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Sammanfattning 

Målet med detta projekt är att framta och utveckla en produkt (lyftanordning) som minskar den mänskliga 
ansträngningen vid upp hämtning av en Weda poolcleaning maskin ut ur en bassäng, projektet utförs för företagen 
Weda Poolcleaner AB. Produkten som utvecklas skall vara specifikt anpassad för robotmodellen B600, men helst 
skall den passa en större variation av Weda Poolcleaner produkter (Robotar). Produkten skall även kunna appliceras 
på alla variationer av bassänger, dvs. allt ifrån bassänger med överdränerade poolkant till de gamla bassängerna med 
dräneringshål ca 40 cm under poolkanten. 
Till en början noterades alla typer av kravspecifikationer och därefter utfördes idégenereringen, där användes 
metoderna Brainstorming, 6-3-5 Brainwriting och Tacit Knowledge. Morphological Matrix användes vid 
uppställning av idéer ifrån idégenereringen, där komponenter och funktioner kombinerades till ett antal hela 
koncept. Resultatet blev fem olika koncept, två El-vinsch baserad, en vev vinsch baserad, en med en uppblåsbar 
kudde där en kompressor pumpar upp kudden och den sista med en motor som roterar en modifierad (längre) ramp.     
Vid utvärderingen av koncepten användes en viktad Pugh matris där de El-vinsch baserade koncepten vann med stor 
marginal, och efter ett tidigt koncept presentation för företagen rekommenderades en av dessa koncept (’’I’’) för 
vidare utveckling.  
Det slutgiltiga konceptet är en anordning monterad på själva transportvagnen för roboten. Konceptet består av en T-
stång (två lika långa stänger svetsade på varandra så att det formar ett T), fyra st. lagerhus monterade under vagnen 
som medför axiellrotations förmåga för T-stången, en trissa monterad vid toppen av T-stången för minskad friktion, 
två st. lagerhusfästen, ett batteri, två st. spärrar för att hålla upp T-stången vid den önskade lutningen (både vid 
användning och under lagring) och sist en El-vinsch som ett lyft/drag maskineri.  
Enklare mekanikberäkningar utfördes för att undersöka ifall vagnen skulle välta över under upphämtningsprocessen.  
Resultatet av denna beräkning visade att vagnen och lyftanordning skulle utan några risker klara av processen. 
Sedan gjordes ett antal Finita Element analyser (FEM) på det komponenter som utsätts för belastning, där 
böjspänning, deformation och knäckning undersöktes, utifrån resultatet av FEM dimensionerades och placerades 
dessa komponenter. Det viktigaste analyserna var deformationsanalyser, då kunde man tydligt se ifall materialet 
klara lasten eller ej, utan någon vidare undersökning. 
Det slutgiltiga konceptet uppfyller i stort sätt alla de uppsatta kravspecifikationerna. Konceptet borde 
vidareutvecklas när det kommer till optimering av materialvalet och dess dimissioner. Mer vidareutveckling borde 
fokusera mer på kundundersökning, lägre vikt och bättre beräkningar/undersökningar som säkerställer hållbarheten 
av konstruktionen. 
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Abstract 
The goal of this project is to develop a product that reduces the human effort in the retrieval of a Weda 
pool cleaning machine out of a basin, the project carried out for companies Weda Poolcleaner AB. 
The product was developed to be specifically adapted for the robot model B600, but ideally it should suit 
a greater variety of Weda Poolcleaner products (Robots). The product shall also be applicable to all the 
variations of basins, everything from swimming pools with the drained pool edge to the old basins with 
drainage holes about 40 cm below the edge of the pool, 
Initially recorded all kinds of specifications and then performed idea generation, which used methods 
Brainstorming, 6-3-5 brain writing and Tacit Knowledge. Morphological Matrix used in the formation of 
ideas from idea generation, where the components and functions combined into a number of the whole 
concept. The result was five different concepts, two electric winch -based, a crank winch -based, one with 
an inflatable balloon where a compressor pumps up the balloon and the last with a motor that rotates a 
modified (extended) ramp. 
The evaluation of the concepts used a weighted Pugh matrix where the electric winch -based concepts 
won by a large margin, and after an early concept presentation for enterprises was recommended one of 
these concepts ('' In '') for further development. 
The final concept is a device mounted on the transport cart for the robot. The concept consists of a T-bar 
(two equally long rods welded to each other to form a T), the four pieces. housings mounted under the 
carriage carrying axial rotations ability of the T-bar, a pulley mounted at the top of the T-bar for reduced 
friction, two pieces. bearing mounts, a battery, two pieces. barriers to keep up the T-bar at the desired 
slope (both in use and in storage) and finally an electric winch as a hoist / pull machinery. 
The final concept Meets virtually all the established specifications. The concept should be further 
developed Nutrient That Will until the optimization of material selection and its dimensioned. Further 
development should focus more into customer survey, less weight and better calculations / studies as 
ensuring the sustainability of the design. 
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Förord	

Detta	arbete	har	gjorts	i	uppdrag	för	företaget	Weda	Poolcleaner	AB.	Arbetet	har	bestyrts	
under	Högskoleingenjörsprogrammet	Maskinteknik,	180	högskolepoäng,	på	Kungliga	Tekniska	
Högskola	och	examensarbetet	omfattar	15	högskolepoäng.	Vi	vill	tacka	Klas	Lange,	VD	och	
Janne	Larsson,	för	deras	goda	samarbete	och	förståelse	för	arbetet.	Vi	vill	även	tacka	vår	
handledare	och	examinator	Dr.	Mark	Lange	för	hans	goda	tålamod	samt	visa	råd	och	sin	
kunskap	han	delat	med	sig	vidare	under	arbetets	utförande.	Arbetet	har	inte	gått	smärtfritt,	en	
del	motgångar	har	lätt	till	de	framgångar	vi	lyckats	presentera.	 	
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1 Inledning	

1.1 Bakgrund	och	problemdefinition		

Många	platser	runt	om	i	världen	finns	det	poolanläggningar.	Det	kan	vara	allt	från	hotell	till	
badhus	även	kärnkraftsanläggningar.	För	att	kunna	rengöra	dessa	bassänger	är	det	vanligt	att	
man	använder	sig	utav	en	poolrengöringsmaskin	som	fungerar	som	en	dammsugare.		
	
Företaget	Weda	Poolcleaner	AB	är	ett	bolag	med	tillverkning	Södertälje	och	har	försäljning	över	
hela	världen.	Företaget	har	specialiserat	sig	inom	rengöring	under	vatten	med	automatiska-	och	
halvautomatiska	robotar.	Weda	har	kunder	inom	allt	från	kommersiella	pooler,	
industribassänger	och	vatten-	och	tjänstesektorn.	Wedas	rengöringsmaskin	kan	förklaras	som	
en	undervattens	dammsugare	och	är	självgående,	kan	även	styras	med	hjälp	av	en	kontroll.	Den	
kan	köra	på	en	lutning	uppemot	30°	och	undervatten	kan	den	köras	vertikalt	på	insidan	av	
poolväggen.	Den	kan	kör	på	land	i	ca	10	minuter.		
	
I	dagsläget	använder	den	mänskliga	faktorn	utav	sin	fysiska	styrka	för	att	lyfta	upp	roboten	från	
vattnet	från	poolkanten	med	hjälp	av	ett	rep	som	är	fäst	på	roboten.	Från	vattenytan	till	
poolkanten	kan	det	vara	uppemot	40cm	och	operatören	måste	i	vissa	fall	hålla	roboten	en	viss	
avstånd	från	poolväggen	för	att	undvika	räcket	vid	upplyft.	Detta	innebär	att	operatören	måste	
göra	ett	fri	lyft	på	ca	60kg	vilket	inte	är	en	ergonomisk	lösning.	Detta	kan	leda	till	att	operatören	
skadar	sig	och	produkten	blir	mindre	lockande	för	kunden.	
	
Produkten	som	undersökts	i	denna	projekt	är	av	modellen	Weda	B600.	Denna	modell	väger	ca	
52kg	på	land	och	7kg	under	ytan.	Lösningen	skall	vara	konstruerad	på	ett	sätt	så	att	den	kan	lätt	
integreras	till	de	andra	modellerna.	
	
	

1.2 Mål	och	syfte	

Syftet	med	projektet	är	att	ta	fram	och	utveckla	lyftanordning	för	att	underlätta	operatörens	
arbetet	på	det	viset	att	operatören	inte	behöver	använda	sin	fysiska	styrka	för	att	lyfta	roboten	
ur	bassängen.	Målet	är	att	presentera	resultatet	av	projektet	i	form	av	skisser	sedan	utveckla	
dessa	skisser	i	form	av	CAD-ritningar.	Alla	konceptlösningar	ska	vara	grundade	på	teoretiska	
hållfasthet-	och	mekanik	beräkningar.	Ytterliga	mål	är	även:	
	

• Enkelhet	med	hög	kvalitet.	

• Få	antal	komponenter.	

• Få	antal	fästelement.	
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1.3 Kravspecifikation		

En	gemensamt	kravspecifikation	har	utformats	vilket	genererar	både	produktens	
kravspecifikationer	och	användarens	krav.	Den	generella	produktkravspecifikationen	omfattar	
produktens	kompatibilitet	på	modellen	Weda	B600.	Miljökravspecifikation	omfattar	de	
varierande	poolkonstruktionerna	och	regelverkets	krav	på	vad	som	får	tillträda	i	miljöerna	där	
roboten	används.	Användarens	kravspecifikationer	täcker	operationstid,	teknik,	rörelse	och	
ergonomin	vid	användningen.	
	
	
1.3.1 Kravspecifikationer	på	lyftanordning:	

	
• Klara	av	en	last	på	52	kg.	

• Kompatibel	för	alla	Weda	produkter.	

• Skall	vara	korrosion	tålig.	

• Underlättar	lagring.	

• Har	en	livslängd	på	ca	10	år.	

	

1.3.2 Kravspecifikationer	för	arbetsmiljön	(Bassänger):	

	
• Stödjer	användningen	vid	bassänger	med	överflödighets	dräneringsfack.			

• Stödjer	användningen	vid	bassänger	med	en	max	fri	höjd	av	400	mm	mellan	vattenytan	

och	bassängkanten.		

• Stödjer	användningen	vid	miljöer	med	standard	vattentemperatur	på	20°	C.	

• Stödjer	användningen	vid	miljöer	med	standard	lufttemperatur	på	30°	C	

• Stödjer	användningen	vid	miljöer	med	standard	luftfuktighet	på	50-55	%.	

• Stödjer	användningen	vid	miljöer	med	klor	vatten	koncentration	av	ca	2	mg/l	och	

standard	surhetshalt	mellan	pH	6,8–7,6.	
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1.3.3 Kravspecifikationer	för	användaren:	

	
• Stödjer	användningen	ståendes.		

• Stödjer	manövrering	av	en	ensam	operatör.	

• Max	installation/borttagnings	tid	av	”kroken”	10	s.	

• Kraften	som	erfordras	av	operatören	uppskattas	till	ca	30	N	(inte	mer).	

	
 

1.4 Avgränsningar	

För	att	kunna	komma	fram	till	ett	tillfredsställande	resultat	både	för	kunden,	valdes	det	att	ta	
hänsyn	till:	
	

• Lösningar	som	har	en	tillverkningskostnad	mindre	än	7500	SEK.	

• Lösningar	som	utnyttjar	de	standardiserade	produkter/komponenter.	

• Lösningar	med	låg	komplexitet.		

• Lösningar	som	medger	lagrings	kapabilitet.		

• Utveckling	av	en	teoretisk	produkt,	ingen	tillverkning	av	en	fullständig	prototyp	har	

planerats.		

• Endast	de	teoretiska	beräkningar,	inga	tester	på	en	fysisk	prototyp.	

• Ingen	framtagning	och	utveckling	av	nya	produkter/komponenter.	

	
	
1.5 Lösningsmetoder	

I	denna	del	av	rapporten	beskrivs	de	lösningsmetoderna	som	använts	under	projektets	gång.	
Metoderna	som	använder	indelas	i	formella	och	informella	metoder.	De	informella	metoderna	
implementerades	på	ett	vis	eller	annat	i	dem	formella.	Med	hjälp	av	dessa	metoder	har	olika	
koncept	och	en	potentiell	lösning	genereras.		
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1.5.1 De	formella	metoderna	

1.5.1.1 Brainstorming	

Under	konceptgenereringsfasen	kommer	en	brainstorming	karta	att	utföras.	Syftet	med	
användningen	av	en	sådan	metod	är	att	kunna	kreativt	generera	så	många	idéer/lösningsförslag	
som	möjligt	utan	någon	som	helst	avgränsning.	Detta	skall	leda	projektet	vidare	till	sin	nästa	
fas.	
	
	
1.5.1.2 	Morphological	Matrix	

Morphological	Matrix	kommer	att	utföras	för	att	generera	fram	och	kombinera	de	olika	
lösningsförslagen	och	dellösningsförslagen	till	ett	eller	fler	helt	kompletta	koncept.	Koncepten	i	
sin	tur	skall	senare	vidare	utvärderas	och	vidare	utvecklas	vid	behov.	
	
	
1.5.1.3 	6-3-5	Brainwriting	

Denna	metod	skall	appliceras	på	det	viset	att	den	kompletterar	’’Morphological	Matrix’’	,	för	att	
få	de	dellösningar	som	behövs	för	vidareutveckling	av	de	valda	koncepten/et.	
Med	hjälp	av	6-3-5	Brainwriting	ska	spärren	till	lyftanordningen	tas	fram	exempelvis.	Men	
istället	för	sex	personer	kommer	det	vara	två	personer	som	får	jobba	med	denna	teknik,	för	att	
kunna	ta	fram	en	lösning	till	en	komponent	som	skall	kunna	hålla	armen	i	ca	38°	lutning.	
Metoden	fungerar	på	så	vis	att	under	fem	minuter	skall	tre	idéer/lösningsförslag	genereras,	
sedan	bytas	lösningspappret	mellan	deltagarna,	och	processen	utförs	igen	till	en	antal	
tillfredsställande	lösningar	har	genererats.	
	
	
1.5.1.4 TRIZ	(Teori	Reshenija	Izobretatjelskich	Zadacz)	

En	TRIZ-analys	kommer	att	utföras	för	att	tydliggöra	de	nuvarande	och	kommande	
eftersträvade	och	icke-eftersträvade	funktioner.	Målet	med	TRIZ-analysen	är	att	isolera	och	
eliminera	de	icke-eftersträvade	funktionerna	och	framta	de	bästa	lösningarna	för	de	
eftersträvade.	
	
	
1.5.1.5 	Funktionsanalys	

En	funktionsanalys	kommer	att	utföras	för	att	få	klarare	och	mer	omfattande	bild	om	de	
huvudfunktioner,	nödvändiga	funktioner	och	önskvärda	funktioner	som	struktureras	i	upp	
systematiskt.	
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1.5.1.6 CAD/FEM-Analys	

Det	vinnande	konceptet	kommer	att	ritas	upp	och	modelleras	med	hjälp	av	ett	
visualiseringsverktyg,	CAD,	(Creo	Parametric	2.0).	Detta	för	att	få	en	klarare	bild	(3D-bild)	för	
konstruktionen,	samt	kunna	demonstrera	rörelserna	och	komponenterna	som	konstruktionen	
utför	och	har.	
I	samband	med	att	modellera	lyftanordningen	kommer	FEM-analyser	att	utföras	på	vissa	
enskilda	komponenter.	Detta	för	att	säkerställa	att	de	valde	materialet	och	dess	dimensioner	på	
dessa	komponenter	uppfyller	kraven	och	klara	av	påfrestningarna	som	dem	utsätts	för.		
 
	
1.5.1.7 FMEA	(Failure	Modes	and	Effect	Analysis)	

En	FMEA	kommer	att	utföras	på	det	vinnande	konceptet	för	lyftanordningen.	Detta	för	att	
approximera	de	risker	som	kan	uppstå	vid	användningen.	Anledningen	för	valet	av	just	denna	
metod	är	för	dess	resultat	och	beskrivningskvalité	av	riskerna,	sedan	så	används	metoden	i	
dagsläge	inom	produktframtagning	och	produktutveckling	hos	många	framgångsrika	företag.	
Resultatet	av	metoden	beskriver	konstruktionens	kvalité	både	på	komponent	samt	funktions	
nivå.	Se	appendix	A.1.	(Hornström,	2015)	
	
	
1.5.1.8 Faktainsamling	

Under	projektets	gång	kommer	en	faktainsamling	att	göras	kontinuerligt.	Detta	kommer	göras	
med	hjälp	av	Diva	(Digitala	Vetenskapliga	Arkivet),	böcker,	intervjuer	och	expertishjälp.	Fakta	
kommer	även	att	hämtas	utifrån	tidigare	och	nya	kurs	litteraturer	samt	tidigare	projekt	som	har	
utförts.	
	
	
1.5.2 De	informella	lösningsmetoderna	

1.5.2.1 	Tacit	knowledge	(Tyst	kunskap)	

Kunskapen	omfattar	färdigheten	att	kunna	diskutera	idéer	och	lösningsförslag	som	inte	riktigt	
går	att	skriva	ner	eller	artikulera	verbalt.	Utförandet	av	Tacit	knowledge	handlar	om	omedveten	
kunskap	som	växer	fram	under	diskussioner/dialog	och	agerande/idéväxling	vid	uppståndet	av	
ett	problem.	Ett	exempel	på	Tacit	knowledge	och	hur	det	påverkar	vår	beteende	är,	vid	
knappning	av	en	portkod	kan	man	i	vissa	fall	trycka	koden	men	inte	berätta	den	för	andra.		
	
Färdigheten	har	medfört	en	stor	framgång	för	detta	projekt	då	många	av	motgångarna	som	har	
stötts	på	har	inte	varit	absolut	konkreta	eller	självklara.	Med	tanke	på	tidsbegränsningen	blir	
Tacit	knowledge	gynnsam	då	när	ett	problem	uppstår	diskuteras	den	och	löses	någorlunda	’’på	
plats’’	istället	för	att	utföra	en	analysprocess	om	och	om	igen.	Metoden	är	baserad	på	en	god	
gruppdynamik,	tidigare	kunskaper/erfarenheter	och	tillit	inom	gruppen.	(Andersson,	2009) 
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1.5.2.2 Skisser	

Alla	konceptförslag	och	dellösningar	skall	skissas	fram	i	första	skedet.	Sedan	vid	behov	
vidareutveckla	skisserna	på	de	konceptförslagen	och	lösningsförslagen	som	sedan	väljs	till	
vidareutveckling.	Vid	fallet	där	skisserna	inte	är	tillräckligt	tillfredsställande	används	andra	
metoder	som	t.ex.	CAD.	
	
 

1.5.2.3 	Meccano	

Efter	att	ha	intervjuat	Sten	Wiedling,	adjunkt	på	Kungliga	Tekniska	Högskolan	i	Södertälje,	
rekommenderades	meccano	vid	prototypframtagning.	Meccano	är	en	byggsats	som	består	av	
olika	metalldelar,	kugghjul,	balkar,	skruvar,	muttrar,	trissor,	plattor	och	axlar	som	möjliggör	
ihop	montering	.	Med	hjälp	av	Meccano	kan	man	bygga	olika	typer	av	modeller.	Meccano	
kommer	att	användas	vid	prototypframtagning	som	skall	visualisera	vagnen	samt	den	lösning	
som	valt	att	gå	vidare	med.	
	

	
Figur 1, Enkel Meccano prototyp för simulering och demonstreringssyfte 
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2 Presentation	av	anläggning	

Två	intervjuer	har	gjorts	under	projektets	gång.	Ett	med	Krister,	underhållsansvarige	på	
Fyrishov,	Uppsala	och	ett	med	Jenny,	anläggningsansvarig	på	GIH	(Gymnastik	och	Idrotts	
Högskolan).	Intervjuerna	skedde	via	telefon	och	syftet	var	att	veta	mer	om	hur	det	fungerar	
med	hantering	av	robot	på	dessa	anläggningar	och	hur/vad	de	skulle	vilja	förbättra.	Både	dessa	
anläggningar	har	produkter	ifrån	Weda	Poolcleaner	AB. 
 

	

2.1 Fyrishov	

Fyrishov	är	en	sportarena	i	Uppsala	med	flera	sporthallar	samt	ett	äventyrsbad	och	simhall.	
Under	intervjun	informerades	det	om	att	de	valt	att	inte	arbeta	med	Wedas	produkter	då	man	
tycker	att	den	inte	fungera	tillräckligt	bra	på	deras	bassängbottnar.		De	tycker	att	den	inte	
klarar	av	de	ojämna	bottnarna.	Men	vid	tidigare	användning	av	dess	maskiner	har	man	inte	haft	
problem	vid	upplyft	på	land,	och	detta	på	grund	av	att	de	har	överdränerade	poolkanter.	
	

	
Figur 2, Övergripande bild på hela simhallen på fyrishov 

	

	
Figur 3, I fronten på bilden syns det att det är överdränerad bassäng 
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2.2 GIH	(Gymnastik	och	Idrotts	Högskolan)	

Anläggningen	GIH	använder	Wedas	maskiner	under	sommartid	i	deras	utomhuspool,	de	har	valt	
att	använda	dem	på	grund	av	att	de	tycker	dem	är	lättare	att	få	ner	och	upp	maskinen	ur	
poolen.	Inomhus	har	poolen	ett	avstånd	mellan	vattenytan	och	poolkanten	på	ca	40cm	vilket	
gör	det	svårt	för	personalen	att	få	upp	roboten	ur	poolen,	därför	väljer	GIH	att	arbeta	med	en	
mindre	maskin	på	ca	25kg	och	konkurrenter	till	Weda.		
	
Vad	Jenny	på	GIH	tyckte	skulle	underlätta	dess	arbete	och	var	en	lyftanordning	istället	för	en	
ramp	som	skulle	byggas	på	plats	och	tar	mycket	utrymme.	Det	skulle	även	vara	allt	för	dyrt	och	
komplicerat	att	bygga	dit	en	tyckte	hon.	Vad	hon	hade	för	föreslag	med	lyftanordningen	var	att	
de	skulle	tänka	använda	sig	av	de	hål	som	går	längs	poolkanten	med	en	L-formad	stång	och	
vinsch	som	har	rostfri	stolpe.	Eller	utnyttja	den	vagn	maskinen	ligger	på.		
	

	
Figur 4, Vänsterdel av bilden syns det att det är avstånd mellan vattenytan och bassängkanten 
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3 Faktainsamling	

I	denna	kapitel	beskrivs	de	olika	materialvalen,	komponenter	samt	faktainsamlingen	och	
leverantörs	kontakt	som	har	lett	till	valen	av	de	flesta	dellösningarna.			
	

3.1 Material	

Materialet	som	har	rekommenderades	av	kunden	för	undersökning	har	varit	av	den	
korrosionsfria	varianten,	då	materialet	måste	vara	anpassad	för	att	klara	en	sådan	fuktigt	miljö	
som	en	bassänganläggning	i	detta	fall.	Efter	att	ha	diskuterat	med	kunden	(tacit	knowledge)	och	
en	Pugh	matris	undersökning	prioriterades	det	rostfritt	stål	som	det	mest	lämpliga	materialet.	
De	andra	materialen	som	har	undersökts	(efter	kundens	önskemål)	under	denna	process	var	
aluminium	och	härdplast.	 
I	Pugh	matrisen	utvärderas	materialen	som	uppfyller	kriterierna	(korrosionsfria)	efter	dess	
egenskaper,	såsom	hållfasthet	egenskaper,	densitet	och	pris.	Pugh	matrisen	utfördes	först	och	
främst	för	att	säkerställa	att	det	valde	materialet	är	den	mest	lämpliga.		
	
	
3.1.1 Aluminium:	

Aluminium	är	en	lätt	metall	med	många	egenskaper.	Aluminium	har	låg	densitet,		2.7	𝑘𝑔/𝑑𝑚3,	
vilket	innebär	att	aluminium	väger	en	tredjedel	av	samma	volym	järn	eller	koppar.	Aluminium	
innehåller	mellan	50−60	%	aluminiumoxid	och	framställs	av	bauxit.	Processen	börjar	med	
framtagning	av	aluminiumoxid	genom	en	kemisk	process.	Vid	framställning	av	aluminium	av	
aluminiumskrot	behövs	det	endast	5	%	av	den	energi	som	går	åt	för	tillverkning	av	aluminium	
ur	bauxit.		Aluminium	är	en	god	ledare	för	både	värme	och	elektricitet.	Det	har	en	sträckgräns	
på	7−11	𝑀𝑃𝑎	medan	legeringar	har	en	sträckgräns	på	200−600	𝑀𝑃𝑎,	E-modulen	är	på	70	𝐺𝑃𝑎	
och	en	tredjedel	av	stålets.	Materialet	kan	sammanfogas	med	metoder	som	svetsning,	lödning,	
limning	och	nitning.	I	neutrala	miljöer	är	aluminium	korrosionsbeständigt	men	i	kombination	
med	andra	metaller	finns	det	risk	för	galvanisk	korrosion.	(Svenskstaluminium,	2016)	
	
	
3.1.2 Rostfritt	stål	

Rostfritt	stål	är	en	järnlegering	med	minst	10.5	%	krom,	legeringen	har	en	god	motståndskraft	
mot	korrosion	och	har	en	kol	halt	på	1.2	%.	Kromet	bildar	en	tunn	hinna	som	skyddar	stålet	
mot	oxidation.	Stålet	har	en	egenskap	som	återskapar	de	skadade	delarna	med	hjälp	av	syre,	
förutsatt	att	det	finns	syre	tillgängligt	i	omgivningen.	Andra	legeringsämne	som	förbättrar	
stålets	korrosionsegenskaper	är	ämnen	som	nickel,	molybolen,	koppar	och	kväve.	Bortsett	från	
den	korrosionsresistenta	egenskapen	får	stålet	olika	kristallstrukturer	av	de	olika	
legeringsämnena.	Kristallstrukturen	påverkar	stålets	hållfasthet,	seghet,	mekaniska	
bearbetning,	formning	och	svetsbarhet.	Stålet	klassificeras	efter	kristallstrukturen	som	
ferritiska,	austentiska,	ferrit-autstentiskt,	mertensitiskt	och	martensit-austenitiskt,	all	dessa	
strukturer	klassas	som	rostfritt-stål.	Beroendes	på	vilken	miljö	det	rostfria	stålet	befinner	sig	i	
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kan	det	drabbas	av	korrosion.	Stålet	kan	utsättas	för	gropfrätning	(pitting)	i	miljöer	såsom	
saltvatten.	(Dahmstål,	2016)		
	
	
3.1.3 Härdplast	

Härdplasten	består	av	polymer	(polymer	består	utav	korta	och	långa	molekylkedjor)	som	under	
härdningen	tvärbinds	kemiskt	eller	med	tillsatt	härdare	i	ett	särskilt	steg.	Den	täta	
tvärbindningen	gör	att	den	inte	kan	omformas	utan	endast	brytas	ner	och	därmed	inte	
återskapas	till	ny	form.	Detta	kan	ske	om	den	utsätts	för	stark	värme.	Härdplasten	fördelar	är	
att	den	är	mycket	hård,	slitstark,	låg	fuktabsorption	och	har	en	hög	värmebeständighet.	(Engvall	
&	Haraldsson,	2014)	
	
	

3.2 Utvärdering	av	materialval	

En	Pugh-analys	utfördes	på	de	material	som	har	diskuterats	fram.	Två	undersökningar	utfördes	
och	båda	resulterade	i	att	det	rostfria	stålet	vann	vid	båda	tillfällena.	Vid	första	undersökningen	
var	det	rostfria	som	referens	och	vann	marginellt	med	två	poängs	skillnad	ifrån	aluminium,	vid	
andra	undersökningen	var	aluminium	som	referens	och	det	vinnande	materialet	vart	återigen	
rostfritt	stål	med	också	två	poängs	marginal.	
	
	

	

Figur 5, Pugh-matris på de olika materialen som undersökts och det vinnande materialet vart rostfritt stål 
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3.3 Komponenter	

Som	tidigare	nämnt	har	olika	idégenererings	metoder	använts	vid	framtagning	av	de	olika	
lösningskomponenterna.	Morphological	matrix,	tacit	knowledge	och	brainstorming	har	varit	
metoderna	som	användes	vid	generering.	
	
De	komponenter	som	valts	att	användas	i	lyftanordningen	är:	
	
	
3.3.1 Vinsch	

En	vinsch	har	valts	till	dragmotorik.	Redan	från	början	på	projektet	förmodades	av	kunden	(Klas	
Lange)	utvecklingen	av	ett	koncept	som	innehar	en	vinsch.	Klas	hade	redan	innan	projektstart	
varit	i	kontakt	med	en	Poul	Laubjerg,	VD	för	Laubjerg	Vinsch	AB	(Danskt	företag	med	en	
återförsäljare	i	Sverige)	och	ett	fortsatt	samarbete	med	dem	förmodades.	Efter	att	ha	kontaktat	
företaget	och	diskuterat	behovet	av	vinschen	rekommenderades	vinschen	av	modellen		
LV-P2000-A	12	Volt.	se	appendix	A.2.	(Laubjergvinsch,	2016)		
	
	

	
Figur 6, Vinsch LV-P2000-A 
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3.3.2 Trissa	

För	att	hitta	den	mest	passande	trissan	kontaktades	ett	företag	vid	namnet	
’’Onedesigncenter.se’’.	En	kortfattad	förklaring	om	lyftanordningen	angavs,	volym,	funktion,	
belastning	och	arbetsmiljö	förtydligades	för	att	kunna	komma	fram	med	hjälp	av	deras	expertis	
till	den	mest	anpassade	trissan.	Rekommendationen	blev	en	(Harken	Trissa	Ø	51mm).	Trissan	är	
anpassad	för	vajer	användning,	och	är	tillverkad	av	Aluminium	samt	att	den	har	ett	inbyggt	
kullager,	kullagret	är	tillverkat	av	komposit	plast.	(Onedesigncenter,	2016) 
	
Materialvalet	på	trissan	ser	till	att	det	inte	uppstår	något	problem	vid	användningen	i	fuktiga	
miljöer	med	en	relativt	hög	nivå	av	kemikalier	som	Klor.	 
	
Mer	specifik	produktdata	hänvisas	till	appendix	A.3.	
	
	

	
Figur 7, Harken Trissa Vajer 51 mm 
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3.3.3 Lagerhus	

Efter	ett	fördjupat	lagerhus	undersökning	och	ett	par	samtal	med	leverantörer	
rekommenderades	det	användningen	av	ett	specifikt	lagerhus	klass,	Food	Line	Y-Bearing.	
Leverantören	för	dessa	typer	av	lagerhus	är	SKF.	Den	sorten	av	lagerhus	är	anpassad	först	och	
främst	för	livsmedelsverksamhetsbruk.	(SKF,	2016) 
	
Beslutet	om	detta	lagerhus	har	fattats	efter	dess	korrosion	motstånd,	och	att	de	är	kemikalier	
resistenta	(t.ex.	Klor)	och	även	tvätt	och	sköljbarhet	med	högtrycks	vatten	vilket	innebär	
mindre	bakterie/virus	vidareföring.	Lagerhuset	är	konstruerat	på	så	vis	att	det	har	ett	färdigt	
monterat		kullager	som	underlättar	montering	av	stången,	uppriktning	och	efter	smörjning.	En	
annan	fördel	med	detta	lagerhus	är	att	de	är	precisionsbearbetade	för	att	det	inbyggda	lagret	
ska	uppnå	bästa	tänkbara	brukbarhetstid.	(SKF,	2016)	Se	Appendix	A.4	
	

	
Figur 8, Lagerhus, SYFWK 20 LTA 

	
	
	
3.3.4 Vajer	

En	standard	(rostfritt	stål)	vajer	skall	användas	i	vinschen.	Stålvajern	medföljer	vid	köpet	av	
vinschen	från	företaget	Laubjerg	Vinsch	AB.	Vajern	är	15	m	lång,	har	en	diameter	på	Ø	4	mm	
och	klarar	av	en	last	mellan	426	kg-	907	kg	beroende	på	den	använda	vajer	längden.	Mer	
specifik	information	hänvisas	till	’’Vinsch’’	appendix	A.2.	
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3.3.5 Batteri	

Drivmedlet	som	har	valts	för	vinschen	är	ett	underhållsfritt	batteri	(Underhållsfri	batteri	
804641,	Biltema).	Valet	har	baserats	på	El-behovet	för	vinschen	(Ström	&	Spänning),	kostnad	
och	volym.	Batteriet	behöver	laddas	kontinuerligt	med	en	vanlig	batteriladdare.	
Undersökningen	av	denna	typ	av	batterier	har	utförts	efter	ett	samtal	med	Laubjerg	Vinsch	AB,	
då	de	talade	om	att	de	själva	använde	sig	av	ett	’’vanligt’’	bilbatteri,	men	undersökningen	
visade	att	det	fanns	bättre	alternativ.	Just	detta	alternativ	av	batteri	rekommenderades	av	
Biltemas	Kundtjänst.	Batteriet	har	en	spänning	på	12	V	och	en	ström	på	64	A.	(Biltema,	2016)	
	
	
	

	
Figur 9, Underhållsfri batteri 
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4 Analys	av	anordning	

Kapitlet	omfattar	olika	slags	analyser	som	utfördes	för	att	säkerställa	och	bestämma	de	
funktioner	som	erfordras	för	ett	maximalt	uppnått	resultat.	Analyser	metoderna	är	i	grund	och	
botten	tagna	ifrån	tidigare	kurser.	Resultat	av	analyserna	diskuterades	och	framtogs	efter	
många	diskussioner,	där	’’Tacit	knowledge’’	tillämpades.	Det	som	gjorde	’’Tacit	knowledge’’	
lägligt	att	tillämpas	i	dessa	analyser	var	det	tidigare	kunskaperna/erfarenheter	från	tidigare	
kurser	och	projekt	inom	användningen	av	sådana	analyser. 
 

Det	gjordes	två	analyser,	det	första	(TRIZ-Studie)	som	beskriver	det	nuvarande	arbetssättet	och	
dess	oönskade	funktioner/hinder	för	operatören.	Den	andra	analysen	(Funktions	analys)	
beskriver	det	önskade	funktionerna	och	dess	prioritering.	
	

4.1 TRIZ-Studie	

TRIZ-metoden	har	använts	och	är	en	väldigt	bred	teoretisk	metod	för	innovativa	
problemlösning	men	tanken	här	är	att	utnyttja	vissa	delmetoder	i	TRIZ	för	att	analysera	
problemet	och	kunna	komma	fram	till	en	bättre	lösning.		En	del	av	föreläsningsserien	som	gavs	
under	ett	tidigare	projekt	(ML1211	Design	och	produkt	utveckling	VT-15)	ingick	en	presentation	
av	TRIZ-metoden	som	följdes	upp	med	en	enklare	övning.	
	
Vad	är	då	egentligen	TRIZ?	
	
”TRIZ	är	ett	systematiserat	sätt	att	generera	verkliga,	genialiska	lösningar	på	allehanda	tekniska	
problem.	Detta	i	motsats	till	kompromisser.	Från	början	togs	metoden	fram	av	en	ryss,	Genrich	
Altshuller.	Metoden	innehåller	flera	stöddelar	som	man	kan	komplettera	med,	beroende	på	vilka	
problem	man	vill	lösa,	bland	annat	en	sammanställning	av	alla	fysikaliska	och	kemiska	effekter	
som	man	känner	till.	Typiskt	för	metoden	är	att	den	bidrar	till	lösningar	på	motstridiga	
önskemål.”	 
(Wikipedia,	2014)	
	
En	TRIZ-studie	hjälper	till	att	undvika	de	vanligaste	misstagen	man	begår	under	
utvecklingsprocessen	som	bland	annat	är	att	identifiera	fel	problem,	fokusera	tidigt	på	en	
lösning,	inte	se	möjligheter	med	gammal/ny	teknik	eller	att	inte	upptäcka	flera	vägar	till	
lösningen.	Man	får	helt	enkelt	en	tydligare	bild	om	vad	problemets	ursprung	är	och/eller	var	
den	befinner	sig	någonstans.	
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Genom	att	placera	ut	olika	objekt	som	man	tror	att	produkten	beror	av	försöker	man	koppla	
ihop	dessa	med	varandra.	Detta	görs	med	den	befintliga	funktionen	som	utför	det	valda	
objektet	till	en	annan.	Man	skiljer	mellan	positiva	samt	negativa	funktioner	och	dessa	markeras	
med	antingen	en	blå	eller	röd	pil.	Blå	för	positiv	och	röd	för	negativ.	
När	detta	är	genomfört	försöker	man	lösa	problem	genom	att	få	bort	så	många	röda	pilar	som	
möjligt.	
	
	

	
Figur 10, TRIZ-analys på den nuvarande anordningen 
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4.2 Funktionsanalys	

En	funktionsanalys	har	används	under	projektets	gång	för	att	ta	reda	på	vart	problemet	ligger	
och	vart	fokusen	för	att	lösa	problemet	ska	läggas.	Produktens	funktioner	delas	upp	i	
huvudfunktioner	och	delfunktioner.	(Maniette,	2014).	För	att	veta	vilka	funktioner	man	ska	
prioritera	klassificeras	de	efter	dessa	tre	punkter:	
	
	
HF	=	Huvudfunktion		
N	=	Nödvändigt 	
Ö	=	Önskvärd		
	
Allmänna	funktioner	för	anordning	
	

	
Figur 11, Funktionsanalys på den önskade anordningen 
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4.2.1 Slutsatsen	av	funktionsanalysen:		

Vid	utförande	av	denna	funktionsanalys	diskuterades	alla	de	olika	funktionerna	internt.	Där	
’’Tacit	knowledge’’	utnyttjades	och	verkställdes	genom	diskussioner,	användningen	av	tidigare	
kunskaper	och	information/önskemål	från	kunden.	 
	
Slutsatsen/resultatet	är	som	det	står	ovan,	en	lista	av	funktioner	som	lyftanordningen	förväntas	
ha.	Under	vidare	utvecklingen	av	projektet	arbetades	det	ständigt	med	att	inkludera	alla	dessa	
funktioner	i		lösningen.	Givetvis	uppstår	det	vissa	problem	med	att	inkludera	alla	funktioner	då	
vissa	strider	emot	varandra	som	t.ex.	Enkelhet	och	Automatisering.	
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5 Idégenerering	

Detta	kapitel	beskriver	den	delen	av	projektet	där	lösningsförslagen	till	en	lyftanordning	togs	
fram,	hur	arbetet	gick	tillväga	och	resultat	av	idégenereringsarbetet.	Kapitlet	beskriver	även	
mer	utförligt	de	analyserna	som	användes	och	ledde	till	det	vinnande	konceptet	som	valdes	till	
vidare	utveckling	och	presentation	för	kunden.	
	
	
5.1 Idéutveckling		

Vid	idéutveckling/idéframtagning	för	lyftanordningen	användes	det	olika	metoder.	Metoderna	
som	användes	omfattar	Brainstorming,	Morphological	Matrix	och	vid	senare	skede	under	
projektet	tillades	6-3-5	Brainwriting	teknik	för	att	generera	mer	avgränsade	idéer/idélösningar,	
detta	var	specifikt	när	ett	problem	upptäcktes	under	projektets	gång,	det	vill	säga	6-3-5	
Brainwriting	metoden	genererade	”kompletterande	lösningar”.					
	
Brainstorming	användes	för	att	kreativt	generera	så	många	lösningsförslag	som	möjligt,	alla	
idéer	och	förslag	är	’’rätta’’	under	utförande	av	denna	metod.	Vidare	under	projektets	gång	dök	
det	upp	ett	problem	som	erfordrade	en	ny	generering	av	idéer	för	att	kunna	lösa	detta	
problem.	Anledningen	för	att	det	valdes	att	arbeta	6-3-5	Brainwriting	teknik	istället	för	den	
konventionella	Brainstorming	är	för	att	idégenereringen	i	detta	fall	var	mer	avgränsad,	då	
lösningen	skulle	anpassas	till	ett	redan	valt	koncept.	Det	som	var	lite	annorlunda	vid	utförandet	
av	6-3-5	Brainwriting	teknik	var	att	det	var	endast	två	personer	som	genererade	idéer	och	inte	
sex	personer	som	metod	beskrivningen	har	utsagt.	Tekniskt	sätt	blir	metoden	en	’’2-3-5	
Brainwriting	teknik’’.		Just	denna	metod	utfördes	med	lite	justeringar	ifrån	den	
’’konventionella’’,	beskrivning	av	utförande	hänvisas	till	(Lösningsmetoder).	Resultat	av	6-3-5	
Brainwriting	teknik	hänvisas	till	appendix	A.5.		(mycoted,	2016)	
	
	

	
Figur 12, Brainstormingskarta 
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Vidare	användes	ytterligare	ett	kraftfullt	verktyg,	Morphological	Matrix.	Verktyget	utvecklades	
av	den	schweiziska	astrofysikern	Fritz	Zwicky.	En	metod	som	skapades	för	att	kunna	strukturera	
och	undersöka	en	samband	i	ett	multi	dimensionell	matris.	(Swemorph,	2003)	Processen	går	till	
så	att	en	matris	skapas	med	olika	parametrar	i	ett	x,	y-	axel	då	idé	och	funktion	är	
huvudrubriker.	Under	funktioner	har	man	flera	underrubriker	som	ytterligare	parametrar.	
(Swemorph,	2003)	Se	appendix	A.6.	Metoden	hjälpte	till	att	sålla	bort	de	idéer	som	var	för	
avancerade.	Men	viktigast	av	allt	är	koncepten	som	genererades	fram	genom	att	kombinera	de	
olika	komponenter	och	funktioner	som	har	Brainstorm:ats.	Detta	gjordes	genom	att	internt	
diskutera	möjligheter	och	resultat	som	kan	åstadkommas	med	en	kombination	av	dessa	idéer,	
funktioner	och	komponenter.		
	
	

5.1 Flödesschema	

För	att	systematiskt	kunna	utveckla	ett	eller	fler	koncept	som	utför	de	erfordrade	processerna	
är	det	lämpligt	att	ha	ett	flödesschema	att	efterfölja.	 
Schemat	nedan	visar	processen	som	operatören	och	roboten	genomgår	vid	rengöringen	av	en	
bassäng.	Där	visar	det	blåa	rutorna	stegen	som	måste	utföras	vare	sig	med	eller	utan	en	
lyftanordning.	Sedan	visar	det	gröna	rutorna	stegen	som	skall	vidtagas	ifall	operatören	
använder	sig	av	en	lyftanordning,	medan	det	röda	är	stegen	ifall	operatören	väljer	att	utnyttja	
sin	fysiska	styrka	för	att	lyfta	upp	roboten.	
	
	

	
Figur 13,Flödesbeskrivning för varje block 
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Figur 14, Flödesschema på både den nuvarande och den önskade processen. Höger pil under "Robot vid poolkanten/vattenytan" 
visar den önskade processen och den vänstra pilen visar den nuvarande processen 
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6 Idéförslag	

Denna	del	av	rapporten	beskriver	de	olika	koncepten	var	och	en	som	utvecklats.	
	
	
6.1 Koncept	”L”	

En	L-Formad	kran	monteras	på	den	bakre	delen	av	vagnen,	antingen	på	”lådan”	eller	bakom	
den.	Kranen	skall	kunna	rotera	minst	90°	åt	höger	och	vänster.	Rotationen	är	för	att	kunna	
placera	vagnen	sidledes	vid	bassängkanten,	rotera	kranen	som	har	sin	korta	sida	av	’’L:et’’	ca	
30-40	cm	över	bassängkanten.	Att	kranen	ände	skall	ha	denna	längd	ifrån	bassängkanten	är	för	
att	undvika	robotens	kontakt	med	både	dräneringshålet	och	bassängkanten.	 
	
För	att	kunna	lyfta	upp	roboten	kopplas	en	vinsch	till	kranen	som	i	sin	tur	har	någon	form	av	
grip	element	(krok	etc.).	När	roboten	är	greppad	sätts	vinschen	igång.	Då	roboten	lämnat	
vattenytan	och	nått	upp	till	toppen	på	kranen,	roteras	kranen	tillbaka	90°	för	att	hamna	exakt	
över	vagnen.	Därefter	hissas	roboten	ner	till	sin	bestämda	yta	på	vagnen.	
	
	

	
Figur 15, Koncept "L" med uppdragen robot ur vatten 

	
	

6.2 Förslag	”V”	

En	vinsch	monteras	ovan	på	”Lådan”.	Vajern	går	ifrån	vinschen	till	toppen	på	en	inverterad	V-
formad	konstruktion	som	sitter	ungefär	i	mitten	av	vagnen.	När	vajern	är	helt	utsläppt	fälls	den	
V-formade	ut	över	vattenytan.	Den	har	en	längd	på	ca	3	0-40	cm	över	vattenytan	ifrån	
bassängkanten.	Själva	vajern	har	en	spärr,	dess	funktion	är	att	rotera	den	V-formade	
konstruktionen	kring	x-axeln	tillbaka	till	det	ursprungliga	positionen.	Spärren	fungerar	på	så	sätt	
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att	när	vajern	når	en	viss	längd	vid	upp	hämtningen	av	roboten	går	spärren	in	vid	den	
öglan/trissan	för	att	inte	dra	upp	vajern	mer	utan	endast	få	V:et	att	rotera	tillbaka.	Under	
rotationen	skall	V:et	och	roboten	(beroende	på	vajerns	längd)	hamna	i	en	position	där	roboten	
läggs	på	V:et.	Detta	för	att	senare	kunna	placera	roboten	och	V:et	på	varandra	i	rätt	plats,	allt	
detta	är	för	att	undvika	någon	onödig	stöt	och	inte	utsätta	konstruktionen	eller	roboten	för	
höga	påfrestningar.	
	

	
Figur 16, Koncept "V", ställning i position för drag av robot 

. 

	

	
Figur 17, Koncept "V", robot placeras på vagn med hjälp av vinsch och ställning 
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6.3 Koncept	Motor	

Tanken	med	detta	koncept	är	att	utnyttja	och	använda	den	befintliga	rampen,	med	lite	
modifiering.	Rampen	fälls	ner	90°	in	i	bassängen.	Detta	gör	att	dräneringshållet	undviks	och	
elimineras	som	ett	hinder.	Konceptet	är	utrustad	med	en	motor	som	har	till	funktion	att	lyfta	
upp	rampen.	Efter	att	rampen	fälls	ner	i	bassängen	åker	roboten	upp	på	rampen,	då	roboten	är	
kapabel	av	att	åka	på	pool	väggen.	Sedan	kopplas	roboten	med	ett	rep	från	vagnen	för	att	
säkerställa	att	den	inte	glider	ner	under	lyft	processen.	Sedan	går	motorn	igång	för	att	lyfta	upp	
rampen,	när	rampen	har	nått	en	vinkel	på	ca	30°	eller	mindre	stanna	motorn	till.	Därefter	
använder	roboten	egen	maskin	för	att	köra	upp	på	vagnen	till	den	angivna	positionen.	
	

	
Figur 18, Koncept motor, utdragen ramp i vatten 

	
	

6.4 Koncept	Airbag	

Rampen	i	detta	koncept	fungerar	på	samma	sätt	som	rampen	i	förgående	koncept	(Motor)	
fungerar.	Skillnaden	är	att	rampen	lyfts	upp	med	hjälp	av	en	”airbag”.	Efter	att	roboten	har	åkt	
upp	på	rampen	fylls	en	”Airbag”	som	sitter	under	rampen.	Airbagen	pumpas	upp	av	en	
kompressor	som	sitter	antigen	under	eller	i	baksidan	av	vagnen.	När	rampen	har	nått	ca	30	
slutar	kompressorn	pumpa.	Precis	som	i	koncept	Motor	kopplas	roboten	med	ett	rep	från	
vagnen	och	sedan	körs	upp	till	sin	bestämda	position	på	vagnen	på	egen	maskin.	
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Figur 19, Koncept kompressor, luftkudde fylld med luft och ramp i samma höjd som vagn att robot kan köras upp på vagn 

	
	
	

	
Figur 20, ramp i vatten över dränneringsrännan i inväntan på att robot placeras på ramp 
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6.5 Hook	&	Moor	

Eftersom	roboten	är	under	vattenytan	vid	påbörjan	av	lyft	processen	så	blir	det	ganska	svårt	att	
hitta	och	haka	fast	en	krok	till	repet	som	sitter	på	roboten.	För	att	lösa	detta	problem,	göra	
processen	mycket	smidigare	och	undvika	om	lokalisering	av	roboten	eller	operatörens	position	
hittades	en	lösning,	Hook	&	Moor.	Denna	lösning	kan	betraktas	som	ett	komplement	till	dessa	
tre	koncept,	då	tanken	med	hela	projektet	är	ökad	ergonomi	och	underlättnad	av	arbetet.	
Länkarna	ovan	förklarar	utförligt	funktionen	av	en	sådan	produkt,	den	upplevs	väldigt	väl	
anpassad	för	även	ett	sådant	område.	
(Hook&Moor,	2016)	
	

	
Figur 21, Hook & Moor, Gripkroken 

	
	
	
	

6.6 Utvärdering	av	lösningsförslag	(Pugh)	

Som	utvärderings	metod	har	Pugh-matris	använts,	vilket	har	tidigare	nämnts	i	
lösningsmetoderna.	Metoden	utförs	på	det	viset	att	ett	antal	kriterier	utväljas,	sedan	viktas	
dessa	kriterier	från	1-5	beroende	på	betydenhet,	då	1	är	minst	viktigt	och	5	är	mest	viktigt.	
Därefter	utses	en	slumpmässig	referens	som	de	andra	förslagen	jämförs	emot.	Ifall	förslaget	är	
bättre	än	referensen	får	det	ett	(+),	om	sämre	får	det	ett	(-)	och	ett	(S)	för	samma	uppfyllnad	av	
kriteriet.	För	varje	(+)	får	förslaget	så	många	poäng	som	kriteriet	anger,	och	vise	versa	för	varje	
(-),	ett	(S)	å	andra	sidan	ger	noll	poäng.		
	
Efter	att	ha	utfört	samma	process	för	alla	förslag	och	kriterier	summeras	poängen	och	ett	
vinnande	förslag	anses.	
För	att	säkerställa	utvärderingen,	utfördes	utvärderingsmatrisen	tre	gånger	med	olika	referens	
för	varje	utvärdering.	(Engström,	2015)	
Själva	utvärderingsmatrisen	hittas	i	appendix	A.7	
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7 Presentation	av	lösningen	

Efter	att	haft	använt	Pugh	matrisen	och	haft	ett	möte	med	kunden	(Weda	Poolcleaner	AB)	då	
det	diskuterades	om	de	fem	förslag	som	genererats	under	projektets	gång	valdes	det	att	det	
skulle	fokuseras	på	ett	utav	koncepten.	Det	vinnande	konceptet	vart	koncept	”I”.	
Uppdragsgivaren	önskemål	under	projektet	har	varit	att	lösningen	skall	vara	en	innovativ	
kostnadseffektiv	lösning	och	det	vinnande	konceptet	klara	de	krav.		
	
	

7.1 CAD	bilder	

	
	

	
Figur 22, Vagnen i ”Viloläge” 

	
	

	
Figur 23, Vagnen i process/arbetsinitieringsläge 
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Figur 24, Vagnen vid upphämtningsläge 

	
	

	

	
Figur 25, Sprängvy, ballongskiss, detaljeradbild som beskriver de ingående komponenterna 
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7.2 Beräkningar	

Nedan	visar	några	enklare	beräkningar	vid	vältning	av	vagn	då	det	anses	vara	en	viktig	punkt	vid	
användning	av	anordning.	På	grund	av	säkerhetsskäl	vill	det	garanters	att	konstruktionen	inte	
kommer	att	välta	under	användningen	och	även	kontrollera	att	den	har	en	relativt	hög	
säkerhetsfaktor.	
	
7.2.1 Beräkningar	vid	vältning	

	
	
	
𝑉1 = 𝑉𝑖𝑘𝑡	𝑏𝑜𝑥
𝑉8 = 𝑉𝑖𝑘𝑡	𝑣𝑎𝑔𝑛

𝐿 = 𝐿𝑎𝑠𝑡
𝐻1 = 𝐻𝑗𝑢𝑙	𝑏𝑎𝑘
𝐻A = 𝐻𝑗𝑢𝑙	𝑓𝑟𝑎𝑚

	
𝐹 = 0
𝑀 = 0
𝐺 = 0

	

 

 

 

↓ :	 𝑉1 ∙ 𝐺 + 𝑉8 ∙ 𝐺 + 𝐿 ∙ 𝐺 − 𝐻A − 𝐻1 = 0	
	

𝑉1 ∙ 𝐺 + 𝑉8 ∙ 𝐺 + 𝐿 ∙ 𝐺 = 𝐻A + 𝐻1					(1)	
	
	
	
	

↱ 𝑀MA = (𝐻1 ∙ 870) + (𝐿 ∙ 𝐺 ∙ 368) − (𝑉1 ∙ 𝐺 ∙ 950) − (𝑉8 ∙ 𝐺 ∙ 435) = 0	
	
	
	

𝐻1 =
(𝑉1 ∙ 𝐺 ∙ 950) + (𝑉8 ∙ 𝐺 ∙ 435) − (𝐿 ∙ 𝐺 ∙ 368)

870 =	
	
	
	

	

𝐻1 =
(50 ∙ 9.81 ∙ 950) + (50 ∙ 9.81 ∙ 435) − (70 ∙ 9.81 ∙ 368)

870 =	
	
	

𝐻1 = 407.3968960 ≈ 407	𝑁 ≈ 42	𝑘𝑔	
	
	

	
∴	Det	krävs	minst	407	𝑁	eller	42	𝑘𝑔	extra	belastning	för	vagnen	att	nå	sin	jämnvikt.	
Antagande:	Lasten	skall	nästan	fördubblas	för	att	få	vagnen	att	välta	över.	
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Figur 26, Vagn med mått, dimensioner, vikt och kraft 
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7.3 FEM-analys	

För	att	säkerställa	att	materialvalet	och	dess	dimensioner	skulle	klara	av	lasterna	som	dem	
utsätts	utfördes	ett	antal	FEM-analyser	på	vissa	komponenter.	Som	komponenterna	utsattes	
för	under	FEM-analyserna	var	betydligt	högre	än	de	lasterna	som	de	skulle	utsättas	för	vid	
utförande	av	lyftprocessen.	Detta	gjordes	för	att	säkerställa	att	komponenterna/delarna	har	en	
säkerhetsfaktor	på	minst	1,5.	På	så	vis	kommer	konstruktionen	att	vara	mycket	säkrare	vid	
användning	för	operatören	och	omgivningen.		
	
	
	

	
Figur 27, Den rekommenderade T-Stången, ned stöds och stabilitets förstärkning, ∅ 40 mm, FEM-analyser för böjspänning och 
deformation 

	

	

	

Figur 28, T-Stång, utan stöds och stabilitetsförstärkning, ∅ 30mm, FEM-analyser för böjspänning och deformation 
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Figur 29, T-Stång med stöds och stabilitetsförstärkning, ∅ 40mm,FEM-analyser för böjspänning och deformation vid knäckning 

	

	

	

Figur 30, Aluminium spärr (Balkspärr), FEM-analyser för böjspänning och deformation 
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Figur 31, T-stång, utan stöd och stabilitetsförstärkning, ∅ 40mm, FEM-analyser för deformation och böjspänning 
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7.4 Dellösningar	

7.4.1 Lösning	1	(spärr)	

	
Det	är	tänkt	att	balkspärren	skall	vara	fäst	i	framdelen	av	vagnen.	Materialval	till	det	är	
aluminium	då	det	är	tänkt	att	den	ska	svetsas	fast	i	den		av	vagnen	då	vagnen	är	av	aluminium.	
Balken	har	en	lutning	på	38.5°	vilket	medför	samma	lutning	till	stången.	När	stången	är	i	sitt	
’’viloläge’’	sitter	den	på	en	annan	fast	svetsad	spärr	som	sitter	mer	åt	den	bakre	änden	av	
vagnen.	
	

	
Figur 32, Balkspärr fäst fram i vagnen 

	
	
7.4.2 Lösning	2	(spärr)	

Det	här	är	en	enklare	och	billigare	spärrlösning	jämfört	med	den	ovanstående.	Lösningen	består	
av	en	vajer,	en	kula	och	en	fast	svetsad	ögla	i	mitten	ungefär	200	mm	ifrån	T:et	’kors’’.	Kulan	är	
sitter	fast	i	ena	änden	på	vajer,	den	andra	änden	är	fast	satt	i	boxen.	Vajern	går	igenom	öglan	
med	kulan	på	andra	sidan	ifrån	boxen.	Kulan	fungerar	som	en	spärr	emot	öglan,	och	med	rätt	
längd	på	vajern	hålls	stången	vid	rätt	lutning.	Senare	när	stången	är	i	sitt	’’viloläge’	‘lindas	
vajern	runt	vajern	så	att	den	inte	släpps	under	transporten.	
	

	
Figur 33, Kula fäst i vajer och ögla fungerar som spärr 
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7.4.3 Lagerhus	fäste:	

	
Under	produkt	utvecklingen	uppstod	ett	problem	som	inte	förväntades	uppstå,	fästningen	av	
lagerhusen	i	botten	av	vagnen.	Problemet	var	att	om	lagerhusen	skruvas	i	botten	av	vagnen	
skulle	det	hindra	utfällningen	av	den	befintliga	rampen.	Problemet	i	sig	insågs	genom	en	snabb	
diskussion/genomgång	av	hela	anordningen	(Tacit	Knowledge),	diskussionen	omfattade	vad	
som	skulle	kunna	gå	fel	samt	ifall	något	skulle	komma	i	konflikt	med	dem	tänka	komponenterna	
och	dess	rörelser. 
 
Efter	att	problemet	insågs	började	diskussionen	och	’’idé-bollning’’/idégenerering	där	den	
inofficiella	metoden	Tacit	Knowledge	utnyttjades. 
Resultatet	kom	relativt	fort	då	idégenereringen	utgicks	ifrån	två	avgränsningar,	inga	
fästelement	monteras	direkt	i	vagnenschassi	och	att	fästet	skall	medge	enkel	demonterings	
tillgänglighet.	 
 
 
 
7.4.4 Stabilitetslösning	för	T-stången:	

	
Efter	att	idégenereringsfasen	var	utförd	diskuterades	det	potentiella	koncepten	med	kunden	
(Klas	Lange).	Ett	koncept	valdes	men	det	hade	ett	mindre	problem	som	skulle	för	säkerhetsskäl	
förbättras.	Problemet	som	upptäcktes	efter	idébeskrivningen	och	en	mindre	diskussion	med	
kunden	var	att	stabiliteten	var	lite	mindre	än	de	andra	presenterade	koncepten.	
Utvärderingsmatrisen	tydde	på	samma	problem	som	upptäcktes	under	diskussionen	med	
kunden.		
	
Lösningen	till	detta	problem	utvecklades	under	två	olika	tillfällen,	första	var	redan	under	mötet	
med	kunden,	där	de	efter	lite	diskussioner	rekommenderade	utifrån	deras	expertis	större	
dimensioner	(diameter,	tjocklek)	på	själva	stången.	Den	andra	lösningen	som	skulle	förstärka	
både	stabiliteten	och	knäcknings/böjnings-resistens	var	ett	par	mindre	stänger	som	skall	
svetsas	och	bilda	en	triangel	mellan	T-stängerna.	Denna	lösning	genererades	fram	under	ett	
möte	med	handledaren	(Dr.	Mark	Lange).	Tacit	Knowledge	har	varit	lösningsmetoden	som	har	
resulterats	i	dessa	lösningar.	
	

	
Figur 34, T-stång med stödmaterial  
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	 39	

8 Diskussion	och	slutsats	

8.1 Diskussion	

Den	slutgiltiga	produkten	förbättrar	arbetstillståndet	för	operatören	på	ett	tydligt	sätt,	då	
operatören	inte	längre	behöver	lyfta	den	tunga	roboten,	speciellt	vid	de	gamla	
poolanläggningarna.	Arbetet	blir	tungt	då	operatören	måste	huka	sig	till	att	stå	på	knän	sen	
utföra	en	lyft	på	ca	60	kg	på	ett	objekt	placerad	under	knänas	höjd.	Produkten	uppfyller	de	
flesta	uppsatta	kravspecifikationerna,	men	inte	alla.	Kraven	som	inte	uppfylldes	var	pris	
begränsningen	för	tillverkningskostnad	som	skulle	vara	mindre	är	7500	kr.	Produkten	har	en	
annan	nackdel,	ökad	tidsupptagning	vid	upphämtning,	jämfört	med	upphämtningen	utan	
produkten,	men	det	kompenseras	för	med	tanke	på	det	förbättrade	ergonomiska	tillståndet.	
Produktensvikt	kommer	inte	att	vara	något	märkvärdigt	då	den	integreras	i	transportvagnen.	
Allt	vikt	som	operatören	behöver	flytta/lyfta	är	rotationen	av	stången	som	i	sin	tur	är	lagrad	och	
har	knappt	någon	friktion. 
 

En	djupare	undersökning	på	poolanläggningar	och	mer	intervjuer	med	operatörer	hade	tillagt	
mer	kvalité	till	projektet	och	bättre	grund	för	produktutvecklingsprocessen.	Vissa	Med	tanke	på	
kunskaper	från	tidigare	kurser	och	en	reflektion	med	avseende	på	ergonomin	kunde	vissa	
antaganden	göras	angående	hur	operatören	upplever	upphämtningen	av	produkten,	då	
intervjuerna	inte	gav	de	tillfredställande	svaren	som	förväntades. 
 

Valen	av	materialen	är	baserade	helt	och	hållet	på	det	resistans	förmåga	till	miljön	de	används	
i.	Dvs.	att	de	valda	materialen	är	korrosion	resistenta	och	inte	skadas	av	kemikalier	som	de	
utsätts	för	som	t.ex.	klor.	 
 

De	flesta	komponenterna	som	produkten	består	av	är	standardiserade,	återförsäljare	har	
kontaktas	för	att	säkerställa	att	dess	dimensioner,	hållfasthetsdata	och	toleranser	stämmer	
överens	med	behovet	och	vad	dem	utsätts	för.	Komponenterna	som	är	special-tillverkade	är	
spärrarna,	både	när	det	kommer	till	spärrarna	som	används	under	upphämtning	av	roboten	och	
spärren	som	används	vid	lagring.	 
 

Den	totala	kostnaden	för	tillverkningen	av	produkten	är	ca	11000	kr.	vilket	är	betydligt	högre	än	
den	uppsatta	kravspecifikationen.	Å	andra	sidan	så	skulle	denna	kostnad	minskas	markant,	först	
genom	att	använda	två	st.	lagerhus	istället	för	fyra,	sedan	så	antages	det	att	många	av	dessa	
produkter	kan	beställs	för	ett	lägre	pris.	 
 

Produkten	i	sig	har	inte	men	märkvärdig	ökad	volym	vid	lagringsläget	jämfört	med	den	
ursprungliga	vagnen.	Enda	komponenten	som	kommer	att	ta	plats	är	vinschen,	men	den	
kommer	inte	skapa	någon	konflikt	med	de	andra	komponenterna	då	den	placeras	på	ett	
’’outnyttjad’’	yta. 
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8.2 Slutsats	

I	detta	avsnitt	presenteras	slutsatsen	av	projektets	resultat.	
	
Egenskaper	för	lyftanordningen:	

• Produkten	är	anpassad	för	dimensionerna	hos	Weda	B600,	samt	alla	andra	produkter	

som	håller	någorlunda	liknande	dimensioner.	

• Belastningen	på	produkten	kommer	att	medföra	deformationer	vars	är	så	minimala	att	

de	försummas.	

• Produkten	har	en	livslängd	som	motsvara	livslängden	hos	Weda	B600.	

• Materialvalet	är	inte	saltvatten	resistent.		

• Produkten	består	för	mesta	dels	av	standardiserade	produkter	och	tre	olika	material.	

• Produkten	består	av	16	st.	delar,	varav	4	st.	lagerhus	och	4	st.	lagerhusfästen.	

• Lageringsvolymen	hos	produkten	är	nästan	försumbar.		

	

Egenskaper	relaterade	till	bassängen:	

• Produkten	stödjer	användning/upphämtning	på/ifrån	alla	typer	av	bassänger.		

• Produkten	stödjer	användningen	på	miljöer	så	som	bassängmiljö	etc.	

• Produkten	stödjer	användning	vid	bassänger	med	rundade	poolkanter.	

	

Egenskaper	relaterade	till	användaren:	

• Produkt	användningen	erfordrar	lite	rörelse	och	placering	av	operatören.	

• Produkten	stödjer	manövrering	av	en	ensam	operatör.	

• Maximala	erfordrade	kraften	av	operatören	överstiger	ej	70	N.	
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Appendix 
	
	

A1 FMEA 
	
	

	
Figur 35, FMEA på de komponenter anordningen innehåller. De gula och röda markeringarna betyder att de måste återgäldas, 
rött betyder även att det är varning 
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A.2 Vinsch (datablad) 
	
	

 

Figur 36, Specifikationer för vinschen 
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Figur 37, Vinsch layout 
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A.3 Trissa  
	
	

	
Figur 38, Trissans specifikationer, (röd ruta). 

	 	



	 47	

A.4 Lagerhus 
	
	

	
Figur 39, Det valda lager husets specifikationer, (röd ruta). 
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Figur 40, Det valda lagerhusets specifikationer (röd ruta). 
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A.5 6.3.5 Brainwriting 
	
	

	
Figur 41, Skisser på de idéer som genererats under 6-3-5 Brainwriting. 
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A.6 Morphological-Matrix 
	

 
Figur 42, Morphological-Matrix, kombinationen av alla idéer som genererats. Färgerna beskriver de olika kombinationerna 

	

	
Figur 43, Morphological-Matrix 

	 	



	 51	

	

A.7 Pugh-matris 
	

	
Figur 44, Pugh-matris på de olika koncepten och ”Vinsch med L-arm” används som referens. Det vinnande konceptet, ”Vinsch 
med V-stav” 

	
	

	
Figur 45, Pugh-matris på de olika koncepten och ”Vinsch med V-stav” används som referens. De vinnande koncepten, ”Vinsch 
med V-stav” och ”Vinsch med I-stav" 
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Figur 46, Pugh-matris på de olika koncepten och ”Kompressor” används som referens. De vinnande koncepten, ”Vinsch med V-
stav” och ”Vinsch med I-stav” 
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A.8 Prislista 
	
	

	
Figur 47, En kostnadskalkyl på de olika komponenterna och arbetskostnader 
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A.9 Logfiles 
	
	

	
Figur 48, Logfiles för knäckning, FEM-Analys knäckning 
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