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Abstract 

Abstract 

This report looks at the possibility of designing a universal adapter for Flat Blade 
windshield wipers in cooperation with European Automotive Supplier AB. 

To understand and see if this is possible, a research and an extensive patent search 
where done. Then to add structure to the project a Ganttschematic were 
developed. To generate good and solid ideas, different methods for product 
development were looked upon. 

When a method was chosen and applied, a series of concepts emerged. Now the 
focus was to design and construct all the pieces. The desired manufacture 
procedures were looked upon as well as materials. Lot of time where spent on 
designing a lock mechanism to meet the demands European Automotive Supplier 
AB hade given. To choose the right concept the team used a set of selection matrix 
for the different ideas. 

After the choices were made, different prototypes were made of the concepts. 
Then they were tested, and improvement on them was done to make the end 
product better.

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

Utredningsarbetet rapporten belyser är möjligheten att utveckla en 
universaladapter för Flat Blade-torkarblad i samarbete med European 
Automotive Supplier AB. 

Arbetet startade med att ett Ganttschema (tidsplan) framställdes tillsammans 
med uppdragsgivaren. För att utreda utvecklingsmöjligheterna genomfördes 
efterforskning och patentanalyser. Därefter studerades vilka metoder som 
skulle kunna användas under utvecklingsstadiet i projektet. 

Genom användning av dessa olika produktionsmetoder framställdes ett 
flertal lösningskoncept. Där huvudidén var att utveckla någon form av 
multiadapter. När detta var gjort övergick arbetet till en mer 
konstruktionsorienterad fas, där tillverkningsmetoder samt materialval sågs 
över. Mycket arbeta lades på att framställa lösningsförslag som stämde väl 
överens med de egenskaper kravspecifikationen ställt upp. Valet mellan de 
olika konceptlösningarna gjordes med hjälp av urvalsmatriser. 

Efter konceptvalen var gjorda tillverkades ett antal prototyper, för att 
beskriva och testa funktionen. Efter detta gjordes nödvändiga justeringar, för 
att optimera produkten för sin uppgift. Därefter presenterades lösningen för 
uppdragsgivaren som tyckte att den var bra och genomarbetad. 
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Universaladapter 
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Multifäste 

Spoilerblad 

Snäppfäste

 



Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................1  

1.1 ............................................................................................1 FÖRETAGSBESKRIVNING
1.2 ..............................................................................................2 PRODUKTBESKRIVNING
1.3 ............................................................................................3 PROBLEMFORMULERING
1.4 .........................................................................................................4 SYFTE OCH MÅL
1.5 .......................................................................................................5 AVGRÄNSNINGAR
1.6 ...............................................................................................................5 DISPOSITION

2 Teoretisk bakgrund ..........................................................6  

2.1 ..................................................................................................6 KRAVSPECIFIKATION
2.2 ..........................................................................................................6 GANTTSCHEMA
2.3 ..........................................................................................................7 POLYAS METOD
2.4 .........................................................................................................8 IDÉGENERERING

2.4.1 .......................................................................................................8 Brainstorming
2.4.2 ................................................................................................8 Brainwriting 6-3-5
2.4.3 ..............................................................................................9 Analogies in Design
2.4.4 ................................................................................................9 Morfologisk metod
2.4.5 ......................................................................................................................9 TRIZ

2.5 ....................................................................................................................10 PATENT
2.5.1 .......................................................................................................11 Patentanalys

2.6 ....................................................................................................11 MATERIALSTUDIE
2.7 ....................................................................................................11 URVALSMETODER

2.7.1 .......................................................................................................11 Urvalsmatris
2.7.2 ...............................................................................................................12 Gut feel
2.7.3 .........................................................................................................12 GO/NO-GO

3 Genomförande ................................................................13  

3.1 ........................................................................................................13 INTRODUKTION
3.2 ..............................................................................................................13 PLANERING
3.3 ......................................................................................................14 DATAINSAMLING
3.4 .......................................................................................................15 PATENTANALYS
3.5 .............................................................................................................15 IDÉFÖRSLAG

3.5.1 .............................................................................17 Idéförslag för multiinfästning
3.5.2 ....................................................................................21 Idéförslag för snäppfäste

3.6 ...........................................................................................................24 KONCEPTVAL
3.6.1 .......................................................................................................24 Urvalsmatris
3.6.2 ...............................................................................................................24 Viktkrav
3.6.3 ..........................................................................................27 Slutgiltigt konceptval

3.7 .............................................................................................28 KONCEPTUTVECKLING
3.7.1 ............................................................................................................28 Multifäste
3.7.2 ...........................................................................................................28 Snäppfäste

3.8 .........................................................................................29 KONSTRUKTIONSARBETE
3.8.1 ...........................................................................................................29 Multifästet
3.8.2 ...........................................................................................................30 Snäppfäste

3.9 .........................................................................................................31 TILLVERKNING
3.9.1 .....................................................................................................31 Metalldetaljer
3.9.2 ..................................................................................................31 Polymerdetaljer

3.10 ................................................................................................................32 MATERIAL
3.10.1 ........................................................................................................32 Plåtdetalj
3.10.2 .................................................................................................32 Polymerdetalj

3.11 ........................................................................................33 PROTOTYPFRAMTAGNING
3.11.1 ......................................................................................................33 Plåtdetalj:
3.11.2 ........................................................................................34 Polymerdetaljerna:

 



Innehållsförteckning 

4 Resultat ............................................................................37  

4.1 ............................................................................................37 UTVECKLINGSARBETET
4.2 ...............................................................................................37 KONCEPTLÖSNINGEN

4.2.1 ...........................................................................................................37 Multifästet
4.2.2 ...........................................................................................................38 Snäppfäste

5 Slutsats och diskussion ...................................................39  

6 Referenser........................................................................41  

7 Sökord..............................................................................42  

8 Bilagor ..............................................................................43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figurförteckning 

Figurförteckning 
........................................................................................1 Figur 1. Flat Blade från Cap Corp [3]

.......................................................2 Figur 2. Traditionellt blad i förhållande till Flat Blade [3]
........................................3 Figur 3. Aerodynamiska egenskaper och skillnad i luftmotstånd [3]

............................................................................................3 Figur 4. Torkararm, Volvo S80 -04
........................................................4 Figur 5. Infästning för Pinninfästning och BMW 3-Serie

.............................................................15 Figur 6. En infästningstyp monterat på ett torkarblad
.................................................................................................................17 Figur 7. Idéförslag A
.................................................................................................................18 Figur 8. Idéförslag B
.................................................................................................................19 Figur 9. Idéförslag C

...............................................................................................................20 Figur 10. Idéförslag D
................................................................................................................21 Figur 11. Idéförslag 1
................................................................................................................22 Figur 12. Idéförslag 2
................................................................................................................22 Figur 13. Idéförslag 3
................................................................................................................23 Figur 14. Idéförslag 4
................................................................................................................23 Figur 15. Idéförslag 5

............................................................28 Figur 16. En typ av snäppfäste integrerat i en adapter
..................................................................................................29 Figur 17. Vald konceptlösning

...........................................................................................................30 Figur 18. Avfasade hörn
..............................................................................................33 Figur 19. Prototyp av multifästet

........................................................................34 Figur 20. Adaptrar med de olika snäppfästena
..........................................................................................................35 Figur 21. SLS-Prototyper

 

Tabellförteckning 
 

......................................................................................25 Tabell 1. Viktfaktorer multiinfästning
.....................................................................................25 Tabell 2. Urvalsmatris multiinfästning

..............................................................................................26 Tabell 3. Viktfaktorer snäppfäste
.............................................................................................26 Tabell 4. Urvalsmatris snäppfäste

............................................36 Tabell 5. Monterings anvisning för de två utvalda snäppfästena

 

 



Inledning 

1 Inledning 
Kapitel 1 behandlar bakgrunden till arbetet och ger en beskrivning av företaget 
som uppdraget sker i samarbete med. Även produktbeskrivningen, 
problemframställningen och uppgiftens mål och syfte beskrivs. 

1.1 Företagsbeskrivning 
European Automotive Supplier AB (EAS AB) [1] är ett bolag som arbetar med att 
sälja och tillhandahålla torkarblad till bilar. De är återförsäljare av torkarbladen 
Xwipers [2], vilket är ett relativt nytt märke i branschen. Trots detta har de på kort 
tid intagit stora marknadsandelar. Xwiper-torkarbladen håller hög standard, och är 
bland de ledande vad det gäller kvalité och prestanda i dagsläget. 

EAS AB skiljer sig från de övriga konkurrenterna genom deras sätt att 
marknadsföra sig själva och sälja sina produkter. All försäljning sker av olika 
auktoriserade däck- och bilverkstäder runt om i landet, detta gör att kunden får 
full service och expertis vid byte av sina torkarblad. Detta är något de andra 
märkena inte kan erbjuda i dagsläget. 

EAS AB har skaffat ett starkt fäste inom torkarbladsbranschen genom sin 
genomarbetade marknadsföring, och inom en snar framtid väntar expansion i och 
utanför Norden, med Tyskland, Frankrike, England, Canada och Ryssland i 
fokus. 

För att säkerställa sin konkurrenskraft inom torkarbladsbranschen krävs det att 
ständigt utveckla och förbättra sina produkter. EAS AB är därför intresserade av 
att skapa sin egen universaladapter för den senaste typen av torkarblad, det 
såkallade Flat Blade, se Figur 1.  

 

 
Figur 1. Flat Blade från Cap Corp [3] 
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1.2 Produktbeskrivning 
Det senaste inom torkarbladsbranschen är de såkallade Flat Bladen vilka skiljer sig 
markant från de traditionella bladen, (se figur 2). Flat Blade är uppbyggda med en 
stomme utav fjäderstål, det är största skillnaden mellan dem och de traditionella 
torkarbladen. Utformningen gör att Flat Blade blir betydligt tunnare och 
smäckrare. De är även utrustade med en vinge/spoiler, vars uppgift är att genom 
down force öka trycket på bladet mot vindrutan, detta ökar vattenavvisningen, 
samt minskar risken för att bladet lyfter ifrån rutan vid högre farter. 

 
Figur 2. Traditionellt blad i förhållande till Flat Blade [3] 

 

Fjäderstålsstommen i Flat Blade har en viss böjning i längdled, vilket tydligt 
framgår i figur 2. Anledningen är att skapa ett jämnare tyck mot rutan och få en 
bättre vattenavvisningsförmåga. Här bidrar också vingen/spoilern till att trycket 
blir högre och bättre fördelat, i förhållande till traditionella torkarblad. [3] 

Konstruktionen gör också att Flat Blade blir cirka 50 % lägre, detta har en positiv i 
effekt både för synfältet och de aerodynamiska egenskaperna på fordonet. Tester 
visar att luftmotståndet på själva bladen minskar med cirka 25 % vid användning 
av Flat Blade, se diagrammet i figur 3 där tester av båda bladtyperna har utförts av 
Cap Corp [3]. Även den down force effekt vingen/spoilern bidrar till på Flat 
Bladet framgår tydligt i Figur 2. 
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Figur 3. Aerodynamiska egenskaper och skillnad i luftmotstånd [3] 

1.3 Problemformulering 
Problemet är att ingen billeverantör eller torkarbladstillverkare har något 
standardgränssnitt för infästningsanordningen mellan torkarblad och torkarmen 
(se Figur 4) på fordonen. Biltillverkarna kan ha upp till fyra olika 
torkarbladsinfästningar (se Figur 5) på olika modeller av samma årgång. Vissa typer 
av lösningar är vanligare, dock varierar dessa från bilmärke till bilmärke. 

 

Figur 4. Torkararm, Volvo S80 -04 
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Inledning 

 
Figur 5. Infästning för Pinninfästning och BMW 3-Serie 

De flesta bilarna av årsmodell 2004 och framåt utrustades standard med Flat 
Blades direkt från fabrik. I samband med att Flat Blade introducerades gjordes 
infästningen mellan torkararm och torkarbladet om. Orsaken var att de nya bladen 
är betydligt lägre samt bredare och kräver en annan typ av adapter/infästning [1]. 

I dagsläget finns det inga universaladaptrer för Flat Blads till bilar av årsmodell 
2004 och framåt. Anledningen till detta är att biltillverkarna försöker göra alla 
infästningstyper så unika som möjligt för att minimera eftermarknadsprodukter. 
Genom detta blir kunden tvungen att köpa originalprodukter till sitt fordon [1]. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet är att på uppdrag av EAS AB undersöka möjligheten att utveckla en 
universaladapterkonfiguration. Denna skall täcka de flesta bilmodellerna och är 
ekonomiskt försvarbar att börja producera, samt att den inte blir för tekniskt 
avancerad att montera och demontera. 

Målet är att ta fram en universaladapter för Flat Blade torkarblad, och att den skall 
passa till ett flertal olika typer av infästningar. I förstahand bör adaptern passa de 
vanligaste bilmärkena i Sverige, dock skall det strävas efter att få in fler 
användargränssnitt i adaptern. 

Delmålet är att försöka kombinera fyra-fem olika typer av infästningar till en 
universaladapter. Därefter vidareutveckla konstruktionen och undersöka om fler 
varianter kan integreras.  

Slutmålet är att lämna in färdigt ritningsunderlag till EAS AB. Materialet ska hålla 
en sådan standard att det i princip är klart att användas vid produktion. Troligen 
ingå också en studie om verktygsframställning, och vad den skulle kräva. Slutligen 
skall en prototyp tillverkas för att beskriva funktionaliteten. 
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1.5 Avgränsningar 
Avgränsningarna för projektet gäller grundstrukturen på hur torkarbladet är 
uppbyggt. Universaladapterkonstruktionen ska inte kräva en omkonstruktion av 
torkarbladet. Det är universaladaptern som skall vara flexibel och kunna monteras 
på alla typer av standardblad. Anledningen till att ingen omkonstruktion av 
torkarbladsstommen och gummiskrapan utförs, är att det kräver alldeles för 
avancerad testutrustning och konstruktionsmetoder. Även kostnaderna för nya 
verktyg blir alldeles för höga för EAS AB. 

När konceptlösningen är framställd kommer en studie att genomföras för att 
utreda möjligheterna till en eventuell verktygstillverkning. Arbetet kommer 
troligen inte leda till att några verktyg konstrueras, utan avser mer en förstudie på 
hur en verktygsframställning skulle kunna gå till. 

1.6 Disposition 
Rapporten fortsätter med en teoretisk bakgrund där olika arbetsmetoder som 
används förklaras och beskrivs. Därefter följer ett kapitel om genomförandet, där 
produktframtagning och utvecklingsarbetet beskrivs. Slutligen presenteras 
resultatet av arbetet, och den slutgiltiga konceptlösningen och en diskussion om 
slutresultatet. 
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Teoretisk bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden beskriver och förklarar olika arbetsmetoder som kan 
användas under arbetet med att utveckla en produkt. 

2.1 Kravspecifikation 
Vikten av att tidigt i utvecklingsarbetet ha utstakade krav på vilka funktioner 
konstruktionen ska lösa är mycket viktiga. I samråd med uppdragsgivare/kund tas 
ett dokument fram, detta kallas för en kravspecifikation. I dokumentet finns olika 
kategorier av krav, tillexempel huvudkrav och önskvärda krav. Det är viktigt med 
hur kraven definieras, dessa får inte skrivas på ett sätt som beskriver hur kraven 
skall uppfyllas. De uppenbara fördelarna med en kravspecifikation är möjligheten 
att ha dokumenterade krav att referera till vid konstruktion. Dokumentet skänker 
även visst skydd om uppdragsgivaren/kunden kommer med klagomål vid leverans, 
då kan konstruktören hänvisa till kravspecifikationen för att påvisa att inga fel eller 
avvikelser har gjorts [4]. 

2.2 Ganttschema 
Ganttschemat [4] framställs utifrån alla moment projektet omfattar, och görs 
oftast tillsammans med uppdragsgivaren. Syftet med Ganttschemat är att ställa 
upp tidsåtgången för alla delar av ett projekt, på så sätt skapas en utförlig tidsplan. 
Det är också möjligt att hitta den kritiska vägen för arbetet. Vilket är de moment 
som tar längst tid från start till slut, och hela projektet är beroende av. Genom att 
den kritiska vägen är känd, kan extra resurser läggas på just de moment den 
innefattar. Uppstår det förseningar eller problem i den kritiska vägen kommer hela 
projektet blir försenat. Därför måste projektgruppen ständigt jämföra 
arbetsprestationerna i förhållande till Ganttschemat för att se att allt följer 
planeringen. Ett visst moment i den kritiska vägen kan tillexempel vara tilldelat 5 
dagar, fast efter 4 dagar är uppgiften endast klar till 50 %. Detta gör att hela 
projektet kommer att förskjutas och den kritiska vägen flyttas. Därför gäller det att 
realistiska tidsaspekter används vid framställning av ett Ganttschema, annars 
kommer detta garanterat leda till kostsamma förseningar i projektet. 
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2.3 Polyas metod 
Polyas metod [4] går ut på att i ett tidigt stadige införa struktur i ett projekt. Hela 
metoden är uppbyggd runt 4 st steg: Definitionsfas, Planeringsfas, Utförandefas 
och Utvärderingsfas. Först och främst är det viktigt med en etablerad förståelse för 
uppgiften och dess problem, detta görs genom följande steg. 

1. Definitionsfasen 

Denna fas består i att göra en fullständig problemanalys för att nå 
förståelse för uppgiften. Alla inblandade bör uppnå samma förståelse 
för att undvika tillexempel skillnader i hur målet ska nås. Fasen 
innehåller även två viktiga dokument som styr resterande arbete, det 
vill säga Kravspecifikationen och Projektplanen.  

2. Planeringsfasen 

Nu besvaras 4 st ytterst viktiga frågor: vem, var, hur och när. För att 
gå på djupet delas problemet upp i delproblem som sedan portioneras 
ut på avsedda medarbetare. 

3. Utförandefasen 

Är ovanstående faser väl utförda är detta steget oftast inte fyllt med 
oförutsedda problem och hinder. 

4. Utvärderingsfasen 

Utvärdera om planeringen och kravspecifikationen har följts, samt ta 
lärdom av misstagen och framgångarna med projektet. Ofta blir detta 
steg förbisett på grund av tidsbrist, fast kanske framför allt oviljan att 
objektivt se till sina egna brister. 
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2.4 Idégenerering 

2.4.1 Brainstorming 

Brainstorming [5] är ett användbart verktyg vid koncept och idé generering. För 
att tillfullo utnyttja metoden skall gruppen vara mellan 3-6 personer. Alla skall 
komma med idéer, det gör ingenting om dessa är galna eller konstiga. Idéerna ska 
skrivas ner och bokföras av en sekreterare så att gruppen vid ett senare tillfälle kan 
titta och ytterliggare utvärdera dem. Även om ett förslag är underlig kan denna ge 
upphov till en annan bättre idé. Det är totalt förbjudet att värdera eller kritisera 
andras idéförslag när brainstormingen äger rum. Detta på grund av att det då finns 
risk för att tystlåtnare medlemmar i gruppen inte säger sina idéer av rädslan för att 
bli ifrågasatta. Humor samt en avspänd och familjär atmosfär är också gynnsamt 
för god idégenerering i en grupp. Till en början kommer de mest uppenbara 
idéerna att stiga till ytan. I och med att tiden går, blir det färre och färre idéförslag, 
dessa blir i sin tur mer radikala. Gruppen bör träffas igen cirka en vecka senare när 
idéerna har fått gro i gruppmedlemmarnas tankar ett tag, för ytterligare 
utvärdering. 

2.4.2 Brainwriting 6-3-5 

Brainwriting [5] är en effektiv metod att generera och samla in idéer till ett 
gemensamt problem. En fördel med metoden är att alla medlemmarna även de 
mer tystlåtna får sina idéer hörda. Samtal och kritik får inte förekomma under 
processen, tillika brainstorming. 

6:an syftar på det optimala antalet medlemmar, varje medlem ska på ett papper 
göra 3 st kolumner med 6 st rader, en för varje deltagare. Över dessa kolumner ska 
problemet vara formulerat, sedan är det dags för den kreativa processen att börja. 
Varje deltagare skall skriva ner 3 st lösningsförslag därav 3:an. Efter 5 min skickas 
pappret till personen till höger, eller så placeras det i en hög i mitten utav bordet, 
varpå deltagaren sedan på måfå plockar ett nytt, därav 5:an. När deltagaren får ett 
papper ska personen först studera igenom föregående förslag, och utvärdera om 
dess idéer är intressanta att vidareutveckla, om inte fortsätta med 3 st nya.  

När alla deltagares papper är fulltecknade är det dags för analysering av de 108 
lösningsförslagen. 
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2.4.3 Analogies in Design 

Analogies in Design är en kraftfull metod som används för att generera olika 
konceptlösningar till en problemställning. Den fungerar så att det egna problemet 
jämförs med liknande som redan är lösta. Genom att granska liknande problem 
och deras lösning kan nya idékoncept uppstå. Tillexempel om ett nytt 
bromssystem till en skottkärra skall tas fram, granskas liknande lösningar på andra 
objekt. System från bilar, cyklar, motorcyklar, rullskridskor eller andra liknande 
objekt kan granskas och bidra med idéförslag till en lösning. Metoden kan dock 
bidra till många dåliga förslag, därför gäller det att granska alla förlagen noga så att 
de dåliga sållas bort [5]. 

2.4.4 Morfologisk metod 

Morfologisk metoden är en tvåstegsmetod, där första steget går ut på att finna så 
många olika alternativ som möjligt för att lösa en och samma funktion. Genom att 
titta på existerande lösningar och metoder som klarar uppgiften. Ta tillexempel 
uppgiften att minska vibrationer, vad finns det för lösningar till detta problem i 
dagsläget. Alla alternativ som uppkommer sammanställs i en matris utifrån deras 
funktionalitet och form. Det andra steget är att lägga samman alla de individuella 
alternativen och skapa ett koncept som är optimalt för det givna problemet. 
Nackdelen med metoden är att vissa lösningar inte går att kombinera, då 
funktioner kan krocka med varandra och orsaka mer problem än lösningar [5]. 

2.4.5 TRIZ 

TRIZ [6] är en Rysk metod och står för ”Theory of Inventive Problem Solving” 
och grundar sig i att alla problem redan har blivit lösta. Fast oftast då inom helt 
andra områden än vad det nuvarande problemet ligger i. Metoden grundades av 
Genrich Altshuller som arbetade med att undersöka och granska olika patent i hela 
världen. Han insåg att flertalet principer att lösa problem, återkom fast inom helt 
olika branscher och områden. Genom att organisera upp patent som lösa liknande 
problem, skapade han en databas över lösningsmetoder. Syftet med TRIZ är att 
hitta motsättningar som gör problemet svårt att lösa. Sedan använda TRIZ:s 40 
olika innovativa lösningar för att generera idéer till att överkomma dessa 
motsättningar. Dessa innovativa lösningar upptäcktes av Altshuller när han 
granskade patent inom alla ingenjörsområden. Det visade sig att bakom alla patent 
låg dessa 40 olika innovativa lösningar. Genom att ta hjälp och följa dessa 
lösningsförslag kan problem lösas på ett kraftfullt sätt, och nya unika idéer kan 
skapas. 
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2.5 Patent 
Patent [7] är till för att skydda uppfinningar/konstruktioner mot kopiering eller 
olovlig användning. Patent skydda mot ovanstående i upp till 20 år, därefter måste 
en ny ansökan lämnas in. 

För att kunna lämna in en patentansökan måste produkten/konstruktionen 
uppfylla följande krav: 

• Absolut nyhetskrav 

Detta innebär att allt som finns före det datum ansökan kom in kan 
åberopas, med andra ord ska produkten vara helt okänd från och med 
ansökningsdatumet. 

• Uppfinningshöjd 

”Konstruktionen måste skilja sig från redan befintliga konstruktioner 
och tekniker.” [7] 

• Teknisk effekt 

Konstruktionen skall utföra de funktioner den är konstruerad för. 
Den måste också klara de tekniska problem den är avsedd att göra. 
Konstruktionen skall även klara av att reproducera funktionen vid 
upprepat användande. 

Om konstruktion uppfyller dessa krav kan en patentansökan lämnas in. Denna 
kan skickas till 2 st olika verk, beroende på om patent skall gälla i Sverige (PRV) 
[7], Europa (ERO) [8]. Från det att ansökningen kommit in och inga 
invändningar görs tar det 2 år innan ansökan är beviljad, dock blir patentansökan 
offentlig efter 18 mån. 
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2.5.1 Patentanalys 

En patentanalys kan vara nyttig att göra i ett inledande skede av ett 
utvecklingsprojekt. Genom att söka igenom patent fås en klarare bild av vad som 
finns, och skapar även nya idéer till konstruktionsarbetet. Sökningen visar om 
tillexempel: 

• Det finns något liknande redan på marknaden? 

• Går det förbättra konstruktionen? 

• Hur ser eventuella konkurrenters konstruktioner ut? 

• Måste tekniska lösningar köpas in? 

Patentsökningar kan genomföras av en privatperson på Internet, eller utav ett 
ombud på en patentbyrå. 

2.6 Materialstudie 
En materialstudie är bra att genomföra i ett tidigt stadium av utvecklingen. Om 
materialen är kända från början är det betydligt enklare att konstruera med tanke 
på tillverkning och materialegenskaper. För en utförlig materialstudie se 3.10 
Material. 

2.7 Urvalsmetoder 

2.7.1 Urvalsmatris 

För att välja ut den eller de mest lämpade koncepten att vidareutveckla, framställs 
en urvalsmatris [5]. Matrisens uppgift är att jämföra egenskaperna mellan de olika 
förslagen, och framhäva deras för- respektive nackdelar. 

Första steget är att betygsätta viktkraven, vilket görs genom en viktkravsmatris. 
Anledningen till detta är att få fram de krav som är viktigast för produkten. 
Resultatet sammanställs och bildar viktfaktorer, dessa flyttas sedan över till 
urvalsmatrisen. 

Idéförslagen betygssätts utifrån en femgradig skala, där 1 är dåligt, 3 är medel och 
5 är mycket bra. Den poängen respektive idéförslag får multipliceras sedan med 
den viktfaktor varje krav har fått. Den av idéerna med högst totalsumma går vidare 
i produktutvecklingen. 
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2.7.2 Gut feel 

Bygger på att urvalet av idéer görs genom ”mag-känslan”, och bygger på individens 
egna känslor för produkten/lösningen. Denna metod sätter höga krav på att 
individen har tillräckligt med kunskap inom området, att den välja ut de rätta 
koncepten. Felaktiga val kan leda till att problem uppstår i ett senare skede av 
produktutvecklingen, vilket bidrar till förhöjda kostnader och förseningar. 
Metoden kan kännas lite opålitligt, fast har visat sig fungera väldigt bra då 
människor med kunskap inom området använder sig av den [5]. 

2.7.3 GO/NO-GO 

När ett antal idékoncept är framtagna kan Go/No-Go metoden användas för att 
välja ut de mest lämpade förslagen. Den bygger på att kriterierna från kunden 
jämförs noggrant med de kriterier konceptlösningen klarar. Är det så att 
idékonceptet klarar kriterierna problemfritt är det ett GO. Klarar den kriterierna 
till en större del är det också ett GO. Klarar den inte kriterierna är det ett NO 
GO. GO betyder att arbetet kommer att fortsätta med konceptlösningen, NO GO 
betyder att arbetet avbryts med förslaget.  

Det andra steget är att granska de olika tillverkningsmetoder produkten kommer 
att kräva. Även här används GO/NO GO för att granska att de olika metoderna 
inte är för tekniskt avancerade. En lösning kan vara optimal i förhållande till 
kundkraven, fast produkten skulle bli för svår och dyr att producera, därför väljs 
lösningen bort, NO GO [5].
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3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet har fortgått och vilka förslag och lösningar som 
har framställts. Här beskrivs också hur den slutgiltiga konceptlösningen valdes 
fram. 

3.1 Introduktion 
Innan arbetet startade skapades en tidsplan i form av ett Ganttschema (se 2.2)  i 
samarbete med EAS AB (se bilaga2). Utefter tidsplanen strukturerades arbetet upp 
och dokument framställdes efter varje avklarad etapp. Under utvecklingsarbetets 
gång utfördes flera möten med uppdragsgivaren, för att presentera hur arbetet 
fortskred, samt bemöta eventuella problem. 

3.2 Planering 
Uppgiften kommer att kräva en förståelse i hur bilbranschen och 
torkarbladstilverkarna arbetar i dagsläget. Även att skapa en bild av hur de 
existerande infästningarna fungerar, och vilka deras fördelar respektive nackdelar 
är. Genom att bryta ner funktionerna i beståndsdelar och analysera dem, skapas en 
djupare förståelse för produkten. 

Torkarbladen utsätts för en hård miljö och ett stort slitage under användning, och 
dessa påfrestningar måste räknas in vid konstruktionsarbetet. Det kan vara allt från 
stark solljus, salt, smuts, is, snö och starka vindströmmar, allt detta måste 
integreras i produktutvecklingen. 

När full förståelse för produkten och dess bransch har uppnåtts, kan 
produktkraven sättas upp tillsammans med uppdragsgivaren. Genom att studera 
befintliga produkter på marknaden kan toleranser och kvalitetskrav ställas upp. 
Detta ger även en förståelse för hur konstruktion och produktion går till i 
dagsläget. 

Utifrån produktkraven framställs ett antal olika idéförslag på lämpliga 
konfigurationer. Dessa jämförs sedan med varandra för att till slut välja ut den 
konceptlösning som ur ett tillverknings- och produktionsmässigt synsätt är mest 
lämpad. 

Slutligen skall en prototyp framställas, den skall klara av de krav som ställs på en 
torkarbladskonfiguration. Prototypen kommer att kräva funktionstester för att 
optimera konstruktionen för sitt ändamål. Torkarbladen utsätts för en påfrestande 
miljö och det krävs att de klarar av detta och sitter kvar på sin position. Därför 
måste ändamålsenligt material användas för att bidra till en robust konstruktion. 

Efter utvärdering av prototypen görs nödvändiga förändringar och justeringar för 
att optimera dess funktion. Därefter framställs det slutgiltiga ritningsunderlaget, 
vilket skall användas vid eventuell produktion.     
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3.3 Datainsamling 
Inledande information och datainsamling kom direkt från uppdragsgivaren, 
genom deras egna erfarenheter och produktsortiment gavs en god översiktsbild 
över hur marknaden ser ut. Även saker som bör förbättras och orsakar problem 
och svårigheter i dagsläget. Utifrån detta gjordes tillsammans med EAS AB en 
kravspecifikation där diverse produktkrav ställdes upp, (se bilaga 1). 

En viktig informationskälla var de olika tillverkarnas hemsidor och 
användarmanualer, dessa bidrog till en god överblick av torkarblad, torkararmar, 
tillverkning, motorer, linkage, och montering mm. Den ledande tillverkaren i 
Asien är Cap Corp. [3], i Europa leds tillverkningen av Bosch [9] följt av Valeo 
[10] samt några mindre tillverkare.   

Uppgiften var att ta fram en multiadapter för bilar av årsmodell 2004 och framåt, 
därför gjordes en studie av bilmodeller inom detta tidsspann. Genom att besöka 
alla bilåterförsäljare i Jönköpingsområdet kunde de flesta nyare bilmodeller 
granskas. Dock fanns inte möjligheten att plocka isär och noggrant granska de 
olika torkarbladskonfigurationerna på plats. 

För djupare förståelse behövdes torkarblad av alla varianter införskaffas, ett flertal 
bidrog EAS AB med. De övriga varianterna var tvungna att införskaffas, då nyköp 
bli extremt dyrt och budgeten inte fanns, kontaktades ett 30-40 tal olika 
bildemonterare. Det visade sig dock vara svårt att hitta rätt typ av torkarblad med 
infästningar från 2004 och framåt. Ett besök på JB:s Bildemontering [11], gav 
nyttig information samt även flera ändvändbara torkarblad och torkararmar att 
studera. 

Torkarbladen plockades ner för att studeras, mätas upp, kvalitetskontrolleras, 
toleransbestämmas och materialgranskas. Ett 25-tal torkarblad av olika märken 
och modell undersöktes, och ledde fram till ett dokument med flertalet olika 
torkarbladskonfigurationer kunde framställas, (se Bilaga 3). Genom kontakt med 
Bosch [9] kunde fakta om de torkarbladsmotorer biltillverkarna använder tas fram, 
och detta gav en inblick i vilka krafter bladen utsätts för, (se bilaga 4). För att 
skapa ytterligare förståelse för rörelsemönster på torkarbladet, gjordes en studie av 
torkarbladskonfigurationen på en existerande bil (se bilaga 5). 

Framställning av data för tillverkningsmetoder skedde huvudsakligen genom 
böcker, Internet och diskussion med uppdragsgivaren. Här användes 
internetdatabasen Konstruktörslotsen [12] för att guida fram till några olika 
tillverkningsmetoder. När en metod valts ut gjordes en djupare studie av denna, 
genom litteratur och Internet. 
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3.4 Patentanalys 
Patentanalysen (se 2.5 Patent) genomfördes med hjälp av Patent och 
registreringsverkets hemsida [7] samt Espacenet [13]. Sökningen delades upp på 
lösa ord, och på kända tillverkare, tillexempel windshield wiper, wiper, Valieo, och 
Bosch. 

Totalt undersöktes ca 350 st patent, och ca 120 st patentansökningar. Sökning på 
de större tillverkarna gav lite information då de flesta inte bifogar några bilder över 
patenten. Översättningsproblem uppkom då många av tillverkarna är från Asien, 
Tyskland eller Frankrike. Resultat av sökningen sammanfattas i (bilaga 8) där ett 
urval av resultatet återfinns. Målet med patentanalysen var att undersöka om det 
redan fanns några liknande lösningar eller om vissa konfigurationer var 
patenterade, sökningsresultatet påvisade dock att så inte var fallet. 

3.5 Idéförslag 
Ett antal idéer togs fram genom Brainstorming (se 2.4.1), vilket är en bra och 
snabb metod att skapa idékoncept. Skisser gjordes sedan på förslagen för att 
enklare kunna vidaregranskas och kontrollera dem i förhållande till 
kravspecifikationen, se bilaga 6 för skisser. Idéerna framställdes utifrån det 
efterforskningsarbete som gjorts och baserar sig i grund och botten på 
vidareutveckling från redan existerande lösningar. 

Förslaget om att göra en universaladapter för alla infästningstyper avvecklades i ett 
tidigt stadium. Anledningen till detta är att det skiljer för mycket mellan hur de 
olika adaptrerna är konstruerade, se bilaga 3. 

 

 
Figur 6. En infästningstyp monterat på ett torkarblad 

För att produkten ska kunna klara de krav kravspecifikationen ställer gällande 
användarvänlighet och flexibilitet, uppkom idén att någon form av 
huvudfäste/grundplatta skall monteras på torkarbladet, se figur 6. På detta 
huvudfäste/grundplatta monteras i sin tur adaptrerna (se bilaga 3), vars syfte är att 
passa till de olika torkararmskonfigurationerna. Huvudinfästningen kommer att 
bestå av någon form av bockad och stansad stålplåt av lämplig legering. 
Plastadaptrerna kommer att framställas i en lämplig polymer, som klarar de 
påfrestningar torkarbladet utsätts för. 
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Huvudidén är att de olika adaptrerna skall snäppas dit på multiinfästningen 
genom ett enkelt tryck, vilket gör det möjligt att enkelt anpassa 
torkarbladskonfigurationen utifrån vilken bil bytet sker på. Detta kräver en smidig 
och snabb montering av adaptern, samtidigt som den måste fästa ordentligt. Efter 
montering kommer adaptern aldrig mer demonteras, annat än vid eventuell 
miljöåtervinning. 

Idén är att konstruera ett multifäste som ska monteras på alla torkarblad, vilket 
leder till att alla blad från fabriken har samma huvudinfästning. Genom att 
konstruera adaptrerna med någon form av snäppfunktion anpassat till multifästet, 
kan dessa smidigt snäppas dit vid monteringen. 
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3.5.1 Idéförslag för multiinfästning 

3.5.1.1 Förslag A 

Idéförslag A (Figur 7) bygger på en stansad och bockad plåt med en speciell form 
för att passa de olika adaptrerna. Axeln sitter lite förskjutet från centrum (1) och är 
tillför att montera adaptrerna på, genom någon form av snäppinfästning. Bredvid 
axeln sitter ett hål på 5 mm (3) och är till för Pinnen (se bilaga 3). Avlånga hålet 
längst ut till höger (2) har två funktioner, det ena är som infästning för kåpan vid 
användning av Pinnen, samt en snäppfunktion till Gliden (se bilaga 3). 

 
Fördelar: 

• Smal 
• Enkelgeometri 
• Endast två delar 
• Stor kontaktyta mellan fästet 

och adaptern 
 

 
 
 

Nackdelar: 
• Axeln eller hålet sitter inte i 

centrum, vilket leder till 
snedbelastning. 

• Den öppna konstruktionen (4) 
är inte bra ur 
hållfastighetssynpunkt, risken 
är att hela infästningen sviktar 
vid högre belastning. 

Figur 7. Idéförslag A 
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3.5.1.2 Förslag B 

Idéförslag B (Figur 8) bygger på att fästet mot bladet ska bestå av en hel enhet utan 
någon öppning, se förslag A. Detta leder till att konstruktionen blir stabilare och 
inget svaj kommer uppstå vid högre belastning. Genom att använda ett rör (1) 
med innerdiametern 5 mm och godstjockleken 1 mm kan Pinnen (se bilaga 3) 
kombineras tillsammans med fästet för adaptrerna. Då dessa utnyttjar röret som 
fästpunkt, skapas en integrerad lösning. 

 

Fördelar: 
• Enkel konstruktion 
• Få delar 
• Stabil grundstomme 
• Pinnen är integrerad med andra 

funktioner 
 

 
 

Nackdelar: 
• Vek konstruktion vid höga sid- 

och tryckbelastningar (2) 
• Liten kontaktarea mellan adapter 

och fäste (3)  
• Relativt bred konstruktion, kan 

orsaka problem med vissa 
adapterar 

Figur 8. Idéförslag B 
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3.5.1.3 Förslag C 

Idéförslag C (Figur 9) bygger på att en universalplatta (1) monteras på 
torkarbladet, vilken är konstruerad för att en annan modul (2) smidigt kan 
monteras på denna platta. Lösning gör att ett flertal olika moduler kan anpassas 
och smidigt monteras på universalplattan. Övre modulen görs i bockad plåt, på 
grund av hållfasthetskraven och för att den skall vara tillräckligt stabil. 
Konstruktionen klarar betydligt fler användargränssnitt än de övriga idéförslagen. 
Den kommer dock även att bli dyrare, samt kräva betydligt mer kraft vid 
montering av de olika modulerna. 

 
Fördelar: 

• Klarar i princip alla 
användargränssnitt 

• Samma bottenplatta till alla 
adapterar 

• Enkel montering 
• Stabil bottenplatta 
 

 

Nackdelar: 
• Kräver mycket kraft vid modul 

montering 
• Fler delar vilket leder till högre 

kostnader 
• Kräver snäva toleranser 
• Kan lätt lossna på grund av 

utformningen 
 

Figur 9. Idéförslag C 
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3.5.1.4 Förslag D 

Idéförslag D (Figur 10) består av en bockad plåt och är totalt sammanpressad i 
mitten (1), sedan nitad eller punktsvetsad för att få en stabilitet i konstruktionen. 
Detta bidrar till att fästet får en smal siluett. Även här sitter ett rör med 
innerdiametern 5 mm (2) monterat i mitten av konfigurationen, det pressas eller 
svetsas fast på lämpligt sätt. 

 
Fördelar: 

 
• Enkel geometri att stansa och 

bocka 
• Stor kontaktyta mellan fäste och 

adapter 
• Klarar höga påfrestningar 
• Billig 

 

 
 

Nackdelar: 
• Kräver någon form av nitning 

eller svetsning för att hålla den 
samman 

 
Figur 10. Idéförslag D 

• Monteringen av röret kan bli för 
klen, och kommer därför inte 
klara de kraften den kommer 
utsättas för 
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3.5.2 Idéförslag för snäppfäste 

För att kunna montera polymeraptrerna på multifästet måste en ny typ av 
infästning konstrueras, som gör det möjligt att montera adaptrerna på ett enkelt 
och snabbt sätt. Kravet är att funktionen skall vara smidig, billig och klara av de 
påfrestningar torkarbladet utsätts för. Det krävs även att infästningen sitter så pass 
hårt att den inte lossar eller går sönder, under användning på tillexempel en 
smutsig eller isig vindruta. 

3.5.2.1 Förslag 1 

Snäppet (Figur 11) förs ner över den tvärgående axeln, och trycks sedan framåt tills 
det att axeln låser i hålet. Lösning ger en smidig fastsättning, samtidigt som 
adaptern inte kan lossas utan att använda några verktyg. Hålkonstruktionen gör 
även att det inte finns någon radialöppning axeln kan snäppas ur.   

 
Fördelar: 

• Smidig att montera 
• Ingen öppning i själva 

snäppfunktionen  
 

 

Nackdelar: 
• Kräver ett mer avancerat 

verktyg 
• Snäppet kan gå sönder vid 

oförsiktig montering 
• Tar mycket plats och 

försvagar konstruktionen 
avsevärt 

Figur 11. Idéförslag 1 
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3.5.2.2 Förslag 2 
Snäppet (Figur 12) fungerar på så sätt att röret skjuts genom spåret tills det att 
adaptern låses fast. Enkel och billig lösning som är lättförstålig och smidig att 
montera. Risk är att adaptern kan glida ut ur spåret vid hög belastning. 
 
Fördelar: 

• Lättmonterad 
• Billig 
• Enkel lösning 
 

 

Nackdelar: 
• Öppen lösning kan leda till att 

snäppet lossar vid högre 
belastning 

• Ger ej pålitligt intryck 

Figur 12. Idéförslag 2 

 

3.5.2.3 Förslag 3 

Snäppet (Figur 13) monteras genom att den trycks ned över röret, flikarna böjs 
utåt och snäpps fast när röret glider in i hålen. Detta ger en stabil infästning och 
på grund av att hålet ej har någon radialöppning riskerar inte adaptern att lossna. 
Konstruktionen medför att en hög monteringskraft kommer att krävas vid 
montering av adaptern. 

 
Fördelar: 

• Klarar påfrestningar i alla ledder 
• Enkel montering genom att 

pressas lodrät ner mot bladet 
• Beprövad konstruktion 
• Svår att demontera 

 

 
 

Nackdelar: 
• Kräver hög monteringskraft 
• Avancerat verktyg 

 
Figur 13. Idéförslag 3 
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3.5.2.4 Förslag 4 
Snäppet (Figur 14) trycks rakt ned över axeln tills det att låsarmarna håller adaptern 
på plats. Ger en snabb och enkel montering. Öppen lösning kan leda till att adaptern 
kan lossna vid vissa belastningsriktningar.  
 
Fördelar: 

• Smidig montering 
• Billig 
• Beprövad konstruktion 

 

 

Nackdelar: 
• Kan lossna 
• Låsarmarna kan gå av vid 

oförsiktig montering 
 Figur 14. Idéförslag 4 
 
 
 

3.5.2.5 Förslag 5 
Snäppet (Figur15) läggs över axeln sedan trycks en separat plastdel in i axeln och 
fäster adaptern vid multifästet. Denna lösning gör också att demontering blir svår. 
Klarar påfrestningar i alla riktningar tack vare den separata låsmekanismen. 

 
Fördelar: 

• Smidig montering 
• Klarar påfrestningar i alla ledder 

 

 

Nackdelar: 
• Dyrare lösning 
• Kräver snäva toleranser för att 

fungera 
• Smådelar som kan gå sönder eller 

förläggas 
 

Figur 15. Idéförslag 5 
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3.6 Konceptval 

3.6.1 Urvalsmatris 

För att välja ut det mest lämpade idéförslaget att arbeta vidare med användes en 
urvalsmatris (se 2.7.1), vilket är en smidig och effektiv metod. De olika viktkraven 
i matrisen grundar sig i hur dagens torkarbladskonfigurationer produceras och är 
uppbyggda samt utifrån kravspecifikationen, se bilaga 1. Poängsättningen görs 
utifrån egen erfarenhet och förståelse för hur dagens torkarblad är konstruerade. 
Att tillverkningen troligtvis kommer att ske i Asien väger också in vid 
poängsättningen. 

3.6.2 Viktkrav 

Alla kraven är uppställda utifrån den kunskap efterforskningsarbetet bidrog till och 
de punkter som ansågs extra viktiga för produkten. 

• Produktionshastighet: Vilken hastighet kan produkten produceras i, krävs 
det någon form av efterbearbetning, eftermontering? 

• Kostnad: Vad kostar produkten att konstruera och tillverka? Behövs någon 
efterbearbetning som kan öka kostnaden? Krävs det dyra material för att 
möta kraven? 

• Monteringsvänlighet: Hur sker monteringen, skiljer den sig avsevärt från 
dagens monteringssätt? Kräver produkten någon särskild utrustning för att 
monteras? 

• Flexibilitet: Hur brett är användningsområdet på produkten, är den enkel 
att anpassa till flera ändamål? 

• Hållfasthet: Hur bra klarar konstruktionen de eventuella krafter den kan 
utsättas för under användning? Är produkten tillräckligt stryktålig, är den 
känslig för smällar och slag? 

• Slitagetålighet: Hur bra klarar produkten slitage? Finns det några områden 
där det finns risk för slitage och utmattningssprickor? 

• Tillverkarvänlighet: Hur enkel är detaljen att tillverka, kräver den extra 
avancerade verktyg? Behöver produkten vara i något speciellt material för 
att klara tillverkningen? Kan produkten introduceras rakt in i den 
existerande tillverkningsprocessen? 
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3.6.2.1 Multiinfästning: 

Viktfaktorer multiinfästning: 
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Viktkrav:

Produktionshastighet X 0 1 1 0 1 3 3+0 3

Kostnad - X 1 1 0 1 3 3+1 4

Monteringsvänlighet - - X 1 0 1 2 2+0 2

Flexibilitet 1 0.5- - - X 0 0 0 0

Hållfasthet - - - - X 1 1 2+4 6

Slitagetålighet - - - - - X - 1 1

Nollsumma:  1 0 0 4 1    

Tabell 1. Viktfaktorer multiinfästning 

Urvalsmatris multiinfästning: 

Idéförslag: Viktfaktor A B C D

Produktionshastighet 3 3x4 
(12) 

3x3 
(9) 

3x2 
(6) 

3x5 
(15) 

Kostnad 4 4x3 
(12) 

4x4 
(16) 

4x2 
(8) 

4x4 
(16) 

Monteringsvänlighet 2 2x2 
(4) 

2x3 
(6) 

2x2 
(4) 

2x4 
(8) 

Flexibilitet 0,5 0.5x3 
(1.5) 

0.5x3 
(1.5) 

0.5x5 
(2.5) 

0.5x4 
(2) 

Hållfasthet 6 6x2 
(12) 

6x2 
(12) 

6x4 
(24) 

6x4 
(24) 

Slitagetålighet 1 1x2 
(2) 

1x3 
(3) 

1x4 
(4) 

1x5 
(5) 

Summa: - 43.5 47.5 48.5 70

Tabell 2. Urvalsmatris multiinfästning 

                                                 
1 En nolla är alltid hälften av det minsta värdet i tabellen 
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3.6.2.2 Snäppfäste: 

Samma metod användes för urval av snäppfeste. 

Viktfaktorer snäppfäste: 
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Viktkrav:

Produktionshastighet X 1 0 1 0 1 2 3+0 3

Tillverkarvänlighet - X 0 1 0 0 1 1+0 1

Kostnad - - X 1 1 1 3 3+2 5

Monteringsvänlighet - - - X 1 1 2 2+0 2

Hållfasthet - - - - X 1 1 2+2 4

Slitagetålighet - - - - - X - 2 2

Nollsumma:  0 2 0 2 2    

Tabell 3. Viktfaktorer snäppfäste 

Urvalsmatris snäppfäste: 

Idéförslag: Viktfaktor 1 2 3 4 5

Produktionshastighet 3 3x4 
(12) 

3x5 
(15) 

3x5 
(15) 

3x5 
(15) 

3x4 
(12) 

Tillverkarvänlighet 1 1x2 
(2) 

1x4 
(4) 

1x3 
(3) 

1x3 
(3) 

1x2 
(2) 

Kostnad 5 5x3 
(15) 

5x5 
(25) 

5x3 
(15) 

5x4 
(20) 

5x2 
(10) 

Monteringsvänlighet 2 2x4 
(8) 

2x4 
(8) 

2x5 
(10) 

2x5 
(10) 

2x5 
(10) 

Hållfasthet 4 4x2 
(8) 

4x4 
(16) 

4x5 
(20) 

4x4 
(16) 

4x4 
(16) 

Slitagetålighet 2 2x2 
(4) 

2x3 
(6) 

2x5 
(10) 

2x4 
(8) 

2x3 
(6) 

Summa:  49 74 73 72 56 

Tabell 4. Urvalsmatris snäppfäste 
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3.6.3 Slutgiltigt konceptval 

3.6.3.1 Multifäste 

I urvalsmatrisen för multifästet fick en av konceptlösningarna betydligt högre 
poäng än de övriga, detta var alternativ D (se figur 10). Konstruktionen är enkel, 
har hög hållfastighet, och utformningen gör att den passar till de flesta adaptrerna. 
Konstruktionen på stommen är en beprövad lösning som fungerar mycket bra, och 
har hög tålighet mot den typ av krafter den kan utsättas för. Alternativ D kommer 
därför att framställas som prototyp, för att vidare tester skall kunna genomföras på 
dess funktionalitet. 

3.6.3.2 Snäppfäste 

Urvalsmatrisen för snäppfästena gav ett jämnare resultat bland de olika 
konceptförslagen. Högsta poängsumma fick förslag 2, 3 och 4 med god marginal 
till förslag 5. Alternativen 2 och 4 har liknande funktionalitet, där båda är 
beprövade funktionstyper som är enkla och billiga att producera. Förslag 5 är mer 
avancerad då denna kräver två separata låsmoduler. Genom att alla koncept fick 
liknande poängsumma, är det svårt att utse den mest lämpade lösningen. Därför 
krävs det att funktionstester utförs på dessa, för att ge ett slutgiltigt resultat om 
vilken lösning som skall väljas. 
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3.7 Konceptutveckling 
De utvalda koncepten gick vidare för ytterligare utveckling, första steget var att rita 
upp detaljerna i ett CAD-program, i detta fall Pro/Engineer. Här skedde 
nödvändiga justeringar vad det gällde mått, godstjocklek och toleranser mm. 

3.7.1 Multifäste 

Det utvalda konceptet av multifästet ritades i Sheet Metal mode i Pro/Engineer 
[14], vilket är ett verktyg för att framställa plåtdetaljer för bockning och stansning. 
Fördelen är att programmet lägger till nödvändiga bockradier och kompenserar för 
materialutvidgning vid bockning och pressning. Detta ledde till att några mindre 
förändringar krävdes av detaljen, för att lämpa den till serietillverkning i bockande 
och stansande bearbetning. Genom programmet framställdes ritningar till att 
skapa en prototyp. 

3.7.2 Snäppfäste 

Snäppfästena ritades även dessa upp i CAD, detta gav en förståelse för hur dess 
funktion skulle fungera. Problemet är att en datagenererad 3D-modell inte skapar 
full förståelse för en produkts funktion. Därför valdes att göra prototyper av de 
fem olika idéförslagen. Vilket skapar möjlighet att testa om funktionen fungera 
rent praktiskt. Genom att integrera de olika snäppfästena i en existerande 
adaptertyp (se figur 21; samt bilaga 3, Wing), kunde dessa framställas i en 3D-
skrivare (SLS-maskin). 

 

Figur 16. En typ av snäppfäste integrerat i en adapter 

Genom att skriva ut förslagen i en SLS-maskin skapas en känsla för hur funktion 
och form blir i verkligheten. Nackdelen är att prototyperna blir i ett speciellt 
material, vilket skiljer sig betydligt från den valda konstruktionspolymeren. 
Fördelen är att det skapas en känsla för avstånd, storlek och toleranser, samt om 
konstruktionen ger ett pålitligt intryck. Metoden är ett billigt och enkelt sätt att 
framställa prototyper. Därför tillverkades alla förslagen i SLS-maskinen för vidare 
funktionstester. 
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3.8 Konstruktionsarbete 

3.8.1 Multifästet 

Multifästet skall göras genom plåtbearbetningstyperna bockning, pressning och 
stansning. Den ända användbara litteraturen som hittades var boken Smidning 
och Plåtbearbetning [15]. Vilket gav mycket användbar fakta, samt en fördjupad 
förståelse för grunderna i plåtbearbetning. Informationen användes till att göra ett 
antal olika grundläggande kalkyleringar, se bilaga 7. Resultatet påvisade att det 
krävdes en stanskraft på cirka 90 kN för att stansa ut multifästet, en vanlig 
standard excenterpress klarar upp till cirka 500 kN. 

Ett problematiskt moment är 180° bockningen längst upp på multifästet, (se Figur 
17). Problemet är att hitta ett material med de rätta egenskaperna som kan klara 
extrema bockningsvinklar utan att sprickor uppstår i deformationszonen. 

Utformningen på konstruktion gör att den måste nitas eller punktsvetsas ihop, för 
att inte ge med sig vid belastning, (se Figur 17). 

 

Figur 17. Vald konceptlösning 
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Under konstruktionsarbetet kom funderingar upp om hörnen på multifästet skulle 
fasas, för att skapa mer utrymme åt adaptrerna, (se figur 18). Detta skulle påverka 
hållfastheten negativt, då bockningens längd minskas med cirka 35 %, samt att 
kontaktarean mellan adapter och multifästet minskas med cirka 10 %. Ur 
monteringssynpunkt blir avfasningen till en fördel då de vassa hörnen minimeras, 
och samtidigt ger det ett mer estetiskt tilltalande utseende. Vidare tester får visa 
om denna version är tillräckligt hållfast för att sättas i produktion. 

 

Figur 18. Avfasade hörn 

3.8.2 Snäppfäste 

Konstruktionsarbetet för snäppfästena bestod i att framställa de fem olika 
konceptförslagen med en SLS-maskin. Underlaget som behövs vid 
prototypframtagningen är CAD-filer på produkten. Viktigt här att filerna är helt 
korrekt konstruerade annars uppstår problem under 3D-utskriften. 

Framtagningen av prototyperna gjordes i samarbete med Jönköpings Tekniska 
Högskola [16], där det finns en SLS-maskin till förfogande.  
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3.9 Tillverkning 

3.9.1 Metalldetaljer 

Metalldetaljen kan tillverkas tillexempel genom fräsning, gjutning, bockning och 
eventuellt svetsning. För att göra tillverkningen kostnadseffektiv och framförallt 
genomförbar utesluts fräsning och svetsning. Av anledningen att dessa kräver för 
mycket bearbetning vilket är både tids och kostnadskrävande. Bockning och 
gjutning är i dagsläget de två ledande metoderna när det gäller 
torkarbladstillverkning. Gjutningen tillåter inte lika stor formfrihet i förhållande 
till bockning, fast vid höga serier kan produktionskostnaderna hållas ner.  

Valet blev bockning/stansning som tillverkningsmetod för metallkomponenten. 
Detta för att detaljens geometri är anpassad för bockning och stansning, en 
produktionsprocess som ger goda egenskaper och höga toleranser. Ett annat 
argument för bockning är att den rådande kompetensen inom detta område i 
Kina, där eventuell tillverkning kommer att ske. 

3.9.2 Polymerdetaljer 

Gällande polymerdetaljerna finns det flera alternativ, mest attraktiv är 
formsprutning på grund av antalet detaljer produktionen komma att innefatta. 
Detaljerna inkorporeras i ett och samma gjutverktyg vilket håller nere 
kostnaderna. 

Den valda polymeren (se 3.10.2) har goda gjutegenskaper, och dessa kan förbättras 
ytterligare genom additativer. Exakt hur detta kommer att ske är dock upp till 
uppdragsgivaren och det företag produktionen kommer att ske hos. Då arbetet 
enbart sträcker sig till att ta fram en konceptlösning och ritningsunderlag för 
denna. Troligtvis kommer tillverkningen att utföras uteslutande i Kina, vilket 
leder till att deras existerande tillverkningsmetoder är svåra att utesluta. 
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3.10 Material 

3.10.1 Plåtdetalj 

Detaljen innehåller kraftiga bockningsvinklar och skall stansas ut, detta begränsar 
materialvalet. Därför skall stålet inneha en hög duktillitet, lågt motstånd vid 
stansning, samt lägsta möjliga pris. Slutgiltiga valet av stålet blir AISI 1015 [17] 
anlöpt, vilket tillgodoser de uppsatta krav för konstruktionen. 

3.10.2 Polymerdetalj 

Polymer för adaptrerna blir POM (Polyacetal) [17], detta är en polymer med goda 
mekaniska egenskaper och maskinbarhet. POM används i dagsläget till adaptrerna 
av ett flertal tillverkare med bra resultat. 

POM (Polyacetal) i rent tillstånd känslig för UV-strålning, vilket leder till att en 
additativ [18] måste tillföras. Även den mekaniska styrkan kan förbättras vid 
eventuella behov. För att undvika slaggbildning i verktyget bör polymeren 
innehålla 0.5-2.0 % Silikon. POM möter även kraven på temperaturbeständighet, 
med en arbetstemperatur mellan -73 till 76°C. POM lider inte av 
dimensionsförändringar på grund av vatten, vilket ger goda egenskaper då 
produkten utsätts för vatten regelbundet. 
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3.11 Prototypframtagning 
Prototyper ger en känsla över hur de valda koncepten ser ut och fungerar 
mekaniskt,  och är en god tidsinvestering. Sker ingen testning av den teoretiska 
konstruktion, kommer utvecklingsarbetet garanterat drabbas av oväntade problem 
och förseningar i ett senare skede, då kostnaderna för förändringar är exponentiellt 
högre.  

3.11.1 Plåtdetalj: 

Prototypframtagningen var intressant då den skapa en förståelse för hur 
bockningen av plåtdetaljen skulle kunna ske. Även godstjockleken på plåten var av 
intresse att studera och stod mellan två alternativ, 1.0 mm och 1.5 mm 
godstjocklek. I dagens infästningar är 1.5 mm plåt vanligast förekommande. För 
att göra en jämförelse togs prototyper av båda tjocklekarna fram, för att ge en 
förståelse om vilken lösning som är optimal. 

Den märkbara skillnaden mellan de två tjocklekarna, var att 1.0 mm plåten har en 
tendens att skjuvas av vid bockning där radier är tätt förekommande. 1.5 mm 
plåten hade inte denna tendens och gav en betydligt stadigare konstruktion. På 
grund av begränsningar i utrustning där prototypen togs fram, var det svårt att få 
de rätta toleranserna och måtten. Bockningen på 180° (se nr 1, figur 19) visade 
inte innebära några problem vid framställningen. 

 

 
Figur 19. Prototyp av multifästet 
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Prototypen innehåller ett rör (nr 4, figur 19) och skall fästas i plåtdetaljen på 
enklast vis. Tanken är att röret har en diameter med toleransområdet mm, 
vilket gör att den måste pressas in i hålet på multifästet. Dock räcker inte detta 
som infästning, utan någon form av deformationsprocess behövs för att röret skall 
hållas på plats. Genom att en hylsa träs över röret på båda sidorna kan den i sin tur 
nitas fast, (se nr 3, figur 19). Flertalet prover gjordes för att se hur bra metoden 
fungerade, och alla med goda resultat. Problemställningen var att deformationen 
runt hålet skulle ge upphov till dimensionsförändringar i cylindern, dock fanns det 
ingen tendens till detta vid upprepade försök. 

5.0
0.07+

−

En av fördelarna med att sammanfoga cylindern och fästet med hjälp av presskraft 
är minimeringen av tillverkningssteg. Försök visade att det fungerade bra på 
prototypen (se nr 2, figur 19). Sammanfogningen görs i samma maskin som 
stansning och bockning.  

3.11.2 Polymerdetaljerna: 

Framställdes för att få en känsla hur dessa fungerar tillsammans med plåtdetaljen, 
och för att skapa en förståelse om vilket snäppfesterna som gav den bästa 
funktionen. På grund av detaljernas komplexitet tillverkades dessa med hjälp av en 
SLS-maskin. 

Totalt togs fem olika prototyper fram, där varje detalj har en egen typ av 
snäppfunktion integrerat, (se figur 20). Toleranserna och passformerna går att 
studera i CAD-programmen, vilket är användbart under konstruktionsarbetet för 
att optimera produkten. Dock är det svårt att skapa en verklighetsbild av hur 
funktionslösningar kommer att fungera, och vad den verkliga storleken på 
produkten blir. 

 

Figur 20. Adaptrar med de olika snäppfästena 
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Adapterprototyperna (se figur 20) testades tillsammans med multifästet (se figur 
19), här uppstod det tyvärr problem på grund av att plåtdetaljen inte hade de rätta 
måtten. Beroende på att multifästet inte gick framställa tillräckligt exakt gällande 
mått och toleranser med den utrustning som fanns att tillgå.  

 

Figur 21. SLS-Prototyper 

Förslagen 4 och 5 (se figur 21) utskiljde sig tydligt vid testerna, genom att de gav 
bäst intrycket gällande funktionalitet och användarvänlighet. Förslag 4 visade sig 
vara den optimala lösningen, problemet är att den kräver mer utrymme för att 
fungera felfritt i förhållande till förslag 5. Snäpparmarna behöver ett visst 
rörelseområde vid montering, detta kräver att tillräckligt med material och plats 
existerar. Genom att trycka adaptern neråt över multifästet (se tabell 5) böjs 
armarna utåt, sedan läggs tryckkraft på tills röret snäpps in i hålen. Förslag 5 
monteras genom att röret på multifästet (se tabell 5) skjuts in i spåret tills den 
snäpps fast. 
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Monteringssteg förslag 4 Monteringssteg förslag 5 

  

  

  

Tabell 5. Monterings anvisning för de två utvalda snäppfästena 

Slutgiltiga produktvalet kommer att ske i samråd med EAS AB [1] och 
tillverkningsanläggningen i Kina. De har kunskapen om vilken konceptlösning 
deras produktionslina är anpassad för. All kontakt med tillverkaren kommer att 
ske genom EAS AB:s egen utvecklingsavdelning. 
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4 Resultat 
Uppgiften från EAS AB var att kontrollera om det fanns någon möjlighet att skapa 
en universaladapter till torkarblad av Flat Blade typen. Här beskrivs vad arbetet 
har resulterat i samt vilken det slutgiltiga konceptvalet blev. 

4.1 Utvecklingsarbetet 
Utvecklingsarbetet av en universaladapter i samarbete med EAS AB har bidragit 
till en lösning båda parter tycker är optimal. Detta på grund av att konceptet går 
hand i hand med hur EAS AB säljer och tillhandahåller Xwiper-produkter i 
dagsläget. Genom denna konceptlösning sparar de stora kostnader vad det gäller 
tillverkning, lager, leverans och återförsäljning. Lösningen bidrar till en enklare 
och smidigare montering av torkarbladet på bilen, samt gör det möjligt att 
kombinera adaptrer och torkarbladslängder i ett flertal olika varianter. 
Konstruktionen är också gjord för att kunna anpassas till framtida 
torkarbladsinfästningar genom mindre modifikationer.  

4.2 Konceptlösningen 

4.2.1 Multifästet 

Konceptlösningen blir multifästet (se figur 18) i den utvalda metallen 
materialstudien (se 3.10.1) hänvisar till. Annledningen är att den fick högst 
poängen i urvalsmatrisen (se tabell 2), har enkel och smidig tillverkning, är 
kostnadseffektiv, klarar höga påfrestningar och ger ett gediget intryck. Multifästet 
är konstruerat så att ingen modifikation av torkarbladet krävs, utan passar rakt av 
på dagens blad. Alla de krav som ställdes upp i kravspecifikationen på plåtdetaljen 
klarar detta nyutvecklade multifäste.  

Ritningar på multifästet framställdes med hjälp av Pro/Engineer, och är gjorda i 
Sheet Metall mode. Programmet kompenserar för materialutvidgning och 
förkrympning vid tunnplåtbearbetning, framförallt vid bockning. Detta medför 
att ritningarna är anpassade efter materialdeformation den plastiskabearbetningen 
orsakar. På så sätt får den slutliga produkten de rätta måtten och toleranserna. 
Ritningunderlaget för multifästet finns i bilaga 9. 

 

 

 

 

37 



Resultat 

4.2.2 Snäppfäste 

Ett antal olika idéförslag togs fram (se 3.5.2 – 3.5.2.5), dessa utvärderades genom 
en urvalsmatris (se tabell 4) och de mest lämpade förslagen urskiljdes. Resultatet 
från matrisen visade att flera alternativ var jämbördiga, detta gjorde att prototyper 
på alla konceptförslagen togs fram. För att kunde granskas dem noggrannare och 
utföra vissa funktionstester. Slutliga valet blir förslag 3 (se 3.5.2.3, eller nr 4 på 
figur 20) efter en genomgång med EAS AB, för dess funktion och smidiga 
montering. Förslag 2 (se 3.5.2.2, eller nr 5 på figur 20) ansåg EAS AB vara 
intressant på grund av dess enkelhet och funktionsduglighet. Båda lösningarna 
stämmer även bra överens med kravspecifikationen. 

För att kunna utreda funktionen på dessa två måste prototyper tas fram i den 
utvalda polymeren, vilket blir en uppgift för uppdragsgivaren och deras 
underleverantörer. När detta är gjort kan fullständiga funktionstester utföras, och 
det slutgiltiga valet av lösning väljas. Konceptlösningen är konstruerad på ett 
sådant sätt att inga specialverktyg eller avancerade tillverkningsmetoder kommer 
att krävas. Vilket underlättar vid framtagning av produktionsverktygen. 

Ritningsförslag på de två olika snäppfesterna återfinns i bilaga 9. Eftersom 
snäppfästet skall integreras i befintliga adapterar (se bilaga 3, för olika adaptertyper) 
framställs bara ritning på just den delen. Fortsatta arbetet med att integrera 
snäppfästen i adaptrerna, krävs att dessa finns som CAD-modeller. Vilket inte 
fanns att tillgå under arbetet, utan blir ett senare steg i utvecklingen av 
multiadaptern i samarbete med EAS AB. 
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5 Slutsats och diskussion 
• Konceptlösningen klarar nästintill alla av dagens infästningstyper, se bilaga 

3. 

• Materialval och tillverkningsmetoder stämmer överens med 
kravspecifikationen, se bilaga 1. 

• Konstruktionen är utformad för att hantera de påfrestningar den kan 
komma att utsättas för. 

• Multifästet är utformat på så sätt att framtida adaptertyper lätt skall kunna 
anpassas och fungera tillsammans med den. Då Flat Bladet begränsar 
utformningen på adaptern till en viss grad kommer ingen större förändring 
mellan adapter och huvudfäste ske inom de närmsta åren. 

• Monteringen av adaptrarna går att göra med handkraft genom ett 
nyutvecklat snäppfäste. Genom detta uppfylls även de monteringskrav som 
var uppställda för produkten. 

• Konceptlösningen stämmer väl överens med EAS AB:s försäljningsstrategi, 
och sparar in kostnader vad det gäller leverens, lager och montering. 

Ambitionen med detta examensarbete var att se över möjligheten att utveckla en 
universaladapter som kunde klara alla infästningstyper från 2004 och framåt. 
Dock framkom det tidigt vissa svårigheter med detta lösningsförslag. Särskilt var 
det två stycken konfigurationer som orsakade problem, Hooken och Glidern. De 
geometriska nackdelarna med dessa två gjorde en universaladapter stor och 
otymplig. Därför började alternativet med en universalinfästning monterat på 
bladen och olika polymerdetaljer ses över. Det är mer ekonomiskt och framför allt 
logistiskt försvarbart att ha samma infästning på alla blad oavsett längd. Även om 
denna linje får tillföljd att alla infästningar måste tillverkas med gällande 
snäppfäste. Antalet polymerdetaljer går rakt i mot grundidén, fast uppvägs av EAS 
AB försäljningsstrategi (se 1.1). Genom denna lösning kan verkstäderna 
specialanpassa torkarblad och adapter utifrån rådande kunds behov. Detta leder 
också till att inge torkarblad kommer att bli liggande oanvända på grund av att det 
sitter en mindre vanlig adapter monterad på bladet från fabrik. 

Sammanfattningsvis finns det fortfarande delar av konstruktionen som inte är 
färdigställda. Arbetet kommer att fortgå med EAS AB även efter avslutat 
examensarbete. Framtida arbete kommer även att ligga i närmare samarbete med 
underleverantören i Asien, och tillsammans med dem ta fram ritningsunderlag på 
befintliga infästningar. Sedan med hjälp detta material anpassa alla befintliga 
adaptrarna för att fungera tillsammans med vår konceptlösning. 
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På det stora hela har arbetet gått precis som vi hade tänkt oss, några små 
förändringar fick dock göras från det ursprungliga målet. Tidsmässigt har det tagit 
mer tid än vad vi räknade med från början, på grund av detta följdes inte 
tidsplanen fult ut. Resultatet blev bättre än väntat och EAS AB visade stort intresse 
i vad vi kom fram till. Detta ger givetvis goda förhoppningar om ett framtida 
samarbete tillsammans med dem.
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Bilaga 2: Ganttschema (Tidsplan) 
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Bilaga 3: Olika infästningskonfigurationer, bilder och vilka bilmodeller de passar till. 
 
Hock: 

Finns i två olika dimensioner och är den vanligaste typen bland 
infästningar.  
Passar till de flesta asiatiska och europeiska bilar 
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Pinn: 
Mycket vanlig konfigurationen 
Passar till BMW, Audi, VW, Volvo 
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Wing: 
 Finns i två olika varianter, med vissa innebörders skillnader 
 Passar till BMW, Volvo 
  

 

 
 

Gliden: 
 Relativt ovanlig lösning, är stor och klumpig. 

Passar till Audi, Cadillac, Mercedes  
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Knapp: 
 Litet fäste som låses fast med hjälp av en knapp i bakre ändan.  
 Passar: Volvo, VW, Audi, Skoda 
 

 

 

 
 
 
Bajonett:  
 En form av bajonettfäste, där en skena skjuts in i fästet och låser fast 

torkarbladet. 
 Sitter främst på Renault men även en del andra franska bilar. 
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Audi:  
 Specialfäste som sitter på Audi A6, förekommer troligtvis på andra 

modeller. 
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Bilagor 

Bilaga 4: Torkarmotorer 
 
Företaget Bosch [9] är världsledande vad det gäller utveckling och framtagning av 
motorer till drivning av torkramen på dagens bilar. Torkarmotorn består av en elmotor 
vars drivaxel är kopplad till en utväxling för att öka styrkan och sänka hastigheten på 
torkararmens rörelse. Det ingår även någon form av styrsystem vars uppgift är att 
variera torkarhastigheten mot vindrutan. 
Problemet är att alla bilmärken har olika torkarmotorer, utväxling och linkage vilket i 
sin tur leder till att varje bilmodell har olika vridmoment- och hastighetskurvor. 
Linkagets uppgift är att överföra rörelsen från elmotorn till de två torkararmarna, 
utformningen på linkaget skiljer också från bilmodell till bilmodell.  
 

 
 
Exempel på ett linkage med motor, Cap Corp [3] 
 
Här följer några utvalda torkararmsmotorer ur Boschs [9] sortiment. 

D.C. motors with transmission D.C. motors with transmission D.C. motors with transmission 

   
Part number 0 390 251 690 Part number F 006 B20 093 

Part number 0 390 251 684 
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Nominal voltage UN 12 V 

Nominal power PN 20 W 

Nominal current IN 8 A  

Maximum current Imax 30 A 

Nominal speed nN 38 min-1

Nominal torque MN 5 Nm 

Breakaway torque MA 25 Nm  

Reduction i 55 : 1  

Direction of rotation  L/R  

Type of duty  S 1  

Degree of protection  IP 23  

Weight  approx. 1,10 
kg   

Nominal voltage UN 12 V Nominal voltage 12 V UN

Nominal power 40 W Nominal power 40 W P PN N

Nominal current IN 10 A  Nominal current 10 A  IN
Maximum current 60 A Maximum current 60 A I Imax max

Nominal speed nN 151 min-1

Nominal torque MN 2,5 Nm 

Breakaway torque MA 17 Nm  

Reduction i 52 : 2  

Direction of rotation  L/R  

Type of duty  S 1  

Degree of protection  IP 23  

Weight  approx. 
1,10 kg  

Nominal speed 151 min-1nN

Nominal torque 2,5 Nm MN

Breakaway torque 17 Nm  MA

i Reduction 52 : 2  

Direction of rotation  L/R  

Type of duty  S 1  

Degree of protection  IP 23  

Weight  approx. 1,10 
kg  

Clockwise  Green (+)  

 
 
 

http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Product.jsp;jsessionid=C1E26E9C8AD190B75316B934633782D7?language=en-GB&prod_id=458&image=DA_F_01&view=popupimage
http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Product.jsp;jsessionid=C628C9A18BB878A18919BA06FB269651?language=en-GB&prod_id=681&image=DA_F_01&view=popupimage
http://rb-aa.bosch.com/boaaemocs/Product.jsp;jsessionid=C628C9A18BB878A18919BA06FB269651?language=en-GB&prod_id=460&image=DA_F_01&view=popupimage


Bilagor 

Bilaga 5: Beräkningar på rörelsemönster på torkararm, Volvo S80 årsmodell 2004. 
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Bilaga 6: Idéskisser 

 
 Här är ett utdrag från idéerna på 

universalplattan på bladen 
 
 

 En tidig version 
innehållande Hook och Pinn  
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Versioner på universalplattan med separata snäppmoduler. 
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Olika påhäng 
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Hur Audikonfigurationen ska inkorporeras.   
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Bilaga 7: Stansberäkningar 
 
Utstansning multifäste: 
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Urstansning av 7 mm hål: 
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BILAGA 8: Patentsökning, för hela patentet besök Espacenet [13] och sök på 
publikationsnumret.  
  
Publication number: CA2564738
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication number: KR20050033046 
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Publication number:  
WO2006106006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication number: CA2553977 
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