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Sammanfattning 

 
En vanlig behandling av tandlöshet i underkäken är att operera in fyra titanimplantat och på 
implantat göra en tandbrygga eller en protes och målet med projektet är att designa, och 
eventuellt konstruera en maskin som kan vara sådan att en simulerad belastning från krafter, 
som utvecklas vid tuggning hos en människa, kan efterliknas. Protesen är en billigare 
lösning än en tandbrygga. Den enklaste formen av en tand- och implantatstödd bro är en 
3-ledsbro.  
 
Syftet var att designa en maskin för att simulera tuggbelastning över lång tid av dentala 
konstruktioner. Den färdigställda maskinen ska vara mindre, lätt vid förflyttning och särskilt 
ljudnivån på den ska uppskattningsvis ligga på kring 50 dB. Maskinen blir designad med 
Fluidsim, ett läromedel i styrteknik som är en omfattande mjukvara för skapande, simulering, 
instruktion och studie av elektro-pneumatiska, elektrohydrauliska, digitala och elektroniska 
kretsar. Maskinen ska konstrueras med ett lämpligt drivsystem och blir försedd med USB, 
eller liknande kontakt för anslutning till dator då de ställda kraven uppfyllas.  
 
Maskinen som ska förhoppningsvis färdigställas utifrån designförslaget ska kunna simulera 
en tuggprocess, mäta den kraft som appliceras på provkroppen, och genom 
utmattningstester på ett dynamiskt sätt  avgöra om hållfastheten är tillräcklig med bara två 
implantat. Trots att projektet i sig inte uppfyller alla krav var genomförandet lärorikt och 
stimulerande och designförslag blev ett lämpligt alternativ. Resultatet är ett designförslag 
med en acceptabel konstruktion. En färdig desig sedan i början av arbetet skulle maskinen 
förmodligen hunnits färdigställas och testas och då uppfylla de ställda kraven. Arbetet 
utfördes i Teknikhuset vid Umeå universitet.Tomas Lindh, tandläkare vid Institutionen för 
odontologi är beställaren och uppdragsgivaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
When you lose one or more teeth or have large toothgap, dentures or implants may be an 
option in many cases. Many specialized clinics today are increasingly practicing these 
operations that make people who lose their teeth have new teeth while maintaining good oral 
hygiene. The implants is held to place by four screws but the new attachment vill onlys have 
two screws.  
 
The new version machine will be constructed for simulation of chew process. It will be more 
productive, easier to move and specially it will be equipped with a USB so that a computer 
will connected when needed. The machine will be constructed with a programmable logic 
controller (PLC) an industrial digital computer which has been ruggedised and adapted for 
the control of manufacturing processes or any activity that requires high reliability control and 
ease of programming and process fault diagnosis. In addition to the PLC the machine will 
have the cylinder, a sound damper and also the pressure transmitter.  
  
The new machine will have a better way to control the pressure. The design proposal meet 
the requirements of the customer and above all to fulfill the purpose for which it will be 
constructed.  
 


