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Abstract 
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Abstract 
This report presents a thesis performed by two students at Jönköping University in the field of 
Mechanical Engineering, Product Development and Design. The task has been carried out on 
the behalf of the company NPB Automation. The task aims to develop a new generation of 
marker to the industry for lid handling with respect to beverage can-related products. 

Materials selection, design of marker and the electronic circuit has been the main focus of the 
work. The industry of today regarding automation is a growing industry where development 
and efficiency is constantly happening. This work has contributed to increase the efficiency of 
handling the substantial number of lids that are being processed today. 

The report addresses a further development from the already existing marker of the company 
which is used when two different types of beverage can lids are changed. The work was initiated 
with a pilot study which contained gathering data by performing literature research. The pilot 
study was done to identify important parameters for the products design. These parameters 
were the foundation for generating different concepts where an elimination matrix later was 
used for choosing a winning concept. The final decision of the concept was done in consultation 
with NPB Automation.  

This concept underwent some changes throughout the process of the report but the main focus 
was to design the electronic circuit so that it fits in the marker without much change of its 
original dimensions. At the end of the work with NPB Automation a design proposal on the 
marker had been developed using CAD-modeling as well as manufacturing documentation with 
blueprints and a BOM-list. 
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Sammanfattning 
Rapporten presenterar ett examensarbete utfört av två studenter på Jönköpings Tekniska 
Högskola inom Maskinteknik, Produktutveckling och design. Uppdraget har genomförts på 
begäran av företaget NPB Automation. Uppdraget syftar till att utveckla en ny generations 
markör till industrin för lockhantering med avseende på dryckesburkrelaterade produkter. 

Materialval, konstruktion av markör och elektronikkrets har varit arbetets huvudinslag. Dagens 
automationsindustri är en växande industri där utveckling och effektivisering ständigt sker. 
Detta arbete har bidragit till effektivisering av hanteringen av den stora mängd lock som idag 
hanteras. 

Rapporten behandlar en vidareutveckling av företagets nuvarande markör som används när 
byte av två olika burklock sker. Starten av arbetet inleddes med en förstudie som innefattade 
insamling av data genom litteratursökning. Förstudien genomfördes för att identifiera viktiga 
parametrar för produktens utformning. Dessa parametrar låg sedan till grund för 
konceptgenereringen där en elimineringsmatris användes. Slutgiltiga valet av koncept gjordes 
i samråd med NPB Automation.  

Detta koncept genomgick en del ändringar längs arbetets fortskridande, men fokuserade i 
huvudsak på att få den elektroniska kretsen att passa i markören utan att ändra markörens 
existerande mått och dimensioner. Vid avslutat arbete med NPB Automation hade ett 
konstruktionsförslag på markören tagits fram med CAD-modellering samt 
tillverkningsunderlag i form av ritningar och materiallista. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Design, utveckling och tillverkning av morgondagens produktionsutrustning kräver expertis 
inom avancerad maskinteknologi. Endast de lösningar som minskar investeringskostnader och 
släpper kapitalbindning betraktas som värdefulla och effektiva. Idag är endast maskiner med 
kortare omställningstider och nya funktioner ansedda som flexibla. 

NPB konstruerar, utvecklar och tillverkar automationsutrustning till industrin för 
lockhantering avseende burkrelaterade produkter, med hela världen som marknad. Företaget 
tillhandahåller produkter som effektiviserar kundens tillverkningsprocesser och minimerar 
samtidigt drift- och underhållskostnader. [1] 

NPB Automations fokus är att förbättra och utveckla nya sätt för att lösa deras kunders 
problem. Företaget startade 1993 för att lösa paketering- samt palleteringsprojekt och har 
sedan dess utvecklat ytterligare utrustning för CAN-industrin (aluminiumburkar för 
livsmedelsvaror). Idag arbetar NPB Automation inom dryck, mat, aerosoler och 
specialförpackningssegment med olika typer av maskiner och tjänster. Sedan mer än ett 
decennium är NPB Automation en del av XANO-koncernen. XANO utvecklar, förvärvar och 
driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverkning och utvecklingstjänster för 
industriprodukter och automationsutrustning. [1] 

I produktionen tillverkas 10 000 lock per minut vilket innebär ett högt produktionsflöde. De 
lock som kommer att presenteras i detta arbete är Beer & Beverages 202 (dryckesburkslock). 
Locken framkommer i tre olika varianter och ett större antal olika färger, se Figur 1. För att 
urskilja färger och varianter i det höga produktionsflödet används i detta fall en markör. 
Markören i nuläget är konstruerad till att passa de tre olika varianterna av dryckesburkslock 
och är gjord av plast, se Figur 2. Markören urskiljs från locken genom ett antal metalldetektorer 
som sänder informationen till operatören. 

Figur 1. De tre typerna av burklock samt exempel på färgtyper. 
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Figur 2. Företagets nuvarande markör. 

1.2 Problembeskrivning 
Produktutveckling är ett område som spelar stor roll vid förbättringsarbete där målet är att få 
en lönsammare produkt. En lönsam produkt uppnås genom att i detta fall lägga fokus både på 
att öka företagets produktionseffektivitet och att minska materialets mängd på produkten 
(eftersom man vill inhibera möjligheten att markören medföljer till kund). Det kan senare även 
bidra till bättre miljöprestanda som är en viktig fråga hos tillverkande industrier. 

Vid en omkonstruktion av en produkt som syftar till att öka produktionseffektiviteten gäller det 
att förse sig med god kunskap om produkten och dess nya utformning, så att inga viktiga 
parametrar förbises. Vikt bör även läggas på kraven i kravspecifikationen då det finns flera krav 
som kan konkurrera ut varandra. Det här är viktigt för att säkerställa arbetets effektivitet. 

Uppgiften som beskrivs i denna rapport är att ta fram en ny generation av markör som placeras 
i produktionsflödet av burklock (se Bilaga 1 för kravspecifikation). Denna markör skall förses 
med blinkande/lysande dioder för att lätt kunna identifieras av operatören även då de ligger 
tillsammans med produkterna inuti en påse. Det underlättar operatörernas arbete och 
säkerställer även att markörerna inte följer med i leverans till kund. Markören skall även 
passera en induktionsugn på 80°C i 2 minuter (5 minuters dimensionerande) och måste därför 
ha ett ickemetalliskt material som kan arbetas med och inte ger ifrån sig färg vid den här 
temperaturen. Eventuella dioder får inte heller ha ett glapp mellan varandra som överskrider 
50° då markören måste kunna identifieras under alla delar i produktionsflödet.	 Eftersom 
produkterna som markören vidrör skall innehålla en livsmedelsvara måste därför materialet 
vara godkänt enligt livsmedelsverkets lagstiftning. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ta fram en ny generations markör utifrån givna krav. Företaget 
skall sedan använda sig av den nya markören i produktionen i avsikt att underlätta och ge 
operatören bättre kontroll. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vilket icke-metalliskt material som uppfyller livsmedelsverkets lagstiftning är mest 
passande till markören? 

 

[2] Hur bör elektroniken fungera för att markören skall kunna passera en induktionsugn? 

 

[3] Hur ska produkten utformas med avseende på de nya funktionerna och materialen? 

1.4 Avgränsningar 
Huvudfokus för examensarbetet ligger på att ta fram en fungerande markör som ska identifieras 
av operatören genom någon form av blinkande lampor/dioder. Inga undersökningar eller 
lösningar om elektroniska komponenter kommer att göras eller presenteras i arbetet, då alla 
resurser kommer att köpas in eller fås från företag. En elektrisk krets kommer att behöva 
konstrueras för att få markören att blinka och kommer att tas fram av författarna (alla 
komponenter i kretsen kommer dock ha fåtts eller vara inköpta, som tidigare nämnt). Olika 
tester på elektroniken kan förekomma eftersom markören skall passera en induktionsugn. 

Materialet som vidrör produkterna måste vara en icke-metall och därför kommer alla metaller 
att avgränsas. Det här gäller för att produkterna går igenom två stycken metalldetektorer och 
markören måste urskiljas från produkterna. Materialet kommer i direktkontakt med en 
livsmedelsvara vilket innebär att det måste vara godkänd enligt livsmedelsverkets krav. 
Material som inte är godkända enligt livsmedelsverket kommer därför också att avgränsas. 

För att ljuset under hela processen skall synas för operatören får vinkeln mellan varje synligt 
ljus högst vara 50°. Det här kravet gäller för att markören passerar i en aluminium-profil med 
en sidoöppning på endast 50°. Med lite marginal kommer därför inga lösningar under 45° att 
presenteras. 

Stötar och applicerade tryck från maskiner kommer att utsätta markören och den skall klara av 
dessa utan att bli defekt eller få en försämrad funktion. Material som anses ömtåliga kommer 
därför inte att presenteras i arbetet, men heller inga undersökningar om hur mycket tryck och 
hur stora stötar materialet motstår. 

NPB Automation har en tidigare markör med givna mått och dimensioner som passar 
nuvarande varianter av lock. Inga mått eller dimensioner får ändras under projektet och 
begränsar därför markörens nya utformning. Det gäller för att markören fortfarande måste 
passa de tre olika varianterna av burklock. Längden kan ändras på eftersom den inte påverkar 
markörens passform till locken, men önskas förbli oförändrad. 

För att begränsa arbetets omfattning kommer endast en typ av burklock för dryck vara 
inkluderade därför kommer den här markören vara ämnad för endast dryckesburkslock (Beer 
& Beverages). Locket förekommer i tre olika varianter som tidigare nämnt, men det påverkar 
inte markörens utformning. 

Produktutvecklingsprocessen i arbetet kommer inte att vara fullkomlig. De delar av en 
produktutvecklingsprocess som utförs är förarbete till en färdig prototyp utan korrekt 
materialval. Det innebär att inga utvärderingar om monteringsprocesser kommer att 
dokumenteras i det här uppdraget då det anses olämpligt för uppdragets tidsram och syfte, då 
produkten inte skall massproduceras. Tillverkningsmetoder kommer också vara uteslutna om 
en idé eller ett förslag inte uppstår under arbetets gång.  

En detaljkonstruktion med material och ett schema av den elektriska kretsen skall inkluderas 
då markören förväntas tillverkas. 
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1.5 Disposition 
En teoretisk bakgrund ges i Kapitel 2 om de områden som har forskats kring i detta arbete. 
Varje område och moment står detaljerat skrivet för att ge läsaren en stadig teoretisk grund. 

I Kapitel 3 kommer en presentation om i vilken ordning och på vilket sätt arbetet har utförts. 
De metoder som använts beskrivs översiktligt hur de användes och varför de använts. 

Metodavsnittet följs upp med en presentation av resultat. Här beskrivs varje moment enskilt 
hur det genomfördes och vad resultatet blev. Resultatet presenteras genom bilder, tabeller, 
uträkningar och modeller. Resultatet analyseras sedan baserat på frågeställningarna. 

Slutligen utförs en diskussion kring arbetet där varje moment presenteras med en slutsats. Här 
diskuteras även arbetets konsekvenser samt vidare arbete eller forskning. 

Sist i rapporten kommer bilagor och referenser, vilket ger läsaren möjlighet till noggrannare 
material kring rapportens områden. Här får även läsaren chans att studera bilagorna som inte 
tillhörde eller hade stört den flytande texten, b.la. kravspecifikation och andra dokument som 
tillhör rapportens resultat.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. Kapitlet är tillämpat för att läsaren skall 
skaffa sig en egen uppfattning om teorin som använts. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Som teoretisk grund till frågeställningarna har användbar information från olika källor tagits 
in om de olika områdena och förklaras under det kommande kapitlet. I Tabell 1 beskrivs det 
vilka avsnitt som kopplats till vilka frågeställningar. 

Tabell 1. Avsnittens koppling till frågeställningar. 

2.2 Induktionsvärmning och elektricitet 
Induktion fungerar annorlunda än andra värmekällor. Tekniken tenderar att varierande 
magnetfält inducerar strömmar och på så vis skapar värme. Faraday’s induktionslag är en 
grundlag inom elektromagnetismen och innebär kortfattat att i ett magnetfält där kretsen är 
sluten induceras en elektrisk spänning. [2, p. 95] 

En induktionshäll fungerar på liknande sätt där en spole sitter under varje kokplatta på spisen. 
Denna spole alstrar ett magnetiskt fält med en hög frekvens och ger därmed en inducerad 
virvelström i botten på kastrullen. Metallen som återfinns i botten på ett typiskt kokkärl är järn. 
Järn är strömledande och kommer med hjälp av en ökad spänning leda till att kokkärlet värms 
upp efter att den placerats på plattan. Aluminiumkärl kräver en annan frekvens på det 
magnetiska fältet.  

 
Vilket material 
(icke metall) som 
uppfyller 
livsmedelsverkets 
lagstiftning är 
mest passande till 
markören? 

Hur bör 
elektroniken 
fungera för att 
markören skall 
kunna passera 
en 
induktionsugn? 

Hur skall 
produkten 
utformas med 
avseende på de 
nya 
funktionerna 
och materialen? 

2.2 
Induktionsvärmning 
och elektricitet 

 X 
 

2.3 
Litteratursökning  X 

 

2.4 
Produktutveckling 
/Designprocess 

 
 

X 

2.5                  
Livsmedelsverkets 
lagstiftning 

X 
 

 

2.6                 
Materialval X 
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2.2.1 Induktionsugn 
En induktionsugn fungerar på samma sätt med ett elektromagnetiskt fält som använder sig av 
inducerande virvelströmmar som värmer upp materialet. En strömenhet sänder ut en AC 
(alternative current) genom en induktor (i detta fall en spole) och det arbetsstycke som skall 
värmas upp placeras inuti denna induktor, se Figur 3.  

Det skapas ett magnetiskt fält som inducerar virvelströmmar som i sin tur värmer upp 
arbetsstycket. Det sker därför inga förbränningsutsläpp eller kontakt mellan materialen. På 
samma sätt värms aluminium upp genom att de passerar spolen, vanligtvis tillverkad i koppar. 
Spolen används för att filtrera ut bestämda frekvenser. I en induktionsugn används vanligtvis 
50-60 Hertz. Detta eftersom inverterare som omvandlar DC (direct current) till AC inte behövs.  

2.2.2 Skärmning av elektriska och magnetiska fält 
Elektroniska komponenter tillverkas till störst del av koppar vilket är en utmärkt strömledare, 
endast guld och silver leder bättre.  Aluminium som värms upp via induktion kräver höga 
effekter eftersom att materialet har låg permeabilitet (förmågan hos ett material att uppehålla 
skapandet av ett magnetiskt fält). För att elektronik skall kunna operera under dessa 
förhållanden krävs det att man sköldar den då de stora induktionsströmmarna annars orsakar 
att den elektriska kretsen bränns sönder. Det hittas dock inga vetenskapliga studier på hur 
elektronik som passerar en induktionsugn skulle påverkas. 

En lösning som finns idag är Faraday’s bur och änvänds i bl.a. mikrovågsugnar, hissar, 
mobiltelefoner mm. Den ger en total skärmning av yttre elektrostatiska fält i metallen, medan 
yttre statiska magnetfält fortfarande långsamt tränger in i metallen. Detta p.g.a. den elektriska 
ledningsförmågan i metallen. [3] 

Elektrisk skärmning i metaller har en representativ tidsram på nanosekunder, däremot sker 
magnetfältsinträngningar långsammare. Beroende på material och materialets tjocklek kan det 
röra sig upp emot millisekunder [2, p. 101].  

Figur 3. Virvelströmmarnas flöde i magnetfältet 
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En av de vanligaste ugnarna som idag används vid uppvärmning av aluminiumlocken är 
Nordson iDry och AIH (Australian Induction Heating). Nordson opererar under 5-45° C i 
vakuum på frekvensen 50 Hz eller 60 Hz. Strömomvandlingseffektiviteten är över 92 % i en 
AIH ugn. Se Figur 4 för en överskådlig bild av hur en ugn från Nordson opererar i teorin. 

2.3 Litteratursökning 
”Litteratursökningar görs i databaser, innehållande abstracts, titlar och författarnamn, genom 
att forskaren sätter samman en sökprofil av nyckelord för det intressanta området”. [4, p. 42] 

Hur mycket material som skall samlas in genom dokumenten beror på hur problemställningen 
ser ut samt hur lång tid det finns för att samla in och sedan analysera materialet. En bedömning 
måste göras om problemet alls är genomförbart inom den aktuella tidsramen. Om uppgiften 
inte skulle vara möjligt att genomföra kan då arbetet begränsas ytterligare. [5, p. 69] 

2.4 Produktutveckling/Designprocess 
I skapandet av en produkt brukade produktutvecklingsprocessen traditionellt delas upp mellan 
två kompetensområden, konstruktion och design. Konstruktionsdelen omfattar skapandet av 
produktens tekniska funktioner samtidigt som design har ansvaret för produktens utformning. 
Tidigare har aktiviteterna varit skilda moment i produktutvecklande företag även fast de båda 
är beroende av varandras resultat. Av den här orsaken är det därför viktigt att dessa samarbetar 
tvärfunktionellt och parallellt idag. [6, p. 21] 

Design i den industriella utvecklingsprocessen är idag en nyckelfaktor för många företagsledare 
i syftet att nå försäljningsframgångar. Mycket kretsar kring hur det egna varumärket kan 
utvecklas och kan kortsiktigt handla om den avsedda kundens första reaktion. [6, p. 126] 

Design är ett inledande skede i ett produktutvecklingsarbete och innebär att man bestämmer 
den kommande produktens egenskaper för att i senare skeden kunna arbeta mer detaljerat med 
designfrågorna. En möjlighet som uppstår är att designern i bästa fall är integrerad i 
produktutvecklingsprocessen med andra ord att design och konstruktion vävs ihop. [6, p. 126] 

Figur 4. Från instruktionsboken av en Nordson som visar teorin hur den opererar. 
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2.4.1 Design - Begreppsförvirring 
”Begreppet design omfattar konstruktion, formgivning, projektering, utformning, system- och 
organisationsutveckling”. [4, p. 61] 

Design härstammar från det engelska språket och översätts normalt till produktbestämning. 
Det engelska ordets betydelse är egentligen utformning vid bemärkelse, men i Sverige 
förknippas begreppet ofta med vad som i USA kallas ”Industrial design”. [4, p. 59] 

2.4.2 Olika typer av utvecklingsprojekt 
Industriella utvecklingsprojekt kan delas in i två olika kategorier: 

2.4.2.1 Nyutveckling 

Vid den här typen av projekt utvecklas något helt nytt där tidigare erfarenhet saknas. Projekten 
utförs vid behov av en produktlösning för att lösa ett identifierat problem och kräver hög grad 
av kreativitet samt medför nya tidigare inte kända lösningar, osäkerhet och risk. Nyutveckling 
utövas oftast i samband med t.ex. nya uppfinningar. [6, p. 73] 

2.4.2.2 Vidareutveckling 
Den dominerande typen av industriella produktutvecklingsprojekt tillhör kategorin 
”vidareutveckling” där företagen vidareutvecklar sina produkter. För att utföra den här typen 
av projekt krävs god kännedom och lång erfarenhet kring produkten, från produktgeneration 
till produktgeneration. Produkterna som vidareutvecklas bygger i de vanligaste fallen på stabila 
och kända grundkoncept som inte förändras utan går till nästa produktgeneration (till exempel 
bilar, telefoner). [6, p. 73]  

2.4.3 Konceptframtagningsmetoder 

2.4.3.1 Idéskiftesmetoden 
Metoden används i en grupp där gruppen får en given problemformulering. Efter detta skissar 
och beskriver alla individer egna lösningar på ett papper. Efter en bestämd tid t.ex. fem minuter 
byter man papperen med lösningar inom gruppen. När bytet har skett vidareutvecklar man de 
lösningsförslagen som finns på det papper man fått. Efter att alla papperna passerat samtliga 
gruppmedlemmar avslutas sessionen. Med denna metod utnyttjar man många infallsvinklar på 
ett problems lösning samt att gruppmedlemmarna använder varandras idéer till nya egna 
lösningar eller utvecklingsvägar. [6, pp. 170-171] 

2.4.3.2 Elimineringsmatris 

När alla lösningsförslag har genererats behövs utvärdering på alla förslag göras. Det första 
steget i utvärderingsprocessen är att eliminera de förslag som är minst passande för uppgiften 
och kan förslagsvis göras genom en elimineringsmatris. I den här typen av matris för man in 
lösningsförslagen radvis och kraven på funktionen kolumnvis för att sedan markera dem med 
vanligen (+) (-) eller (?). (+) beslutar att lösningsförslaget går vidare till nästa eventuella 
utvärderingsomgång och (-) att det elimineras. Om (?) används är det med syfte att kräva 
tilläggsinformation för att förslaget skall kunna analyseras igen och sedan beslutas med någon 
av de tidigare nämnda. [6, pp. 182-183] 

2.4.4 Produktgenerering 
Produktgenereringsfasen fokuserar på produktens design där målet är att förädla koncepten till 
en kvalitetsprodukt. Denna omvandlingsprocess kan kallas hårdvarudesign, formdesign, eller 
utföringsutformning och syftar på att ge kött på skelettets ben. [7, p. 241] 
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2.4.4.1 BOM 

Bill of Materials (BOM) eller listan över delar benämns som ett index för produkten som 
utvecklas under denna fas av designprocess. Stycklistor är en viktig del av PLM (Product Life-
cycle Management) och är ofta byggda på ett kalkylblad som är lätt att uppdatera. En separat 
lista är oftast tilldelad varje sammanställning för att hålla listan till en rimlig längd. Att hantera 
konstruktionsdata genom BOMs, ritningar, solidmodeller, simuleringar och testresultat är ett 
stort åtagande i ett företag och också en av dess met värdefulla tillgångar.   [7, pp. 245-246] 

2.4.4.2 Formgivning 

Målet med den här delen är att gestalta de koncept som har utvecklats. Form växer från 
begränsningar med andra enheter och komponenter och efter att dessa begränsningar förstås 
kan konfigurationen eller arkitekturen utvecklas. Därefter kan även anslutningar med andra 
delar utvecklas, eftersom dessa stödjer funktioner i produkten. Slutligen kan komponenten 
själv utvecklas. [7, p. 246]  

2.5 Livsmedelsverkets lagstiftning 
Enligt livsmedelsverket får inte material och produkter som är avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel överföra ämnen i den grad att det utgör någon fara för människors hälsa, medför 
en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning eller försämrar dess smak och lukt. 
Konsumenterna får heller inte vilseledas genom sättet materialet eller produkten märks, 
marknadsförs och presenteras. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 
är den övergripande lagstiftningen som reglerar detta. [8] [9] 

Därför används en märkning med ”glas och gaffel” på alla plastmaterial som är säkra att 
använda till mat, se Figur 5. [10] 

 
Figur 5. Glas- och gaffelsymbol. 

2.5.1 Plaster i kontakt med livsmedel 
Det finns en lista över alla ämnen som är godkända att använda i plaster och den återfinns i 
plastförordningen (EG) nr 10/2011. För tillfället finns också en tillfällig lagstiftning som 
reglerar importen av köksredskap i plast av polyamid och melamin från Kina och Hong Kong. 
Lagstiftningen gäller i alla medlemsstater i EU. [10] 

Alla ämnen för att tillverka plast är reglerade där det finns särskilda gränsvärden som ska följas. 
Inom EU finns också krav på hur mycket av ämnet som får överföras till livsmedlet, även kallad 
migration. Exempel på ämnen som inte får finnas i matförpackningar är vinylklorid och 
akrylnitril. [10] 

2.5.2 Risker med plaster 
Det förekommer risker med plaster där man inom EU har upptäckt fall med skadliga ämnen. 
Framförallt från svarta köksredskap tillverkade i polyamidplast, där nylon läckt ut i maten. 
Detta kan medföra en stor risk för cancer har det påvisats på försöksdjur. Farliga gifter som 
upptäckts i köksredskap heter primära aromatiska aminer. Anilin (MDA) är den mest 
uppmärksammade av dessa. Anilin är numera förbjuden att använda i material som kommer i 
kontakt med livsmedel. Beroende på hur mycket anilin som läcker ut från redskapet beror på 
hur det används. Hög temperatur, långvarig användning, feta livsmedel och fett ökar denna risk 
för att anilin ska spridas till den mat som är i kontakt med materialet. Det finns risk för att 
anilin kan skada arvsanlagen och öka risken för cancer på sikt. Därför bör man undvika att få i 
sig detta ämne, även om det inte medför någon omedelbar hälsorisk enligt europeiska 
myndigheten för livsmedel (Efsa). [11] 
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2.5.3 Återvinning av plaster 
Olika plaster bryts ner olika lätt och påverkar miljön på olika sätt. Nedan följer Tabell 2, som 
innehåller risker för olika typer av plaster vid återvinning, där PET (polyeteneterftalat) har lägst 
riskbedömning medan O* (övriga plaster) än de nämnda bedöms undvikas så långt som möjligt. 
[8] 

Tabell 2. Risker för olika plaster ur återvinningssynpunkt. 

2.5.4 Vem kontrollerar att materiallagstiftningen följs? 
Kontroller av att material och produkter tillämpas rätt av livsmedelsföretag görs av en 
kontrollmyndighet som är utsedd som behörig av livsmedelsförordningen. Det finns i dagsläget 
ingen nationell lagstiftning som visar vilken/vilka kontrollmyndigheter som är berättigade att 
utföra offentlig kontroll av företagen. Livsmedelsverket själva godkänner inga material eller 
produkter utan det är tillverkaren, importören eller livsmedelsproducenten som ser till att 
materialet och produkterna garanterar att lagstiftningen uppfylls. [9] 

2.6 Materialval 

2.6.1 Materialval och design 
Produktutvecklaren ska i ett tidigt stadie ha en grundläggande förståelse för hur material 
uppför sig inom kategorier som metaller, keramik och polymer. Detta för att kunna göra en 
bedömning om vilket material som är lämpligt för respektive produkt eller design. Kvantiteten 
av produkten påverkar materialvalet. Ska produkten tillverkas endast en gång eller ett fåtal 
gånger kan t.ex. formsprutning i plast vara svårt att rättfärdiga. Förkunskap om tidigare 
produkter kan leda valet till pålitliga lösningar, men även undanskymma nya bättre lösningar. 
Generellt är det bättre att vara konservativ enligt David G. Ullman. [7, p. 264]  

Materialval vid produktutveckling är av stor vikt då materialet ska uppföra sig på det sätt som 
produktutvecklaren har tänkt sig. Det finns flera attribut som ska tas med i beräkningarna för 
att komma fram till ett slutgiltigt val av material. Funktionen sätts alltid i fokus och den är 
beroende av att geometri, tillverkningsmetod och material är utformad för att uppnå bästa 
slutresultat. [6, p. 363]  Därför kan man dela in dessa i tre faktorer. Funktionella behov, total 
livscykel i design, och andra omfattande faktorer inom design. [12, pp. 79-100] 

2.6.2 Funktionella behov 
För att uppfylla kraven i produkten ska prestandan tillmötesgå dessa krav. Följer man inte 
dessa riktlinjer för produkten kommer det resultera i att pengar spenderas på saker som inte 
lever upp till kraven för den slutgiltiga produkten. I dagsläget existerar standarder för designers 
och tillverkare som stödjer säkerhet, pålitlighet, produktivitet och effektivitet. Det finns inga 
krav på att dessa ska följas, men de fungerar som en kommunikation mellan tillverkare och 
konsument för att definiera kvalitet och säkerhetskriterier. [12, pp. 79-100] 

2.6.3 Total livscykel i design och material 
En produkt ska sträva efter att vara utformad och designad på så sätt att komponenter i den ska 
kunna återanvändas eller återvinnas. Materialet ska i största utsträckning vara 
återvinningsbart. Hållbarhet eller livstid på produkten är en faktor att ta med i beräkningarna. 
Ska produkten bytas ut med jämna mellan rum eller ska den hålla en längre period. [12, pp. 79-
100]  

Siffra i triangel ur 
återvinningssynpunkt 

01 02 03 04 05 06 07 

Plasttyp PET PE-HD PVC PE-LV PP PS O* 
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2.6.4 Andra omfattande faktorer inom design och material 
Designern ska ha så stor kunskap som möjligt om redan existerande liknande produkter. Patent 
kan existera, vilket innebär att lösningen inte får kopieras av andra designers eller tillverkare. 
Genom att grundligt analysera befintliga lösningar och patent kan nya lösningar uppstå som 
leder till att de appliceras på den egna produkten. Många produkter har standarder som ska 
eftersträvas för att b.la. ge kunderna enklare hantering. Internationella Standardiserings 
Organisationen (ISO) kallas den internationella organisationen för detta och Swedish 
Standards Institute (SIS) i Sverige. Estetik handlar om att produkten ska se tilltalande ut samt 
att den ska vara lätt hanterlig för kunden. Till sist kommer beslutet att fattas beroende på 
kostnad. Den lösning som uppfyller alla funktionella krav vare sig det handlar om material, 
tillverkningsprocess eller design samt är mest kostnadseffektiv kommer bli den slutgiltiga 
produkten. [12, pp. 79-100] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 

För att genomföra studien har följande steg använts: 

• GANTT-Schema 
• Förstudie 
• Inköp av elektriska komponenter 
• Produktutveckling/Designprocess 
• Materialval 
• Analys av resultat 
• Diskussion 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningarna valdes ett antal metoder ut för att förenkla arbetet. Målet var 
att med hjälp av dessa metoder nå syftet med arbetet på ett strukturerat sätt. I Tabell 3 beskrivs 
det vilken metod som användes till respektive frågeställning. 

Tabell 3. Metoder som användes till respektive frågeställning. 

 

 Vilket material 
(icke metall) som 
uppfyller 
livsmedelsverkets 
lagstiftning är 
mest passande till 
markören? 

Hur bör 
elektroniken 
fungera för att 
markören skall 
kunna passera en 
induktionsugn? 

Hur skall 
produkten 
utformas med 
avseende på de 
nya funktionerna 
och materialen? 

3.2                         
Gantt-Schema 

   

3.3                
Förstudie 

 X  

3.4                           
Inköp av 
elektriska 
komponenter 

  X 

3.5 
Produktutveckling 
/Designprocess 

  X 

3.6 Materialval X   
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3.2 GANTT-Schema 
Ett Gantt-schema är en mycket enkel variant av tidplaneringsmetoderna, se Bilaga 2. Metoden 
används vanligtvis i tidiga projektskeden och i projektprogram. Metoden är den mest effektiva 
när det gäller att kartlägga ett projekts tidsåtgång och huvudaktiviteternas start- och slutpunkt. 
Den är dock inte lämplig för uppföljning och styrning av projekt. En nackdel är att metoden 
saknar redovisning eller presentation av samband som kan finnas mellan aktiviteterna, vilket 
kan vara en begränsning ur planeringssynpunkt. [6, p. 659] 

Gantt-schemat granskades regelbundet för att hålla författarna uppdaterade under projektets 
gång. Det förtydligade tidsåtgången i anknytning till varje moment och gav en regelbunden 
påminnelse om vad som hade utförts och vad som kvarstod av projektet. 

3.3 Förstudie 
En förstudie omfattar en förutsättningslös problemanalys och tar fram bakgrundsmaterial om 
marknad, design och teknik. Förstudien skall fastlägga vad som skall uträttas på produkten. [6, 
p. 115] 

De metoder och resurser som användes till förstudien beskrivs nedan:  

3.3.1 Datainsamling 

3.3.1.1 CES EduPack 
Genom att använda programvaran CES EduPack kunde en bra bild av lämpliga material för 
arbetets syfte fås. Programvaran används på över 700 universitet i världen och har en pålitlig 
databas med information och verktyg om relevanta material [13]. Livsmedelsverkets hemsida 
kom även till användning i samband med det här stadiet.   

3.3.1.2 Litteratursökning 
För att få en översikt av tillgängligt vetande inom ett visst område görs ofta en litteratursökning. 
Metoden används vanligen i syfte för insamling och systematisering av data som en inledande 
del i ett forskningsprojekt. Det som skrivits kan vara en artikel, kapitel i en bok eller en hel bok. 
Dessa olika skrifter hittas oftast via forsknings- eller folkbibliotek, informationscentraler eller 
bokhandeln. [4, p. 42] 

Litteratur samlades in från Jönköping Universitys bibliotek och från vetenskapliga artiklar i 
Jönköpings Universitys databas, Primo. Utöver detta användes kurslitteratur och internet för 
att hitta relevanta rapporter om induktionsugnar och dess funktion. Induktion är i allmänhet 
ett välkänt fenomen där hög grad av forskning existerar, men elektronik i syfte att passera en 
induktionsugn är ett outforskat område. Information om existerande induktionsugnar som 
används idag hämtades från företaget. Kontakt med lärare på Jönköpings tekniska högskola 
inom elektronik och ellära skedde för att bekräfta teorier om induktion och dess påverkan på 
elektronik i slutna kretsar. 

3.3.2 Konkurrentanalys 
Det finns för närvarande ingen information om existerande markörer på marknaden. 
Automation inom Beer & Beverages är en nischad bransch vilket gör att företag kommer med 
egna lösningar på problem som uppstår. Detta innebär en begränsad marknad för denna 
produkt då inga markörer med egenskaper som önskas av NPB Automation existerar. 

3.4 Inköp av elektriska komponenter  
För att få lampan att blinka/lysa användes grundligen egen kunskap från kursen Ellära och 
mätteknik - TEMK14 - V15 kombinerat med laborationer från ett utbildningskit. Med 
utbildningskitet genererades information om hur en elektrisk krets med en blinkande lampa 
fungerar och vilka komponenter som krävs. Informationen användes när den elektriska kretsen 
till markören konstruerades. 
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3.5 Produktutveckling/Designprocess 
När tillräckligt med kunskap från förstudien erhållits utfördes en designprocess som inledde 
med en konceptgenerering. Konceptgenereringen följdes sedan upp med en 
elimineringsmatris, detaljkonstruktion, ett materialval och en 3d-printad prototyp. 

Konceptgenerering och koncepteliminering inriktades på fästning mellan lampa och resten av 
markören. Efter att konceptelimineringen hade slutförts granskades de koncept som valdes att 
tas vidare och uppföljdes med detaljkonstruktion och materialval. Materialvalet syftade endast 
till delarna på markören som kom i kontakt med burklocken. Elektroniken och lampan köptes 
in och därför användes deras befintliga material. När sedan ett färdigt koncept och ett material 
hade bestämts kunde prototyper genereras i form av 3D-printing. Produktgenereringen byggde 
på den konstruktion som utfördes genom CAD-modellering. 

3.5.1 Konceptgenerering 
Metoden för att ta fram idéer skedde enligt idéskiftesmetoden i form av en idéskiftessession. 
Sessionen fokuserade på markörens fästningsanordning och utfördes i ett grupprum på 
Jönköpings tekniska högskola.  

En idéskiftesprocess utförs för att generera så många nya koncept som möjligt och användes på 
ett personantal mellan 5-15. Idéskiftesmetoden finns vidare beskrivet i Kapitel 2, Teoretiskt 
ramverk. 

3.5.2 Koncepteliminering 
En elimineringsprocess utfördes sedan i form av en elimineringsmatris och finns beskriven i 
Kapitel 2, Teoretiskt Ramverk. Matrisen användes till den idéskiftessession som nämndes ovan 
och utgick ifrån den givna kravspecifikationen. En elimineringsmatris valdes för att få fram det 
koncept som uppfyllde kraven i kravspecifikationen på effektivast sätt. En annan 
sållningsmetod som exempelvis Pughs beslutsmatris rangordnar endast koncepten vilket inte 
var lika nödvändigt för uppgiften. 

3.5.3 Granskning av valt koncept 
Utifrån konceptelimineringsstadiet valdes först en preliminär design. Genom kontakt med 
företaget om fördelar och nackdelar med den preliminära designen kunde sedan en slutgiltig 
design tas fram. Det här momentet är viktigt när ett koncept skall arbetas vidare med för att 
säkerställa att det verkligen är genomförbart. 

3.5.4 Detaljkonstruktion 
När en slutgiltig konceptdesign var bestämd kunde detaljkonstruktionen påbörjas, där 
konceptlösningen vidareutvecklas till en färdig produkt. Målet med det här momentet i 
utvecklingsprocessen var att det skulle beskriva en funktions- och användningsriktig produkt. 
I detta arbete utvecklade detaljkonstruktionen det valda konceptet till en CAD-modell med 
ritning och BOM som var redo för 3d-printing. 

3.5.4.1 3D-printing 

Under detaljkonstruktionsprocessen skrevs prototyper ut för att effektivisera 
detaljkonstruktionen. Genom utskrivna prototyper kunde fel som inte uppfattades av CAD-
programmet hittas och bearbetas innan den slutgiltiga konstruktionen var färdig.  

3.5.5 Prototyper 
Prototypen presenterades som en 3D-printad prototyp med en elektrisk krets. Prototypen var 
funktionell men inte fullständig då den saknade rekommenderat material och rätt lampa. 
Utifrån prototypen kunde slutligen en fullständig ritning med BOM, ett materialval och en 
elektrisk krets ges ut till företaget för tillverkning. 
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3.6 Materialval 
Materialvalet utfördes utifrån de kraven som företaget hade på produkten. För att uppfylla 
dessa krav behövdes erfarenhet och kunskap, som hämtades från programvaror, hemsidor och 
tidigare kurser. Denna metod var varierande beroende på hållfasthetsegenskaper, 
temperaturskrav, ytfinhet, återvinningsvänlighet och kostnad på slutliga produkten. Det som 
ville uppnås var att minimera kostnaden och samtidigt uppfylla kraven. Systematiskt började 
man med att välja de material som ansågs lämpligast utifrån kostnad och egenskaper. Till hjälp 
användes en tabell som visade ration mellan egenskaper hos olika material. Utifrån detta blev 
det mer överskådligt att se vilket material som var mest passande för dess bruk.
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4 Genomförande och resultat 
Kapitlet ger en beskrivning av studiens resultat samt studiens genomförande. 

4.1 Resultat litteratursökning 
Från de källor som undersöktes [2],[3] och informationen som togs in kunde det konstateras 
att en elektrisk krets inte var möjlig att låta passera genom en induktionsugn med hög effekt. 
En sköldning var i detta fall inte möjligt då det handlade om en liten produkt som skulle tas 
fram och inte fick ändras på dimensionsmässigt. Efter de laborationer som utfördes bestämdes 
ett passande mått på ström (ca 100mA) och de inducerade strömmarna skulle överskrida den 
mångfaldigt. En passering genom induktionsugn avlägsnades därför och istället kommer 
markören tas bort från flödet innan ugnen och placeras tillbaka efter. Författarna hade inte 
tillräckligt mycket erfarenhet om elektronik för att forska om det eftersom ämnet ligger utanför 
området maskinteknik. Studien har tagits upp med företaget som önskade att det termiska 
kravet (80˚C) fortfarande skulle kvarstå även om markören inte längre skulle passera 
induktionsugnen. 

4.2 Resultat elektronik 
Det beslöts att den mest praktiska strömkällan för markören skulle vara ett uppladdningsbart 
batteri som laddas via micro USB. Allt material är inköpt och en krets har konstruerats av 
författarna.  

Spotlighten som användes försågs med en blinkfunktion. Beslutet togs dels för att ögat har 
lättare att uppfatta en blinkande funktion jämfört med en endast lysande, men huvudsakligen 
för att det sparar batteritid då man kan dubblera batteritiden. Med det preliminära batteriet 
(150mAh) gavs en livstid på ca 1,3h innan batteriet behövde laddas. Det batteri som skulle 
användas på den slutgiltiga produkten (500mA) skulle få en livstid på ca 4,5h. Det beställdes 
inte eftersom att endast en prototyp tillverkades och skulle enbart funktionstestas. 

4.2.1 Inköp 
Den elektronik som köptes in var:  

En spotlight, en USB laddare, ett batteri, ett micro USB-uttag, ett utbildningskit inom 
elektronik, en pulsgenerator, en på/av-switch och en FET-transistor. Med dessa resurser togs 
markörens elektriska konstruktion fram (se Tabell 4 för komponentlista). 

Tabell 4. Inköpta produkter och tillverkare. 

Produkt Tillverkare 

Spot Wide ISABEL 

USB LiIon/LiPoly charger v1.2 Adafruit 

USB Micro-B breakout board Adafruit 

Lithium Ion polymer battery 3,7v 150 mAh Adafruit 

Pulsegenerator (555) Anykits 

2N7000 TO-92 N-ch 60V 200mA (FET-Transistor) Fairchild 

Strömbrytare 1-polig Kjell & Company 
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4.2.2 Laborationer 
Inköp av utbildningskit införskaffades för att öka förståelsen för elektroniken samt 
blinkfunktionen i markören. Med hjälp av en laboration från utbildningskit som skulle få två 
dioder att blinka togs kunskap och förståelse in om vad som krävs för en blinkfunktion. 
Laborationen utfördes upprepande gånger och visade att om markören skulle förses med en 
blinkfunktion skulle den bli visuellt enklare att upptäcka. Här kunde även den passande 
strömmen för kretsen bestämmas. Laborationerna genomfördes i laborationslokaler på 
Jönköpings tekniska högskola, se Figur 6. 

4.2.3 Lösning blinkfunktion 
För att uppfylla en blinkfunktion behövdes en speciell krets och därför användes en 
pulsgenerator. Pulsgeneratorn hade en redan färdigbyggd krets och gav möjligheten att reglera 
hastigheten på blinkfunktionen. Nackdelen med pulsgeneratorn var att den endast klarade av 
en ström på 25mA och eftersom att ca 100mA skulle användas tillades ett ytterligare problem. 
Problemet löstes genom ett inköp av en FET-transistor som skulle dela lampans och 
pulsgeneratorns krets. För pulsgeneratorns elektriska krets, se Bilaga 3. 

4.2.4 Lösning uppladdningsfunktion 
För att minska markörens storlek och avlägsna arbetet från ett batteribyte beslutades det att en 
uppladdningsbar funktion skulle inkluderas. Det löstes genom att koppla ett uppladdningsbart 
batteri till en färdig USB-krets som anslöts till en micro USB-förlängare. Från början fanns ett 
mini USB uttag, men då micro USB uttag används i större utsträckning och underlättade 
markörens konstruktion valdes det externa kortet till förmån för detta. Detta möjliggjorde en 
anslutning och uppladdning av batteriet genom ett vägguttag eller möjligen ett USB-uttag från 
dator. Med denna funktion behövs batteriet endast bytas ut om det av någon anledning skulle 
gå sönder. Ett uppladdningsbart batteri skall ha en livstid på 3–4 år. 

Figur 6. Testning av blinkfunktion. 
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4.3 Resultat produktutveckling/designprocess 

4.3.1 Idéskiftesmetoden 
Metoden frambringade ett större antal koncept för fästningslösningar. Den utfördes i endast en 
idéskiftessession där sex personer deltog inklusive en av författarna. Sessionen lades upp så att 
alla deltagare fick 10 minuter på sig att generera så många koncept som möjligt. Dessa koncept 
skickades senare vidare till personen bredvid som fick komplettera eller bygga vidare den 
föregående personens koncept, med hjälp av gula lappar. Koncepten skickades vidare tre gånger 
på detta sätt med tiden 5 minuter under varje påbyggnadsfas. Efter tre faser returnerades sedan 
koncepten till deltagarna som gjort dem från början. Sessionen avslutades med att varje 
deltagare redovisade tankarna kring deras koncept. Se Bilaga 4–8 och Figur 7. 

 
Figur 7. Idéskiftessession fästen.  
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4.3.2 Koncepteliminering 
En elimineringsmatris utfördes baserat på den idéskiftessession som utfördes. Matrisen 
genomfördes efter beskrivning i Kapitel 2, Teoretiskt Ramverk. Fler än 9 koncept genererades 
under idéskiftessessionen men eftersom att flera var likadana togs därför dubbleringarna bort 
och presenterades som ett koncept. Endast tre benämndes till att gå vidare med (Go) och det 
fanns inget koncept som uppfyllde alla kriterier med säkerhet, se Figur 8. 

4.3.3 Granskning av valda koncept 
Inga av koncepten med ett positivt beslut valdes att gå vidare med. Beslutet togs av både 
författare och företag under ett möte där alla koncepten och elimineringsmatrisen granskades. 
Magneter var ingen lösning av intresse för markörens bruk och därför har en ombyggnad på 
koncept 5 istället valts att göras, se Figur 9. Nackdelen med konceptet var utstickande delar 
som inte får existera enligt kravspecifikationen. Konceptet kommer därför att omkonstrueras 
för att avlägsna utstickande delar.  

Eftersom markören kommer att drivas med ett litiumbatteri som laddas via micro USB har även 
koncept 9 valts att gå vidare med, se Figur 10. Anledning till att detta koncept också tas vidare 
är för att en enkel fästning eventuellt inte är nödvändig på grund av att batteriet inte behöver 
bytas. Kan en enklare detaljkonstruktion fås genom skruvar kommer den enkla fästningen 
förlora intresse för operatören, speciellt eftersom markören riskerar att öppnas. Lösning med 
uppladdningsbart batteri framfördes efter en idéskiftessession och elimineringsmatrisen hade 
gjorts.  

Kriterium Referens Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 6 Koncept 7 Koncept 8 Koncept 9

Går att öppna och stänga 
upprepade gånger utan slitage

0 + 2+ + 2+ + + 2+ - -

Få delmoment för att öppna 
markören

0 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ - 2+ 2+ +

Klarar av att tappas utan att 
öppnas

0 ? ? ? - ? ? ? ? 2+

Inga utstickande delar
0 - - 2+ - -2 - 2+ - 2+

Inga lösa komponenter
0 2+ + 2+ + 2+ 2+ + 2+ -2

Enkel konstruktion 0 + - + - + + - 2+ 2+

Antal + 6 5 8 5 6 4 7 6 7
Antal - 1 2 0 3 2 2 1 2 3
Summa 5 3 8 2 4 2 6 4 4

Beslut Go No go Go No go No go No go Go No go No go

+ = Uppfyller kriterier
+2 = Uppfyller kriterier mycket bra
- = Uppfyller inte kriterier
-2 = Uppfyller kriterier mycket 
? = Mer information krävs

Figur 8. Elimineringsmatris fästen. 
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Figur 9. Fästningskoncept som valts att tas vidare, från idéskiftessession. 

 

Figur 10. Skruvkoncept som valts att tas vidare, från idéskiftessession. 

4.3.4 Detaljkonstruktion 
Detaljkonstruktionen utfördes på båda de ovannämnda koncepten, en med skruvar och en med 
fästen. Båda koncepten konstruerades med avseende på den elektriska kretsen och dess 
komponenter. Förutom hänsyn till den elektriska kretsen spelade materialåtgången också en 
stor roll. Markörens form efterliknar företagets nuvarande och den enda utåtriktade 
dimensionen som ändrades var längden.  
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4.3.4.1 Med fästen 

Markörkonceptet med fästen har konstruerats genom klickfästen på bakre som håller ihop hela 
markören. För att undvika utstickande delar gjordes då spår i lampan, spår i den främre delen 
och en ”brygga” på främre delen för att fästa ihop. I främre delen finns det två hål som är 
konstruerade efter strömbrytare och uttag för micro USB (hål för strömbrytare synlig i Figur 
11).  

4.3.4.2 Med skruvar 
Markörkonceptet med skruvar konstruerades efter två stycken m3 (30mm) skruvar som fästes 
genom muttrar på bakre delen av markören. Precis som på det ovannämnda konceptet med 
fästen finns två hål som är konstruerade efter en strömbrytare och ett uttag för micro USB (hål 
för micro USB synlig i Figur 12).  

Figur 11. Koncept med fästen i exploderad vy. 

Figur 12. Koncept med skruvar i exploderad vy. 
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4.3.5 3D-printing 
Under uppbyggnad av markörens konstruktion skrevs det ut två prototyper innan den 
slutgiltiga prototypmodellen. De tidigare modellerna skrevs ut för att få en uppfattning om hur 
mycket yta som skulle behöva frigöras för att de elektriska komponenterna skulle få plats. Den 
första modellen skrevs ut endast i syfte för att mäta djup och bredd för kretsarna, inga hål för 
uttag eller switch hade konstruerats än, se Figur 13.  

Efter att den första modellen testats gjordes en omkonstruktion innan nästa modell skrevs ut. 
I omkonstruktionen inkluderades hål för uttag och switch på två varianter, en med skruvar och 
en med fästen. Med de andra modellerna var syftet att se funktionen på de två olika koncepten 
och hur elektroniken passade efter modifieringarna, se Figur 14.  

 
Figur 14. De andra prototyperna som 3D-printades. 

Efter att dessa modeller testats kunde den slutgiltiga konstruktionen tas fram. Konceptet med 
fästen valdes att avlägsnas för att den inte var funktionell på de 3D-printade prototyperna och 
skulle med stor sannolikhet medföra oönskad öppning.  

Figur 13. Den första modellen som 3D-printades. 
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4.4 Materialval 
De material som valdes att gå vidare med var Polypropen (PP), Polykarbonat (PC) och Polyamid 
(Nylon, PA). Anledningen till valet av dessa plaster var att de vanligen används i kontakt med 
livsmedel och klarar att arbetas med i temperaturer över 80°C. Temperaturskravet fyller ingen 
speciell funktion efter att kravet om passering genom induktionsugn bortsetts ifrån, men från 
NPB önskas kravet fortfarande kvarstå. Data om materialen har tagits från CES EduPack och 
från livsmedelsverkets hemsida. 

4.4.1 Insamlade data om material 

4.4.1.1 Polypropen (PP) 

Plasten har liknande egenskaper som Polyeten (PE) som är den mest använda hushållsplasten 
idag. Skillnaden är att polypropen tål högre temperaturer. Den används vanligen till 
brödförpackningar, burkar och förekommer även i mikrovågsförpackningar. 

4.4.1.2 Polykarbonat (PC) 

Polykarbonat valdes för att den är en mycket stöt- och slagtålig plast. Produkter som 
nappflaskor eller återanvändningsflaskor för exempelvis vatten förses vanligtvis med den här 
plasten för att den är hållbar, genomskinlig och tål hög värme. 

4.4.1.3 Polyamid (Nylon, PA) 

Polyamid togs vidare därför att den arbetas med i högre temperaturer. Plasten används ofta till 
olika köksredskap som t.ex. svarta slevar, pastaredskap och vispar. Den skall tåla temperaturer 
upp emot 200°C. 

4.4.2 3D-printat material 
Under arbetets gång väcktes det även intresse hos det 3d-printade materialet Polylaktid (PLA). 
Eftersom att markören inte skulle massproduceras och endast användas i industrin var 
materialet effektivt ur tillverkningsperspektiv. Materialet har en lägre brukstemperatur och får 
en sämre yta, men samtidigt kan en mycket billigare och smidigare tillverkning fås. Eftersom 
temperaturskravet 80°C inte heller fyller en speciell funktion längre utan endast är ett 
önskemål från företaget valdes detta förslag att tas med. 

4.4.3 Jämförelse av material 
Data om materialen togs från CES-Edupack och hittas i Tabell 5. 

 Polypropen (PP) Polykarbonat (PC) Polyamid (Nylon, PA) 

Densitet (kg/m3) 890-910 1140-1210 1120-1140 

Pris (SEK/kg) 16,8-19,2 32-34,8 31,8-35,7 

Högsta 
brukstemperatur 

(°C) 

100-115 101-144 110-140 

Sträckgräns (MPa) 20,7-37,2 59-70 50-94,8 

Återvinningsbar Ja Ja Ja 

Återvinningsmärke 5 (PP) 7 (Other) 7 (Other) 

Tabell 5. De valda materialens egenskaper i jämförelse. 
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4.5 Slutligt Resultat 

4.5.1 Elektronik 
När alla dellösningar var funktionella kunde hela kretsen sättas ihop. För att minska krävd yta 
kortades sladdar ned och FET-transistorn placerades direkt på pulsgeneratorns kretskort, se 
Figur 15. För den elektriska kretsen i ett schema, se Bilaga 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Elektrisk krets i verklig form. 
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4.5.1.1 Uträkningar 

 
Figur 16. Skiss av elektrisk krets. 

För att strömmen som gick genom lampan skulle bli ungefär 100mAh gjordes ett antal 
uträkningar för att välja en lämplig resistor. De togs fram genom Ohms lag och ser ut som 
följande: 

𝑈 = 𝑅×𝐼	 ↔ 𝑅 = 	
𝑈
𝐼
	↔ 𝐼 =

𝑈
𝑅

 

Och blev med tal: 

𝑅 = 	
𝑈
𝐼
	→ 𝑅 = 	

3,7 − 2,5
0,100

= 12,0	𝑂ℎ𝑚 

Spänningen räknades som 1,2V eftersom att batteriets kapacitet är 3,7V och lampan behöver 
2,5V för att lysa. Resultatet blev endast 12 Ohm och FET-transistorn (2N7000) räknas som ett 
motstånd på 5 Ohm enligt dess datablad (se Bilaga 10). FET-transistorn placeras i kretsen på 
grund av att pulsgeneratorn endast tål 25mA och kommer att gå sönder. Då kvarstår endast 7 
Ohm och därför kommer en resistor bortses från i detta fall. Anledningen är att det är positivt 
med några extra mA som marginal eftersom att en switch och en pulsgenerator är kopplade till 
kretsen (några mA kommer att gå genom pulsgeneratorn). Utan en resistor mättes strömmen 
med hjälp av multimeter till ca 230mA när den lös. Med det kan livstiden med batteri beräknas. 

Det batteri som användes till prototyp: 𝑡 = 	 567	89:
;<7	89

	≈ 0,65	𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟  

Det batteri som skall användas till bruk: 𝑡 = 	 677	89:
;<7	89

	≈ 2,17	𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 
Det gav ett batteri med kapaciteten 150mAh 1,3 timmar och ett batteri med kapaciteten 
500mAh 4,34 timmar. 

Laddningstiden har även mätts och fåtts till: 

150 mAh = ca 40 min, vilket bör ge ett batteri med 500mAh ca 2,2h. 

4.5.2 Slutligt material 
Efter en vidare analys av de tre valda materialen beslutades det av författarna och företaget att 
gå vidare med Polyamid (Nylon, PA) på de delar som vidrör locken (främre och bakre, se Figur 
19). Som Tabell 5 visar har Polyamid de bästa egenskaperna för markörens bruk (högsta 
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brukstemperatur, sträckgräns och densitet). Ur miljöperspektiv skulle Polypropen vara det 
bättre alternativet eftersom märket ”5” är lättare att återvinna än ”7”, men markören förväntas 
ha en lång livstid och skall inte massproduceras. Polypropen skulle även ha ett halverat pris, 
men likadant som förmågan att återvinnas skall inte markören massproduceras eller bytas ut 
ideligen. Pris och återvinning skulle endast vara viktiga faktorer i ett avgörande moment och 
eftersom Polyamid redan har bättre egenskaper för markörens bruk bortses därför dessa. 
Polykarbonat är däremot ett mycket mer likt material egenskapsmässigt. Avgörandet togs 
huvudsakligen från att intresse för genomskinlighet saknades och att Polyamid har lite bättre 
egenskaper för markörens bruk. 

Polylaktid (PLA) har även valts att uteslutas eftersom att NPB redan har en leverantör för plast 
och vill ha en bra ytfinhet. Markören förväntas att säljas till kund och behöver därför en fin yta 
med en noggrann konstruktion.  

4.5.3 Slutlig detaljkonstruktion och prototyp 

4.5.3.1 Detaljkonstruktion 

Efter 3D-printade modeller granskats har det bestämts mellan författare och företag att 
konceptet med skruvar (med en omkonstruktion) kommer att bli den slutgiltiga produkten. 
Beslutet togs för att markören inte förväntas öppnas efter den tillverkats och finns därför ingen 
fördel med knäppfästen. Knäppfästen medförde även en risk genom oönskad öppning som 
tidigare nämnt. Därför fokuserades det på en säker lösning som gjorde att den inte kunde 
öppnas och samtidigt fick en minimal form. Den slutgiltiga konstruktionen bygger på att hela 
den elektriska kretsen är byggd på ett kretskort som skall skruvas fast i markören. Hål för micro 
USB och strömbrytare kvarstår sedan innan. Eftersom markören inte förväntas öppnas mer 
kommer skruvanordning sluta i markörens bakre del och inte förses med muttrar, se Figur 17, 
18, 19. Strömbrytare kommer att fästas i markören genom dess skenor och micro USB uttaget 
fästs genom två små skruvar, se Figur 17. Slutligen sätts de tre delarna ihop med två m3 (20mm) 
skruvar. 

 
Figur 17. Hänvisning för insida på markörens bakre del. 
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För detaljritning med BOM på markörens slutliga konstruktion, se Bilaga 11. 

  

Figur 18. Markörens främre och bakre del. 

Figur 19. Markörens slutliga konstruktion i exploderad vy. 
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4.5.3.2 Renderingar 

4.5.3.3 Prototyper 

Figur 20. Renderingar på den slutliga konstruktionen. 

Figur 21. Fungerande prototyp utan korrekt dimensionerad spotlight och med 3d-printat 
material. 

Figur 22. Markör paketerad i belyst rum.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

I analysen behandlas studiens resultat och teorin om arbetets tre frågeställningar: 

[1] Vilket icke-metalliskt material som uppfyller livsmedelsverkets lagstiftning är mest 
passande till markören? 

 

[2] Hur bör elektroniken fungera för att markören skall kunna passera en induktionsugn? 

 

[3] Hur ska produkten utformas med avseende på de nya funktionerna och materialen? 

5.1 Analys litteraturstudie 
Under litteraturstudien framkom det att induktionsugnar och elektroniska kretsar inte är en 
möjlig kombination. När upptäckten gjordes kunde ett av kraven inte längre uppfyllas. 
Markören kunde inte längre passera en induktionsugn utan sköldning. För att säkerställa ifall 
det fanns någon lösning gjordes en ytterligare fördjupning inom det området. Det framkom 
ganska snart att Faraday’s bur som är en typ av sköldning inte fungerar under de 
omständigheter som markören utsätts för. En induktionsugn används till att inducera 
strömmar i metaller och eftersom en elektrisk krets redan existerar resulterar det i att 
strömmarna blir ännu större, vilket slutligen leder till att elektroniken förstörs. Företaget får 
istället manuellt flytta markören genom att ta bort den innan ugnen och sedan placera tillbaka 
den efter ugnen. Andra frågeställningen förblir därför obesvarad. 

5.2 Analys elektrisk krets 
Eftersom andra frågeställningen inte besvarades har en analys av den elektriska kretsen istället 
gjorts. För att markören skulle kunna blinka krävdes det att en elektrisk krets konstruerades. 
Genom inköp och laborationer färdigställdes en fungerande krets med på/av knapp som 
tidigare nämnts. Den kretsen som applicerades i markören ansågs minst platskrävande och 
mest kostnadseffektiv. En redan existerande pulsgenerator valdes för att kunna justera 
blinkningen enligt företagets egna önskemål. Detta var inget krav utan en önskvärd funktion 
som inkluderades i det första fysiska konceptet. 

Tanken var att en ficklampa först skulle köras igenom ugnen för test. Detta för att se om teorin 
överensstämmer med verkligheten. Eftersom det snabbt begreps att elektroniken skulle behöva 
sköldas insågs det också att detta inte går att genomföra på en så liten produkt. Det faller även 
utanför författarnas kunskapsområde och hade varit alltför tidskrävande för detta arbete. 
Företaget äger inte själv någon induktionsugn vilket medförde att ett sådant test endast kunnat 
genomföras hos kund, som med stor sannolikhet inte hade varit omtyckt enligt företaget. 
Beslutet hade oavsett utfall inte påverkat arbetets slutprodukt.  

5.3 Analys av valda koncept 
En idéskiftessession var en effektiv metod för att få fram de idéer som skall besvara 
frågeställning tre. Även om varken markörkonceptet med skruvar eller fästen var en ”go” enligt 
elimineringsmatrisen var sessionen ändå ett delaktigt moment till båda idéerna. Mycket 
berodde på att ett laddningsbart batteri valdes i ett senare skede och drog därför ner syftet med 
att ha en lätt öppning för markören.  
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5.3.1 Med fästen 
Konceptet med fästen innebär att det enkelt går att komma åt alla komponenter inuti markören 
och var tänkt som fördel till ett enkelt batteribyte. Konceptet för med sig en risk då en enkel 
fästning även innebär att en öppning kan förekomma i ett oönskat läge, som i t.ex. 
produktionsflödet. Konstruktionsmässigt är den här varianten den enklare eftersom inga 
storlekar förutom kretskort behöver tas hänsyn till. En smidighet gällande konstruktion kan 
t.ex. vara att markören enkelt kan öppnas och laddas därifrån. Det medför att markören inte 
behöver eventuella hål i ytorna för på/av -knapp eller laddningsuttag och hindrar damm eller 
andra oönskade partiklar att samlas i dessa uttag. Med fästen behöver heller inte några 
skruvstorlekar och skruvlängder att tas hänsyn till, vilket gör att den längdmässigt kunnat 
konstrueras efter exakt krävd längd. 

5.3.2 Med skruvar 
Konceptet med skruvar skulle innebära att markören på ett säkert sätt skulle hålla ihop samtliga 
delar. Eftersom batteriet är laddningsbart och förses med micro USB behöver inte fästningen 
på markören vara enkel vilket ger det här konceptet ett stort förtroende. Konceptet för dock 
med sig en mer begränsad konstruktion eftersom att den nu måste medföra allting som behöver 
vara synligt för operatören (laddningsuttag och på/av knapp). Skruvstorlekar och skruvlängder 
behövdes även tas hänsyn till. Skruvar kräver gängor för att uppfylla sin funktion vilket i sin tur 
medför slitage om spotlighten eller batteriet skulle behöva bytas. I en plastdetalj skulle en gänga 
endast klara av ett par isärskruvningar innan den skulle vara förstörd, dock existerar det 
metallgängor som kan placeras i skruvhålet.  

5.4 Analys av materialval 
För att besvara den första frågeställningen valdes uteslutande plastmaterial att undersökas. Det 
som motiverade valet var framförallt användandet med livsmedel och uppfyllandet av 
temperaturskravet, men även pris, sträckgräns och återvinningsbarhet. I små kvantiteter är 
plast även en fördel eftersom det är lättillgängligt. Produkten ska inte tillverkas i höga 
kvantiteter vilket rättfärdigar ett material som är lättillgängligt och prisvärt. Andra alternativ 
diskuterades inte då plast är de mest frekvent använda materialet inom livsmedel. Andra 
alternativ som t.ex. metaller fick inte förekomma enligt kravspecifikationen. För att hitta 
material som är direkt godkända av livsmedelsverket undersöktes deras hemsida där tips på 
lämpliga material fanns angivet. I kombination med detta användes CES EduPack (använts i 
tidigare kurser) där mer information om materialet kunde fås i form av tabeller och diagram.  

Materialåtgången till markören är liten vilket gjorde att inget kostnadskrav existerade. De 
material som gicks vidare med valdes till grund av deras förmåga att klara brukstemperaturer 
på 80°C samt att de är godkända av livsmedelsverket. Slutgiltiga valet Polyamid (Nylon, PA) 
valdes då det är ett beprövat och välkänt material som används till köksredskap t.ex. stekspadar 
som ska klara temperaturer över 200°C. Alla material som diskuterats under projektets gång 
har varit återvinningsbara, vilket är viktigt ur miljösynpunkt. 

Polylaktid (PLA) som upptäcktes under arbetets gång genom 3D-printing, är egenskapsmässigt 
ett sämre material än Polyamid (Nylon, PA). När det gäller materialval ur design- och 
produktutvecklingsperspektiv bör detta dock framföras som ett alternativ prismässigt och för 
tillverkningsaspekter, även fast det valts att uteslutas från resultatet. 

Inga liknande produkter med elektronik existerar sedan tidigare. Endast företagets egen 
markör som är tillverkad i plasten Polyeten (PE-HD 1000) som används till b.la. skärbrädor. 
Anledning till att Polyeten inte togs med som alternativ är att materialet inte uppfyller kravet 
för en brukstemperatur på minst 80°C. 
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5.4.1 Analys av livsmedelsverkets krav 
Enligt livsmedelsverket måste material som kommer i kontakt med livsmedel vara godkänt 
enligt lagstiftningen. Lagstiftningen säger att materialet eller produkten som kommer i kontakt 
med livsmedlet inte får överföra ämnen i den grad att det utgör någon fara för människors hälsa. 
Eftersom Polyamid (Nylon, PA) valts att gå vidare och förekommer i köksredskap som har 
påvisats ge ifrån sig anilin där höga temperaturer kan främja detta. Anilin är numera förbjudet 
och ska därför inte längre kunna återfinnas i Polyamid Nylon vilket gör att materialet uppfyller 
detta krav. Polyamid tillhör kategorin övriga plaster vilket enligt livsmedelsverkets 
rekommendationer bör undvikas i största utsträckning. Däremot är Polyamid Nylon godkänt 
att användas och klarar EU:s krav. Om återvinningen hade legat mer i fokus på produkten hade 
en annan plast fått undersökas men eftersom produkten inte ska massproduceras är detta krav 
av lägre betydelse. Eventuellt hade polypropen tagits vidare som är vanligt förekommande till 
förpackningar som värms i mikron. Denna plast har idag inga kända miljörisker. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Implikationer 
Med en ny generations markör underlättas arbetet vid byte av två olika sorters burklock. Med 
en blinkande markör kan nu operatören visuellt enklare identifiera vart den befinner sig i 
produktionsflödet. Operatören kan också identifiera om markören har följt med i en 
förpackningspåse, vilket var det som eftersträvades. 

Att markören blinkar tillräckligt starkt för att lysa igenom förpackningspåsen (mätt i ett belyst 
rum med dagsljus) gör även att den lättare identifieras i produktionsflödet. Detta underlättar 
för operatören och sparar tid då denne inte behöver lika lång tid för att urskilja markören från 
mängden av passerande burklock. En på/av knapp tillåter operatören att stänga av markören 
när den inte används för att spara batteritid. När batteriet är slut eller ett arbetspass är klart 
kan den placeras på laddning. Tanken med detta är att undvika att den slutar blinka när den 
befinner sig i flödet. En batteritid på ca 4,5 timme gör att batteriet klarar av mer än ett halvt 
arbetspass utan att laddas om den blinkar konstant. 4,5 timme var inget krav från företaget, 
men valdes till fördel då batteriet var av passande dimensioner för markören. Batteritiden 
ansågs även mer lämplig då batteriet som användes i konceptet endast höll lite över en timme.  

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
Frågeställningarna som har gått att besvara är besvarade och syftet med arbetet är uppfyllt. 
Företaget NPB Automation har fått en fungerande prototyp, en ritning med BOM för 
tillverkning, en fungerande elektrisk krets och ett material som uppfyller de krav som listas i 
kravspecifikationen. 

Om arbetet hade utförts igen i ett senare tillfälle hade inte många moment gjorts annorlunda. 
Vissa metodval i arbetet som konceptframtagningsmetoderna kan tolkas som oberoende av det 
slutliga resultatet. Många delar av resultatet har dock baserats på konceptinsamlingen därifrån, 
även fast de inte är specifika. Möten med företag har kunnat påverka vilka riktlinjer som följts 
och vilka resultat som tagits vidare. 

6.2.1 Frågeställning 1, Vilket icke-metalliskt material som uppfyller 
livsmedelsverkets lagstiftning är mest passande till markören? 
Material och materialval var ett av de viktigare momenten i arbetet eftersom det arbetats med 
material i kontakt med en livsmedelsvara. Materialval i produktframtagningssammanhang är 
ett välkänt område för författarna sedan innan och programvaror som hjälpmedel är 
lättillgängliga. Både livsmedelsverket och programvaran CES EduPack har varit till stort stöd 
för att ta fram ett passande material. Eftersom att information står väl åtkomligt på 
livsmedelsverkets hemsida och programvaran CES EduPack har ett strukturerat system för 
materials egenskaper var detta moment därför ett av det minst krävande i arbetet. 
Frågeställningen är helt besvarad eftersom det valda materialet Polyamid har bäst egenskaper 
för ändamålet av de livsmedelsgodkända plasterna som används vanligen. 

6.2.2 Frågeställning 2, Hur bör elektroniken fungera för att markören skall 
kunna passera en induktionsugn? 
Trots att den andra frågeställningen inte gick att besvara och att kravspecifikationen inte är helt 
uppfylld har arbetet en stor betydelse för företagets framtida bruk. Den här delen av arbetet har 
slutligen också gett en viktig slutsats till både författare och företag, vilket är att en elektrisk 
krets inte kommer att kunna kombineras med starka induktionsströmmar. De går att skölda, 
men i starka industriugnar där små produkter passerar är det en omöjlig process utan att 
påverka konstruktionen kritiskt, ungefär som att placera en plastboll i lava och försöka skydda 
den. 

En elektrisk krets har även konstruerats vilket var en del av frågeställningen, dock utan hänsyn 
till induktionen. 
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6.2.3 Frågeställning 3, Hur ska produkten utformas med avseende på de nya 
funktionerna och materialen? 
Konstruktion är ett välanvänt område vid designprocesser och har även varit det under detta 
arbete. Det utmanande har varit att anpassa konstruktionen efter något som själv konstruerats, 
i detta fall en elektrisk krets. Många justeringar och ändringar har behövts göras både i CAD 
och på elektroniken för att nå det slutgiltiga resultatet, därför ett mer utmanande arbete än 
förväntat. En tillverkningsklar konstruktion som tar hänsyn till alla de inkluderade 
komponenterna har getts till NPB, vilket därför lämnar den tredje frågeställningen helt 
besvarad. 

6.2.4 Rekommendationer 
Eftersom examensarbetet var avgränsat till att endast ta fram en fungerande prototyp, finns det 
inga garantier på produktens funktionalitet i nuläget. Det rekommenderas att företaget 
tillverkar produkten med riktiga dimensioner, föreslaget material och med den slutliga 
lösningen för den elektriska kretsen. De kan då utföra tester för att undersöka produktens 
funktionalitet i produktionsflödet och därefter genomföra de förändringar som kan behövas 
genomföras.  

6.3 Vidare arbete 
För att produkten ska bli ännu mer kostnads- och materialeffektiv i framtiden skulle företaget 
kunna beställa färdiga runda plexiglasplattor till lampan. Detta skulle underlätta tillverkningen 
av markören samt medföra att företaget inte behöver gå till ett mellanhands-företag som 
svarvar biten enligt markörens passform. Plexiglas är ett material som tar tid att slipa och få en 
blank yta på, vilket krävs för att dioden skall lysa tydligt. 

Att placera en utåtriktad lampa som indikerar batteriets status är en lämplig vidareutveckling. 
Det bekräftar för operatören när markören är fulladdad, att den verkligen laddas och när det 
behöver laddas. I dagsläget finns en lampa på kretskortet men är placerad inuti markören och 
syns inte utåt. Det är tänkt att markören inte ska behövas öppnas i drift och därför kan en lampa 
istället underlätta användandet vid laddning. 

En lösning som gör det enkelt att öppna den vid behov, men samtidigt säkerställer att den inte 
öppnas i produktionsflödet. Eftersom en lösning med uppladdningsbart batteri valdes till 
förmån för batteri som byts ut försvinner tanken med att den ska gå att öppnas flertalet gånger. 
Det hade ändå varit fördelaktigt för företaget att lätt kunna öppna markören vid eventuella fel 
som skulle kunna uppstå. Då det även går att ställa in önskvärd frekvens på dioden hade det 
varit fördelaktigt att kunna öppna markören för att kunna ställa in detta. En extern knapp som 
gör att det går att justera på utsidan hade förslagsvis varit det enklaste alternativet. 

Att öka batteritiden kan arbetas vidare med via att minska strömmen genom lampan. För att 
lampan skulle lysa genom paketeringspåsen krävdes en ström på minst 100mA och är i nuläget 
230mA. I detta fall räknades det på hur stor ström som skulle passera genom den designade 
kretsen (115mA) vilket förväxlades med strömmen genom lampan (230mA). Hade strömmen 
genom kretsen sänkts hade strömmen genom lampan gjort detsamma och batteriet hade då fått 
en längre livstid. 

Att undersöka mer djupgående om det finns någon möjlighet att få markören att passera en 
induktionsugn utan att elektroniken går sönder. Trots att teorier pekar mot att detta inte 
fungerar är det fortfarande ett område som går att forska vidare om, förslagsvis med den 
framtagna markören. Det finns dock en risk med experimentet eftersom det involverar ett 
litiumbatteri som kan bli varmt och börja brinna. Ugnen har hög effekt då det är aluminium 
som ska värmas upp medför det att risken för ett negativt resultat ökar.  
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8 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 Kravspecifikation 
Bilaga 2 GANTT-Schema 
Bilaga 3 Elektrisk krets pulsgenerator 
Bilaga 4 Koncept 1 & 2 
Bilaga 5 Koncept 3 & 4 
Bilaga 6 Koncept 5 & 6 (koncept 6 syftar på konceptet nere till vänster eftersom de andra 

är upprepande) 
Bilaga 7 Koncept 7 (konceptet till vänster eftersom det högra är upprepande) 
Bilaga 8 Koncept 8 & 9 (det mittersta konceptet är ett upprepande koncept och har 

räknats med koncept 3) 
Bilaga 9 Elektriskt krets i schema 
Bilaga 10 Datablad FET-transistor 
Bilaga 11 Detaljritning med BOM 
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