sattes upp har det skett ständig kommunikation 

med kunden så att feedback har kunnat tas emot. Munstycket uppfyller även kraven om att den 

ska vara lättare än den befintliga på 3 kg. Munstycket som vi har tillverkat har en vikt på cirka 1.6 

kg vilket är hälften så lite, jämfört med den tidigare modellen. Den uppfyller kraven om att 

borstarna ska placeras under munstycket, att den ska tåla tryck på 25 meters djup samt att den är 

lätt att rengöra. 

Förmodligen kommer det med tiden att dyka upp nya behov där munstycket skulle kunna 

användas, vilket blir enklare att bestämma med en fysisk modell som kan användas för prövning. 

För vidare arbete skulle man exempelvis kunna analysera munstyckets invändiga geometriska 

utformning för optimal genomströmning av vätska med partiklar. Strömningsmekaniska 

beräkningar skulle kunna utföras som för företaget inte behöver bli alltför kostsamma tack vare 

de icke-kommersiella programvaror som idag finns tillgängliga. Dessutom kan borstarnas 

placering och avståndet mellan dessa utvärderas närmare för att ytterligare förbättra 

genomströmningen genom munstycket vid drift. 
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Bilagor 

Bilaga1: Funktionsschema 

Funktions-schema av munstycket till roboten YT-600, som har gjorts i ett tidigare projektarbete (Munstycke till YT-600).(Design 2015) 

 



 
 

 

Bilaga 2: Begrepp  

 

 

Begrepp: Finite Element Method 

Definition: Är en numerisk metod för att lösa partiella diff-ekvationer i CAD programmen. 

Konstruktörer använder detta verktyg för att ha en snabb och noggrann data på 3D-modeller.  

Källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Finita_elementmetoden 

 

Begrepp: Feature 

Definition: Är egenskaper som en solid part modell består av. De vanligaste features i en cad 

program är Extrudes, chamfers, fillets, mirror, samt revovle.  

Extrude: Är en feature som skapar en 3 dimensionellt solid eller yta genom projicering av 2 

dimensionellt sektion med ett bestämt avstånd vinkelrätt mot skissplanet (Bilden till vänster) 

Blend: Är en feature som används när man behöver skapa modeller som innehåller olika övergångs 

tvärsnitt.(Bilden till höger) 

Källa:https://precisionlms.ptc.com/viewer/course/en/18945528/page/18945852 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finita_elementmetoden
https://precisionlms.ptc.com/viewer/course/en/18945528/page/18945852


 
 

 

Begrepp: functional feature 

Definition: En feature som har en bestämd fördefinierad function. Bilden ovan visar några features 

som en extrude som har en bestämd funktion för munstycket att det ska vara munstyckets 

framtänder, och en extrude, är upphöjningen mellan grundkroppen och kroken, samt en blend som 

har en funktion som munstyckets krok.  

 

 

Begrepp:Standard engineering features  

Definition: Standardiserade funktioner i CAD såsom hål, chamfer etc.  Bilden ovan visar två standard 

engineering features, en chamfer till höger och hole feature till vänster. 

http://microsystemsgeorgia.com/cnc.htm 

 



 
 

 

Begrepp: Degree of freedom 

Definition: Frihetsgrader för modellen är okända i finita elementsanalys. Frihetsgraderna beskriver 

förskjutningar av en nod i en strukturell analys. Det finns sex frihetsgrader som är möjliga: X,Y och Z 

rotationer samt X, Y och Z translation.  

Källa:http://www.intechopen.com/books/finite-element-analysis-applications-in-mechanical-

engineering/overview-in-the-application-of-fem-in-mining-and-the-study-of-case-stress-analysis-in-

pulleys-of-sta 

 

 

  



 
 

 

Bilaga 3: Skelettmodell  

 

Detta är skelettmodellen som togs fram i tidigare projekt, Vi har utgått ifrån denna vid modelleringen 

av munstycket och använt denna som en ram där vi tagit referenser ifrån för att hålla oss inom dem 

rätte måtten. Skelettmodellens mått baseras på roboten YT-600 där vi och tidigare projektmedlemmar 

var med och tog fram. 

  



 
 

 

Bilaga 4: Ritningar 

 



 
 

 

 

  



 
 

Bilaga 5: Renderade Bilder 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 6: Bilder på utskrivet munstycke  

 

 

 

 

 

 

 


