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Förord 
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Sammanfattning 

Till följd av Acosense AB:s ökade behov av framgångsrik marknadsföring så startades detta 

projekt i syfte att skapa en representativ demonstrationsrigg för uppvisande av deras produkt. 

En kortare projektanalys gav oss förståelsen att det handlade om ett renodlat 

konstruktionsprojekt i form av ett vattenburet system. Systemet skulle kunna illustrera 

föroreningar i någon form och dessa föroreningar skulle kunna separeras och återföras från 

vattnet på ett smidigt sätt.  

Projektet innehåller hela produktframtagningsprocessen med allt från idégenereringens första 

steg till tillverkning och färdigställande av produkt. Med konkreta utgångsvärden så insåg vi 

snart att det var själva separeringen och återföringen av föroreningarna som var den största 

utmaningen och det som skulle ta mest tid.  

Separationsfunktionen fick benämningen partikelregulator och många olika förslag har 

arbetats fram, utvärderats och testats för att få fram bästa möjliga lösning. Med en fungerande 

partikelregulator ingick projektet i en fas där design spelade en större roll för att få fram en 

produkt som skapar uppmärksamhet och förtroende. Materialval var även en viktig bit då 

systemet skall klara den påfrestning som ett ständigt flöde av vatten ger samtidigt som det 

måste klara fukt utan att korrodera.  



 

 

Abstract 

This project was started as a result of Acosense AB:s greater need of successful marketing. 

The purpose is to create a demonstration rig that represents the company on which they can 

advertise their instrument. 

After a short analysis of the project we realized that it was a solid construction project in the 

form of a water flow system. The system is supposed to illustrate pollutions and the system 

should have a function that separates the pollution from the water. 

This project contained all the steps within the product development and manufacturing 

process starting with brainstorming and ending with a complete product. When having 

concrete inputs we soon realized that it was the separation of pollution and water that was 

going to be the biggest challenge and take most of our time. 

The separation function was named particle-regulator and many different proposals was 

sketched, evaluated and tested in the purpose to get the best possible solution. With a 

functional particle-regulator the project moved into a phase where the word design came to a 

greater meaning. Our goal was now to create a product that attracts attention and is 

representative for the company. Choosing the material was also an important part when 

constructing due to the continuously flowing water that runs through the system causing 

pressure and corrosion. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras projektägaren, bakgrund, syfte och mål samt avgränsningar. 

1.1 Företagspresentation 

Acosenses affärsidé och deras egenutvecklade produkt Acospector Acoustic Chemometer 

utgör grunden för projektet. Denna produkt mäter föroreningar och andra egenskaper hos 

vätskor i kemiska och biologiska processer, framförallt inom pappers- och oljeindustrin. 

Produkten bygger på att en sändare och mottagare fästes utanpå det rör där vätskan strömmar 

igenom. Dessa skickar sedan ljudvågor mellan varandra vilka analyseras och illustrerar data 

vad gäller till exempel föroreningar och partikelstorlek.  

Själva iden startades som ett sidoprojekt på industrijätten ABB. År 2007 lämnades den 

patenterade uppfinningen Active Acoustic Spectroscopy över till Encubator AB där Chalmers 

Entreprenörsskola ansvarade för marknadsföringen. Ur detta bildades företaget Acosense AB 

år 2009 där en av grundarna till det ursprungliga projektet, David Brohall, tillträdde som 

verkställande direktör. 

1.2 Bakgrund 

För att i sin fortsatta marknadsföring och för att kunna demonstrera sin produkt behöver 

Acosense en demonstrationsrigg där de kan visa hur instrumentet fungerar. 

Demonstrationsriggen ska illustrera föroreningar i en flödande vätska. Koncentrationen av 

partiklar ska kunna regleras för att ge Acosense möjlighet att visa att deras mätinstrument kan 

mäta partikelkoncentration i vätskan. 

Demonstrationsriggen ska användas både för att visa upp produkten på mässor och 

utställningar och för att företaget ska kunna testa sin produkt där den tillverkas. Företagets 

och vårt primära mål var att ha en färdig demonstrationsrigg till Stockholmsmässan för 

pappersmassindustrin den 17- 19 maj.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att med hjälp av en demonstrationsrigg underlätta marknadsföring och 

uppvisning av funktion av Acosenses produkt Active Acoustic Chemometer. Genom att visa 

partikelkoncentration, flödeshastighet och andra egenskaper hos vätskan för blotta ögat 

genom någon form av genomskinlig del i systemet, samtidigt som Acosenses produkt visar 

siffror på dessa egenskaper blir kunden och potentiella köpare övertygade av produktens 

funktion. 

Målet med projektet är att skapa en demonstrationsrigg som överstiger projektägarens 

önskemål gällande utseende och funktion. Utseendet på demonstrationsriggen ska vara 

representativ för Acosense och ge ett professionellt intryck hos potentiella kunder på mässor.  
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1.3.1 Problemdefinition 

Acosenses produkt Acoustic Chemometer mäter egenskaper hos vätskor genom att skicka 

signaler mellan givare genom röret där vätskan löper. Uppgiften som vi fick att lösa var att 

konstruera och tillverka en demonstrationsrigg som ger Acosense möjlighet att visa funktion 

och utseende på sin produkt ute på mässor. 

Det största problemet enligt både Acosense och oss studenter var att reglera koncentrationen 

partiklar i vätska. Efter att detta var löst övergick problemdefintionen mer till att bygga en 

representativ och tät konstruktion som inte korroderar i kontakt med vatten. 

Demonstrationsriggen skulle tillverkas på en EU- pall för transportmässiga skäl och skulle 

vara robust för att inte gå sönder under transport. 

1.3 Avgränsningar 

Projektets mål är att ge möjlighet för Acosense att illustrera funktionen på deras produkt. 

Detta ska göras genom en demonstrationsrigg som visar föroreningar i ett vätskeburet system. 

Projektet ska endast beröra idégenering, konstruktion och tillverkning rörande 

demonstrationsriggen och alltså ingenting som berör Acosenses produkt Acoustic 

Chemometer i övrigt. 

2. Teoretisk referensram 

I uppstarten av projektet då vi diskuterade hur projektet skulle genomföras beslutade vi oss 

för att som grundstruktur använda den metodologi som vi tillämpat under tidigare 

konstruktionsprojekt. Då har vi enbart tillämpat Fredy Olssons Principkonstruktion(1995), 

Primärkonstruktion(1995) och Tillverkningskonstruktion(1981) men utöver dessa vill vi även 

komplettera med andra synsätt och teorier på produktframtagning. 

Metodologin har vi valt att dela upp i ett antal delmoment med utgångspunkt från Fredy 

Olsons böcker Principkonstruktion(1995), Primärkonstruktion(1995) och Arne Åkessons 

Tillverkningskonstruktion(1981). Vi har även valt att använda teorier från Johanesson et 

al(2004) gällande olika typer av konstruktionskriterier, Bergman och Klefsjö(2007) gällande 

kvalitetshus och kundcentrerad planering och Säfsten et al(2010) gällande 

produktframtagningsprocessen.  

2.1 Principkonstruktion 

I inledningen av produktframtagningsprocessen tillämpade vi Fredy Olsons verk 

Principkonstruktion(1995). Denna del bygger till stor del på att identifiera krav och önskemål, 

generera idéer och analysera konkurrenter med liknande produkter. De mest övergripande 

delmomenten i principkonstruktionen är: 

 Produktdefinition där vi identifierar produktens huvudsakliga uppgift, omgivning, 

användare och ekonomiska förutsättningar 



3 

 

 Konkurrentanalys där vi söker för- och nackdelar hos liknade produkter som kan 

gynna vårt projekt 

 Kriterieuppställning där vi identifierar de krav som produkten ska uppfylla för att 

fylla önskad funktion hos användaren 

 Idégenerering där förslag på lösningar till projektet tas fram utan att slaviskt följa 

kriterieuppställningen men ändå ha den i åtanke 

 Utvärdering där lösningar som framkommit i idégenereringen viktas mot de krav och 

önskemål som identifierats i kriterieuppställningen 

Utöver Fredy Olsons litteratur Principkonstruktion(1995) valde vi även att implementera 

Bergman och Klefsjös(2007) teorier gällande kvalitetshus och kundcentrerad planering och 

Johannesson et al(2004) gällande kriterietyper. Kvalitetshuset används för att säkerställa att 

kundens krav och önskemål uppfylls. 

2.2 Primärkonstruktion 

Den andra fasen i produktframtagningsprocessen är enligt Olson(1995) Primärkonstruktionen. 

Primärkonstruktionen är enligt Olson(1995) en etapp där en primär, preliminär och 

fungerande produkt ska åstadkommas. Denna del bygger till stor del på att fastställa och 

identifiera färdiga konstruktionskomponenter, bestämma ingående detaljers utformning och 

material samt att utföra sammanställning på hela produkten och dess ingående delar (Olson, 

1995). De mest övergripande delmomenten i primärkonstruktionen är: 

 Produktutkast där vi visar vilka väsentliga delar som ingår i produkten samt hur 

dessa samspelar. Produktutkastet visar dessutom ungefärliga dimensioner och 

konstruktionens omgivning 

 Komponentval där färdiga konstruktionskomponenter som bultar, flänsar och pumpar 

väljs och implementeras på produkten 

 Detaljkonstruktion där specialkonstruerade detaljer beskrivs, samt hur de är 

anpassade till den övriga konstruktionen 

 Produktsammanställning där färdiga konstruktionskomponenter och delar från 

detaljkonstruktionen pressenteras. Här pressenteras huvud- och delsammanställningar 

på hela demonstrationsriggen och viktiga produktenheter som rördragning och stomme 

Utöver Olsons(1995) teorier har vi även tittat på Karlebo Handbok(2000) och Karlebo 

Materiallära(2003) för materialval, materialdata och bearbetningsmetoder. 

2.3 Tillverkningskonstruktion 

Tillverkningskonstruktionen har i syfte att utforma produkten för att göra den lämpad för både 

tillverkning och användning (Åkesson, 1981). I vårt arbete med primärkonstruktionsetappen 

hade vi tillverknings- och användningsmöjligheten för produkten i åtanke, vilket gör att 

tillverkningskonstruktionsetappen till stor del blir att kontrollera vårt tidigare arbete. 
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Tillverkningskonstruktionen som vi har valt att slå ihop med slutkonstruktionen är den tredje 

och sista konstruktionsetappen innan demonstrationsriggen ska tillverkas. Denna etapp 

behandlar till stor del tillverknings- och användarvänlighet men även demonterings- och 

monteringsmöjligheter hos produkten (Åkesson, 1981). De huvudsakliga delmomenten i 

tillverkningskonstruktionen är: 

 Anpassning till olika tillverkningsmetoder där produktens olika delar anpassas för 

olika tillverkningsmetoder. I vårt fall anpassas tillverkningen till de möjligheter vi har 

att bearbeta och tillverka i Högskolan i Halmstads verkstad. I de fall där detta inte är 

möjligt anlitar vi externa tillverkare med specifika tillverkningsmöjligheter. 

 Materialval där material för produktens olika delar anpassas utifrån krav och 

önskemål gällande utseende och hållfasthetsegenskaper.  

 Val av tillverkningsmetoder där produktens olika delars tillverkningsmetod väljs, 

detta utifrån tidigare anpassning till olika tillverkningsmetoder. 

 Anpassning till montering, demontering och transport där monteringsmöjligheter 

och anpassning till transport görs. 

2.4 Tillverkning 

Efter princip-, primär- och tilllverkningskonstruktion kommer demonstrationsriggen att 

tillverkas enligt ritningar och annat underlag som tagits fram under projektets gång. 

Tillverkningen består till stor del av svetsning av rördelar och fyrkantsrör. Utöver det består 

tillverkningen av skruvande av rördelar, sågning och anpassning av plasthölje och montering 

av elmotor på ventil för reglering av partiklar i vattnet. 

2.5 Kontroll av tillverkad produkt 

Det sista momentet i projektet blir att kontrollera utfört arbete. Det som ska kontrolleras är 

systemets täthet vid svetsar och bultförband, hela systemets säkerhet och produktens funktion 

i förhållande till framtagna krav och önskemål. En kontroll motsvarande en CE- märkning 

kommer att ske som absolut sista steg. 

3. Metod 

Baserat på Olsons(1995) princip- och primärkonstruktion och Åkessons(1981) 

tillverkningskonstruktion har vi valt att dela in projektet i tre huvudfaser: principkonstruktion, 

primärkonstruktion och tillverkningskonstruktion. Då produkten även kommer att tillverkas 

kompletteras dessa faser med ytterligare två faser: tillverkning och kontroll av tillverkning. 

3.1 Principkonstruktion 

Vi har i uppbyggnaden av konstruktionsarbetet valt att dela in projektet i tre primära faser, 

princip-, primär- och tillverkningskonstruktion. Den första fasen i projektet kallas 

Principkonstruktion. Vi har i denna fas framförallt använt oss av boken Principkonstruktion 



5 

 

(Olson, 2009), men vi har även tittat på teorier från Produktutveckling- effektiva metoder för 

konstruktion och design (Johannesson et. al., 2004) och Effektiv produktframtagning- Analys 

och hantering av osäkerhet, komplexitet och spridning (Säfsten et. al., 2010). 

3.1.1 Produktdefinition 

Produktdefinitionen är den inledande fasen i principkonstruktionsprocessen och ska behandla 

vad produkten har för funktion, huvuduppgift, deluppgifter, dess omgivning, handhavande 

och de ekonomiska förutsättningar som produkten har(Olson, 2009). 

Användning 

Produktens huvudsyfte är att vara ett hjälpmedel vid mässor, utställningar och på företaget. 

Vid mässor och utställningar är dess syfte att ge möjlighet åt företaget att visa upp 

funktionerna som deras produkt har att erbjuda. Demonstrationsriggen består av ett antal 

beståndsdelar: 

 Rörkonstruktion 

 Pump 

 Partikelutformning och partikelmaterial 

 Pallutformning 

 Partikeluppfångare och släppare 

 Skärm 

Dessa delar samspelar för att tillsammans utgöra en fungerande demonstrationsrigg som 

uppfyller de krav som vi och företaget har satt på produkten. Dessa krav är: 

 Produkten måste klara av att driva vattenflöde och kulor 

 Utseendet på pallen och höljet ska se representativt ut för företaget gällande färg och 

utformning 

 Skärmen ska visa data på vatten- och partikelflöde samt visa den information som 

företagets produkt kan visa 

 Partikelfångaren måste anpassas till partiklarnas material och utformning 

 Flödet på kulorna ska kunna anpassas 

Processen 

Produktens huvuduppgift är att föra vatten och partiklar runt i ett slutet vattenburet system. 

Företagets produkt ska sedan placeras på demonstrationsriggen för att mäta egenskaper hos 

vätskans såsom koncentration, viskositet och flödeshastighet. 

Omgivning 

Demonstrationsriggen ska framförallt användas vid mässor och andra utställningar. Produkten 

ska dessutom användas för att testa funktionen på deras produkt på företagets kontor. 
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Människan 

Demonstrationsriggen kommer att användas av företagets representant vid mässor och 

utställningar. Åhörare som besöker företagets monter vid mässor kommer även att påverkas 

av produkten. 

Ekonomi 

Produktens pris beror till stor del hur vi och företaget kommer överens att den ska utformas. 

Produktens huvudsakliga kostnad är kostnaden för dess ingående komponenter som till 

exempel pump, rör och byggnadsmaterial till tank och pall. Förutom dessa delar kommer det 

även krävas kulor som ska flöda tillsammans med vattnet i systemet. Kulorna kommer att 

utsättas för slitage och kommer därför att behöva bytas ut efter en tids användande. 

Driftskostnaden för produkten kommer att vara ekvivalent med kostnaden för vattnet och 

elektriciteten som krävs för att driva den.  

3.1.2 Kravspecifikation 

Vi har gjort en kravspecifikation som utformats tillsammans med David Brohall som är 

verkställande direktör på Acosense AB. Vi har enligt Johannesson(2004) delat upp våra 

kriterier i tre olika kategorier. Konstruktionskriterier, begränsande kriterier och funktionella 

kriterier. 

Begränsande kriterier 

 Produkten ska vara leveransklar och klar för användning senast den 10 Maj 2011. 

Anledningen till detta är att företaget ska visa upp sin produkt på en mässa för 

pappersmassindustrin i Stockholm 17- 19 Maj 

 Budgeten för hela produkten har ett målvärde på 25 000 kr. Beloppet är dock flexibelt 

om en uppseendeväckande bra lösning skulle komma på tal. Om så är fallet är 

budgettaket 40 000 kr 

Konstruktionskriterier 

 Hela produkten ska få plats på en EU- pall och skall enkelt kunna fraktas. Måtten får 

med andra ord inte överstiga 1200x800 mm. Höjden på produkten skall vara 

användarvänlig för att justeringar ska kunna utföras på skärm vid stående position 

 Utformningen på produkten ska vara representativ för företaget 

 Produkten skall ha en transparent del för att åskådare och företagets representant kan 

följa händelseförloppet 

 Diametern på rören som bildar rörkonstruktionen skall vara 50- 80 mm 

 Systemet ska vara vattenburet för att underlätta påfyllnad, uttömning och rengöring 

 Det ska med ögat gå att urskilja partiklar i vattnet 

 Produkten ska inte korrodera i kontakt med vatten. Materialval på ingående 

komponenter får därmed anpassas utifrån detta  
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Funktionella krav 

 Flödeshastigheten på vattnet och partiklarna ska återspegla den hastighet som finns ute 

i pappersmassindustrin. 

 Produkten vara tystgående då den ska användas på mässor. Riktvärdet för ljudnivån är 

30 dB 

 Antalet partiklar som flödar i vattnet skall kunna regleras, från få till många 

 Partiklar ska stanna i systemet vid tömning av vatten 

 Partikelreglering ska kunna styras via en extern datorskärm 

 Systemet skall medge repeterbarhet för partikelreglering 

 Det ska vara enkelt att fylla och tömma systemet på vatten 

Kundcentrerad planering 

Kundcentrerad planering eller QFD är ett arbetssätt som används för att på ett systematiskt 

sätt översätta kundens behov och önskemål till egenskaper hos produkten. I en QFD- analys 

sätts kundens behov i centrum, samtidigt som hänsyn tas till konkurrenters liknande produkter 

(Bergman och Klefsjö, 2007).  

I vårt fall agerar Acosense AB kund, vars krav och önskemål vi ska översätta till funktioner 

och egenskaper hos produkten. Liten vikt har lagts på att titta på konkurrenters produkter 

eftersom att demonstrationsriggen är en unik konstruktion som är utformad för Acosenses 

önskemål. Vi kommer i konkurrensjämförelsen i QFD- huset istället jämföra våra olika 

alternativ ur principkonstruktionen. Utifrån den kravspecifikation vi har utformat tillsammans 

med Acosense har vi gjort ett QFD- hus. QFD- huset visar hur önskade egenskaper samspelar 

med olika delar i den färdiga demonstrationsriggen. QFD- huset återfinns i bilaga 1. 

Kriterier för partikelregulator 

Vi har kommit fram till att funktionen för att reglera antalet partiklar i vätskan är det största 

problemet i demonstrationsriggen. Utifrån detta har vi utformat ett antal kriterier för att kunna 

ta fram och utvärdera lösningsförslag. 

Krav 

 Partikelregulatorn ska kunna reglera antalet partiklar i vätskan. 

 Alla partiklar ska kunna isoleras från systemet. 

 Regleringen av partiklar ska kunna styras från en extern dator. 

 Partikelregulatorn ska generera ett jämt flöde av partiklar. 

 Partikelregulatorn ska vara driftsäker. 

Önskemål 

 Partiklar ska inte passera igenom pump. 
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 Minimera antalet faktorer som kan fela i processen. 

3.1.3 Presentation av produktförslag 

Den del i demonstrationsriggen som har störst komplexitet har vi identifierat till 

partikelregulatorn. Av denna anledning har vi också lagt störst vikt vid partikelregulatorn i 

inledningsfasen av produktförslagsframtagningen. Vissa delar i den färdiga 

demonstrationsriggen kommer sedan anpassas utifrån partikelregulatorn medan andra kan 

utformas individuellt. 

Partikelregulator genom sil vid inlopp 

Ett förslag där vi gör en sil som hindrar kulor från att sugas upp i röret. Med hjälp av cylindrar 

skapas en öppning för kulorna att strömma in i. Alternativt roteras silen undan och släpper in 

önskad mängd kulor i systemet. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 1. 

Partikelregulator med hjälp av elektromagnet 

En elektromagnet som monteras i en trumma i systemet. Vatten och partiklar passerar genom 

trumman då elektromagneten inte är påslagen. Slås elektromagneten på attraherar den kulorna 

medan vattnet fortfarande passerar. En förutsättning för att förslaget fungerar är att partiklarna 

är av magnetiskt material, alternativt att de har en kärna av magnetiskt material. Skisser på 

förslag återfinns i bilaga 2, skiss 2. 

Partikelregulator med hjälp utav vridspjäll 

Partikelhalten i det strömmande vattnet regleras genom att en sil placeras i röret där processen 

sker. Genom att vrida på en arm som är fäst på ovansidan av silen regleras antalet partiklar 

medan vattnet fortfarande strömmar igenom. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 3. 

Partikelregulator med magasin 

Rörsystem där flertalet magasin byggts in som öppnar/stänger i båda ändar för att släppa 

in/släppa ut partiklar. Någon typ av silar placeras vid magasinens inlopp för att fånga upp 

partiklarna medan vattnet strömmar förbi. Magasinen öppnas med hjälp av vinkelventiler 

vilket ger tre olika partikelflöden. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 4. 

Partikelregulator med skjutspjäll 

Ett skjutspjäll och en konformad sil monteras i röret där vatten och partiklar passerar. Genom 

att föra ner skjutspjället stoppas partiklarna från att passera, genom att skjutspjället är en sil 

passerar vattnet. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 5. 

Partikelregulator med roterande silar 

Olika storlekar på silar om styr mängden kulor i systemet. En platta kan styra bort samtliga 

partiklar från systemet till en behållare på sidan av tanken. Vid fullt flöde av partiklar ställs 

den roterande konstruktion i ett läge där ingen sil finns. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, 

skiss 6. 
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Partikelregulator med öppningsfilter 

Ett förslag där antalet partiklar styrs genom ett vinkelspjäll som kan vinklas inne i en box som 

är monterad på systemet. Vinkeln styr öppningen där partiklar kan passera. Då spjället är ett 

nät kan vattnet alltid passera utan att påverkas. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 7. 

Partikelregulator med filter och magasin 1 

Ett filter styr kulorna upp i grenröret i mitten. Flytkraften i kulorna leder dem uppåt. Röret 

delar upp sig i magasin som sedan kan öppnas för att frigöra kulor ut i systemet. Skisser på 

förslag återfinns i bilaga 2, skiss 8. 

Partikelregulator med filter och magasin 2 

En process där ett filter leder upp kulorna i ett större magasin som öppnas och stängs med 

skjut- eller vridspjäll. Vattnet passerar genom filtret men kulorna leds in i ett magasin som 

öppnas beroende på hur mycket partiklar som önskas passera. Skisser på förslag återfinns i 

bilaga 2, skiss 9. 

Partikelregulator med filter och magasin 3 

Detta förslag bygger på samma princip som partikelregulatorn med filter och magasin 2. 

Skillnaden mellan dessa är att denna modell har två magasin som i sin tur öppnas och stängs 

med hjälp av skjut- eller vinkelventiler. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 10. 

Partikelregulator med filter och magasin 4 

Detta förslag bygger på samma princip som ”partikelregulator med filter och magasin 2”. Det 

som skiljer förslagen är att kulor med större högre densitet används och att konstruktionen 

vänds upp och ner. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 11. 

Partikelregulator genom dubbla pumpar 

Detta förslag bygger på att en doseringspump styr mängden kulor som körs runt i systemet 

medan en annan pump driver vatten. Genom att ett filter placeras i en behållare skiljs partiklar 

och vatten åt. Skisser på förslag återfinns i bilaga 2, skiss 12. 

Partikelregulator genom vridcylinder 

Detta förslag bygger på att partiklar och vatten passerar genom en vridbar cylinder som är 

kopplad till systemet. Vrids cylindern faller partiklarna ner till botten av den, vrids den åt 

andra hållet faller partiklarna ner i strömmen och går på detta vis genom systemet. Skisser på 

förslag återfinns i bilaga 2, skiss 13. 
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3.1.4 Utvärdering av produktförslag 

För att ta reda på vilka av de produktförslag som lämpar sig för ändamålet har vi viktat dem 

mot de funktionella krav och önskemål som vi tagit fram. Produktförslagen får poäng utifrån 

hur väl de uppfyller kravet eller önskemålet. 

Tabell 1, Kriterieuppställning för partikelregulatorer(Martin Truedsson. 2011)  

De fem produktförslagen som har klarat kraven och önskemålen bäst går vidare för en mer 

utförlig utvärdering. 

3.1.5 Vidare utvärdering av produktförslag 

De produktförslag som gått vidare från den första utvärderingen utreds vidare i en mer 

ingående funktionsmatris. Detta görs som ett steg i principkonstruktionen för att ta ställning 

till vilka produktförslag som ska byggas genom enklare fysiska modeller. 

I utvärderingen viktas produktförslagen mot kundönskemålen i QFD- huset. Bergman och 

Klefsjö(2007) jämför i sitt QFD- hus en fiktiv produkt med konkurrenter. Vi väljer istället att 

se samtliga våra produktförslag som konkurrenter för att komma fram till vilket förslag som 

lämpar sig bäst för uppgiften.  

QFD- huset innehållande viktning mot kundönskemål återfinns i bilaga 1. 

3.1.6 Fysiska utvärderingstest 

Den sista utvärderingen vi valde att göra var att bygga enkla fysiska modeller på de 

produktförslag som återstod sedan viktningen i QFD- huset. Enligt Olson(1995) är fysiska 
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modeller bra för att presentera framtagna produktförslag. Vi väljer istället att implementera 

Olsons(1995) tankesätt för att se vilket produktförslag som har bäst funktion redan i valet av 

produktförslag. 

Fysiskt utvärderingstest 1 

Första utvärderingstestet som vi gjorde var att bygga en enkel variant av produktförslag 11. Vi 

använde bland annat rördelar och slangar avsedda för VVS- bruk och en membranpump som 

vi lånat från ett företag i Kungälv.  

Utifrån testet fick vi fram följande resultat: 

 Membranpumpen klarade av partiklar relativt bra förutom en gång då vi fick tömma 

den på kulor som kilat fast sig i ventilerna. En nackdel med att använda 

membranpumpar är att de har en pulserande gång vilket gör att partiklar och vatten 

”hackar” sig fram genom systemet. Pumpen drivs av en tryckluftskompressor vilket 

gör att ljudnivån på systemet är avsevärt mycket högre än 30 dB. 

 Partikelregulatorn samlade upp samtliga partiklar på ett bra sätt men det var svårare att 

få ett jämt partikelflöde ut ur regulatorn med den kulventil som vi använde oss av. Det 

var lite svårt att avgöra resultatet på grund av att vi inte hade ett slutet system och 

mycket luft i systemet. 

 Densiteten på de kulor som vi använde vid utvärderingstestet var 1768 kg/m
3
 vilket 

kan jämföras med vatten som har en densitet på 998 kg/m
3
. På grund av kulornas höga 

densitet hade pumpen problem att suga runt dem och de hamnade ofta på botten av 

röret. 

Slutsatsen av detta test är att: 

 En annan typ av pump måste användas som levererar ett jämt vattenflöde. Förslagsvis 

en centrifugalpump som likt membranpumpen klarar av partiklar. Pumpen bör vara 

eldriven för att sänka bullernivån. 

 Partikelregulatorn bör modifieras med en vrid- eller skjutspjällsventil för att fungera 

som vi har tänkt. Genom att använda en pump som genererar ett jämt flöde kommer 

partikelregulatorn att fungera bättre än vid detta test. Med större rör och mindre kulor 

tror vi också att möjligheten till att reglerera partikelhalten i vattnet blir bättre. 

Slutligen tror vi att om vi använder ett slutet system istället för tank skapas ett jämt 

flöde. 

 Partiklarna bör ha en lägre densitet än den som användes vid detta test. Partiklarna 

påverkas då i större grad av vattnets flöde och det blir enklare för pumpen att suga tag 

i dem. Densiteten på partiklarna bör utifrån detta test ligga på mellan 1050- 1200 

kg/m
3
. 
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Fysiskt utvärderingstest 2 

I det andra utvärderingstestet bytte vi position på pumpen för att inte låta partiklar passera 

pumpen. I testet användes samma ingående komponenter som i utvärderingstest 1. 

Anledningen till att vi bytte position på var att se om partikelhalten gick att styra trots de inte 

passerar genom pumpen. Målet med utvärderingstestet var att se hur vattenflödet rörde sig 

utifrån pumpens placering och systemets utformning.  

Utifrån testet fick vi fram följande resultat: 

 Membranpumpen orkar inte suga upp vattnet. När kulventilen är stängd syns det att 

vattnet är på väg upp i pumpen men det var knappt märkbart. När kulventilen är öppen 

svarar vattnet inte alls. 

Slutsatsen av detta test är att: 

 Vi tror att pumpen inte orkade suga upp vattnet på grund av att systemet hade för 

mycket läckor vilket gjorde att inget vakuum bildades. Om det ska fungera att placera 

pumpen för att inga partiklar passerar måste vattensystemet vara helt slutet och fyllt 

med vatten. 

 Till följd av ovanstående slutsats fick vi inget resultat av hur vattnet rörde sig när 

kulventilen var öppen. 

Fysiskt utvärderingstest 3 

I det tredje och sista utvärderingstestet bytte vi ut membranpumpen mot en cirkulationspump. 

Pumpen klarade enligt leverantören av att driva partiklar med en diameter upp till sex 

millimeter. Vi kopplade således systemet för att låta partiklar passera pumpen. Samma 

rörsystem användes som tidigare förutom att vi kopplade bort tanken och använde oss av ett 

slutet system. 

Utifrån testet fick vi fram följande resultat: 

 Pumpen klarade utan några som helst problem att driva runt partiklar. Noterbart var att 

lite buller uppkom då partiklarna passerade pumptrumman. Cirkulationspumpen var 

till skillnad från membranpumpen i princip ljudlös då den drivs av ström och inte en 

högljudd tryckluftskompressor. 

 Systemet läckte på grund utav dåliga kopplingar. 

 Partiklarna kunde knappt regleras utan det var inga eller alla partiklar som passerade i 

systemet. 
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Slutsatsen detta test är att: 

 Centrifugalpump är ett mycket bättre alternativ än membranpump då den levererar ett 

jämt flöde. Den klarar dessutom att driva partiklar med en diameter upp till sex 

millimeter. Med tanke på att den är eldriven skapar den knappt något buller vilket gör 

den lämplig för dess omgivning. Vi kan eventuellt behöva dämpa ljudnivån från 

partiklarnas passering genom pumptrumman. 

 Systemet måste vara helt tätt för att inte få något läckage i systemet. Anledningen till 

det är dels på grund av dess omgivning men också för att systemet måste vara fullt för 

att partiklar och vatten ska illustreras på ett bra sätt i inspektionsdelen. 

 Vi är övertygade om att det kommer gå att reglera partikelhalten när rördiametern är 

större och vid användande av en vridspjällsventil.  

3.1.7 Presentation av valt produktförslag 

Efter att ha viktat de olika förslagen mot krav och önskemål från Acosense samt genom 

uppförande av fysiska modeller har vi kommit fram till ”partikelregulator genom filter och 

magasin 4” är det bästa alternativet gällande partikelregulatorer. Vidare förklaring återfinns 

under ”3.1.3 Presentation av produktförslag”. 

 

Figur 1. Valt produktförslag på partikelregulator. (Martin Truedsson, 2011)  
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3.1.8 Presentation av övriga delar i demonstrationsriggen 

Vi har som vi tidigare nämnt identifierat partikelregulatorn som den mest kritiska delen i hela 

demonstrationsriggen. Vi har dock gjort enklare skisser av hur den färdiga 

demonstrationsriggen kan komma att se ut. 

 

Figur 2, Produktförslag på rördragning och yttre utseende. (Erik Sörqvist,  2011)  

3.2 Primärkonstruktion 

3.2.1 Produktutkast 

Demonstrationsriggen har fyra huvudsakliga huvudenheter. Varje huvudenhet har i sin tur ett 

antal delenheter. De huvudsakliga enheterna är: vattenburet system, täckskivor, partiklar och 

stativ. 

Vattenburet system 

Det vattenburna systemet består av rostfria rördelar, transparenta rördelar, pump och 

partikelregulator. Partikelregulatorn består i sin tur av grenrör, filter, och ventil. Ventilen styrs 

av en elmotor som har i syfte att öppna och stänga ventilen, detta görs genom en fjärrkontroll. 

Det vattenburna systemet återfinns i bilaga 8. 

Täckskivor 

Täckskivorna har i syfte att ge demonstrationsriggen önskat utseende och täcka mekaniska 

delar som ventil och styrmotor. Täckskivorna består av vita plastskivor med en tjocklek 

mellan 3- 5 mm. 

Stativ 

Stativet har i syfte att bära upp konstruktionen och ge möjlighet att fästa täckskivorna på 

demonstrationsriggen. Stativet består av en ramkonstruktion av fyrkantsrör och en plastpall 

enligt EU- standard. Stativet återfinns i bilaga 7. 

Partiklar 

Partiklarna har i syfte att åskådligöra föroreningar i vattensystemet. Acosenses produkt 

kommer att mäta koncentration och partikelstorlek. Partiklarna kommer att bestå av kulor av 
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plast med en diameter på 6 mm och en densitet mellan 1050- 1200 kg/m
3
. Detta beslut har 

tagits utifrån partiklarnas beteende i vattnet under de fysiska testerna.
 

3.2.2 Komponentval 

Konstruktionskomponenter är enligt Olson(1995) färdiga delar vars verkningssätt och 

egenskaper är kända. Genom att bygga in konstruktionskomponenter i produkter sparas både 

tid och pengar. 

Presentation av ingående konstruktionskomponenter 

I konstruktionen av demonstrationsriggen har vi valt att använda ett antal olika färdiga 

konstruktionskomponenter. Vi har under vårt arbete viktat dem mot funktions- och 

konstruktionskrav och har på detta sett kommit fram till vilket alternativ som är lämpligast för 

uppgiften. De mest kritiska komponentvalen i konstruktionen av demonstrationsriggen var 

valet av ventil och pump. De viktigaste kraven på pumpen var att den kunde driva partiklar, 

leverera partiklar och vara tyst i drift.  

 

 

 

 

 

Tabell 2.  Funktionsmatris för pumpar.  

Efter analys och fysiska tester av tre olika typer av pumpar fann vi att den lämpligaste 

pumpen till demonstrationsriggen var centrifugalpumpen som levererar ett jämt flöde 

samtidigt som den klarar av att driva partiklar och är tyst. Karlsson(1974). 

Det andra mest kritiska valet av konstruktionskomponent var vilken typ av ventil vi skulle 

använda. Kraven vi ställde på ventilens funktion var att den skulle ge möjlighet till reglering 

av partiklar i större utsträckning än fullt eller inget flöde. Ventilen skulle också vara anpassad 

för att den ska kunna kopplas på systemet utan att den läcker vatten. Detta kunde ske genom 

svetsning, flänsar eller gänga på in- och utsläpp. Ventilen skulle dessutom generera ett jämt 

flöde av partiklar.  
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Tabell 3.  Funktionsmatris för ventiler .  

Efter analys och fysiska tester av olika typer av ventiler fann vi att den lämpligaste ventilen 

till demonstrationsriggen var en skjutspjällsventil. Skjutspjällsventilen uppfyller samtliga krav 

vi ställt på ventiler och blir således vårt val. 

Utöver pump och ventil har vi även använt standardiserade som rördelar, flänsar, kragar, 

bultar, brickor och muttrar. Dessa har angetts i sammanfattning av använda 

konstruktionskomponenter. 

Sammanfattning av använda konstruktionskomponenter 

Tabell 4.  Konstruktionskomponenter . 

För att se användningsområde och placering för ingående konstruktionskomponenter, se 

sammanställningsritning för vattenburet system under bilagor. 
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3.2.3 Detaljskonstruktion 

Transparenta rör 

Kriterier 

Röret skall vara transparent för att partiklar tydligt ska kunna 

urskiljas i vattnet. Röret måste utformas med flänsar som vars 

utseende motsvarar de standardiserade rostfria flänsar som de 

skall bultas ihop med. Längden på rören skall anpassas för att 

passa in mellan de rostfria delarna utan att några ytterligare 

förlängningar behövs. Dessa ingångsvärden återfinns i figur 3. 

Detaljlösning 

Med givna utgångskriterier har vi konstruerat rör med flänsar 

som passar till de komponenter de skall infästas vid. För 

ritning se bilaga 3. 

Grenrör 

Kriterier 

Grenröret skall ha en vinkel på 45
o
 och vara i samma dimension som 

övriga systemet. Längden anpassas för att passa in i systemet. Dessa 

ingångsvärden återfinns i figur 4. 

Detaljlösning 

För ritning se bilaga 4. 

Flänsar till ventil 

Kriterier 

Flänsen måste konstrueras för att hålbilden för bultar motsvarar 

den hålbild som ventilinfästningen har. Dessa ingångsvärden 

återfinns i figur 5. 

Detaljlösning 

 För ritning se bilaga 5.  

Figur 3. Transparenta rör  
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Figur 4. Grenrör.  

Figur 5. Ventilfläns.  
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Filter 

 

Kriterier 

Filtret får inte släppa igenom partiklar utan bara vatten. Det skall konstrueras för att enkelt 

kunna svetsas fast inuti ett av grenrören. 

Detaljlösning 

Vi använder oss av rostfri filterväv som viks runt en ram i 1mm plåt som i sin tur svetsas på 

plats på lämpligt sätt. Ritning för rostfri ram återfinns i bilaga 6. 

Stativ 

Kriterier 

Stativet skall utformas för att systemet ska stärkas upp och stabiliseras. Reglarna måste vara 

tillräckligt starka för att inte ge vika för tänkta påfrestningar. De skall enkelt kunna svetsas 

ihop. Stativet skall även utformas för att få en topphöjd på 1 meter. 

Detaljlösning 

För ritning se bilaga 7. 

Täckskivor 

Kriterier 

Täckskivorna skall klara enklare stötar utan att deformeras eller få ”missfärgningar”. De skall 

inte absorbera vatten och helst vara vita och lackerade.  

Detaljlösning 

Täckskivornas mått motsvarar mått som pall och stativ visar i figur 6. 

 

Figur 6. Täckskivor.  
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3.2.4 Produktsammanställning 

I produktsammanställningen har vi enligt Olson(1995) åskådliggjort sammanställnings- och 

delsammanställningsritningar. Vi har även viktat produktens funktion, konstruktion och 

begränsningar mot de krav som utformades under principkonstruktionen. Kraven och 

önskemålen riktar sig framförallt mot partikelregulatorns funktion, men även mot 

demonstrationsriggens totala utformning och funktion. 

 

Uppfylles  Uppfylles Anmärkningar 

 

till fullo inte   

BEGRÄNSANDE KRITERIER       

Användnings- och leveransklar 110510 √     

Kostnader under 25 000 kr √   *  

        

KONSTRUKTIONSKRITERIER       

Totalmått under 1200x800x2000 mm √     

Representativ utformning √     

Transparenta delar i syfte att visa partiklar √     

Rördiameter på system 50- 80 mm √     

Vattenburet system √     

Möjlighet till urskiljning av partiklar för åskådare √     

Systemet ska ej korrodera med vatten √     

        

FUNKTIONELLA KRITERIER       

Flödeshastighet enligt pappersmassindustrin   √ Har ersatts** 

Ljudnivå under 30 dB √     

Reglerbarhet av partiklar √     

Partiklar ska stanna i system vid tömning av vatten √     

Partikelreglering ska ske via extern datorskärm   √ Har ersatts*** 

Repeterbart system √     

Enkelt att tömma och fylla på system √     

 

Tabell 5. Krav och önskemål.  

* =  Budget höll tack vare bidrag av komponenter från företag. 

 

** =  Flödeshastigheten på systemet har anpassats för att på bästa sätt visa partiklar 

som passerar genom de transparenta delarna i systemet. 

 

*** = Har ersatts med reglering via eldriven motor som styrs genom fjärrkontroll. 
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Kraven och önskemålen som utformades i ett tidigt stadium av projektet utfylls till fullo med 

två undantag som har ersatts med likvärdiga funktioner. Sammanställningsritningar och 

delsammanställningsritningar återfinns under bilagor. 

3.3 Tillverkningskonstruktion 

Tillverkningskonstruktionen är enligt Åkesson(1981) en etapp där produkten anpassas för 

användning och tillverkning. Vi kommer till stor del att beställa färdiga delar som i vissa fall 

behöver bearbetas eller sammanfogas med andra delar. 

3.3.1 Anpassning till olika tillverkningsmetoder 

En aspekt som är extra viktig vid framtagning av en demonstrationsrigg innehållande vatten är 

att den håller tätt. Detta på grund av användarmiljön som den kommer att placeras i, men 

också för att inte skapa luftbubblor som gör det svårare att identifiera partiklar i systemet. 

Den metod vi kommer att lägga störst vikt vid är sammanfogning genom svetsning. Det som 

är intressant att titta på vid val av svetsmetod är vilket material som ska sammanfogas. I vårt 

fall kommer vi att använda en rostfri stålsort på grund av att systemet är i ständig kontakt med 

vatten. Utifrån detta materialval är den enda metod vi inte kan använda gassvetsning. De 

metoder som lämpar sig bäst är TIG, MIG och Plasma- svetsning, detta på grund av att de 

åstadkommer en hög kvalité på ytfinish(Karlebo Handbok, 2000). 

En annan aspekt som måste beaktas vid val av svetsmetod är vad vi har tillgång till i 

Högskolan i Halmstads verkstad, samt vilken praktisk kunskap som finns att tillgå. På grund 

av detta är Plasma- svetsning inte ett alternativ. Den metod som ger bäst ytfinish och tätast 

fog är TIG som ofta används inom flyg-, kärnkrafts- och instrumentindustrin(Karlebo 

Handbok, 2000), detta gör att vi väljer TIG som svetsmetod. 

3.3.2 Materialval 

Vid val av material för rörsystemet är de viktigaste kriterierna: 

 Stöttålighet 

 Representativt utseende 

 Korrosionsbeständigt 

 Sammanfogningsmöjlighet där 100 % täthet erhålls 

 Svårighetsgrad vid sammanfogning 

 Pris 

Rörmaterial som vi har vi har valt att analysera är PVC-rör, rostfria rör och galvaniserade rör. 

Vi har viktat de mot kriterierna och fått ut följande matris. 
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  PVC RF Galvaniserat 

Stöttålighet(1-5) 2 5 5 

Representativt utseende (1-5) 1 5 3 

Korrosionsbeständighet(1-5) 4 5 5 

Täthet vid sammanfogning(1-5) 3 5 5 

Svårighetsgrad vid fogning(1-5) 5 4 2 

Pris(1-5) 5 2 3 

Summa 20 26 23 

 

Tabell 6.  Viktning av rörmaterial  

Slutsatsen av matrisen är att rostfria rör verkar vara det bästa alternativet och det är även det 

vi valt mycket på grund utav kundens krav på ”snygg design”. Andra faktorer som spelar in är 

att vid sammanfogning av rören bildas ingen giftig gas med rostfritt vilket det gör vid 

svetsning av galvat stål(Karlebo Materiallära, 2003) 

3.3.3 Val av tillverkningsmetod 

På grund av projektets natur så är flera komponenter en beställningsvara där vi levererar 

ritningsunderlag som tillverkaren sedan utgår ifrån. 

Vad gäller sammankopplingen av rörsystemet bryts det ner i olika delar där mindre rördelar 

svetsas ihop och blir till större delkomponenter. Dessa kommer i sin tur att bultas ihop med 

flänsar och packningar. För att ta fram unika rördelar så tillkommer en del skärande 

bearbetning av standardrör.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.  Svetsritning på rörsystem 
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3.3.4 Anpassning till montering, demontering och transport 

Under tillverkningsprocessen fick vissa tillägg och extrakonstrueringar 

göras för att riggen och dess komponenter skulle fungera på önskat sätt. 

Pump 

Vid inköpet av pumpen gavs instruktioner från leverantör att 

pumphastigheten enkelt skulle kunna regleras med hjälp av en så kallad 

dimmer. Dimmern fungerar på så sätt att man med motstånd minskar 

strömtillförseln till motorn och då får en lägre motorfrekvens. Motorn 

visade sig dock ligga på för hög effekt (1,5 kW) för att en vanlig 

dimmer skulle kunna appliceras. Istället fick vi investera i en 

frekvensomvandlare som reglerar strömflödet och därmed 

motorfrekvensen. Frekvensomvandlare tillhandahölls av 

pumpleverantören och vi kunde nu dra ner motorfrekvensen från 50 Hz 

som var standardfrekvens till 5 Hz som är en den frekvens som behövs 

för att man skall kunna följa partiklarnas rörelsemönster i systemet på 

ett fullgott sätt.  Till frekvensomvandlare konstruerades en enklare 

plåtvagga som håller frekvensomvandlare ca 2 cm ovanför toppskivan 

så att man enkelt kan reglera pumpflödet utifrån.  

Vid så låga motorfrekvenser som 5 Hz behöver dock motorn extra 

kylning utöver den fläkt som redan sitter i monterad på pumpens axel. En extra fläkt köptes in 

och monterads så att pumpens insug möter extrafläktens utblås.  

Rörsystem 

Efter att rörsystemet svetsats ihop och monterats med pumpen så 

visade det sig att det uppkom väldigt höga spänningar i plaströren. 

Med risk för att plaströren skulle spricka då de är systemets svagaste 

länk så monterades en flexibel plastslang in som avlastning för 

plaströren. 

 

  

Figur 8. Frekvensomvandlare  

Figur 9. Extern fläkt  

Figur 9. Flexibel slang  
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3.4 Tillverkning och montering av produkt 

Demonstrationsriggen tillverkades i Högskolan i Halmstads metallverkstad utifrån de 

underlag som tagits fram under projektets gång. Tillverkningsprocessen bestod i huvudsak av 

tre moment. 

 Sammanfogning av rördelar 

 Tillverkning av stativ för upphängning av i första hand täckskivor 

 Montering av skivor 

 Tillverkning och montering av motorstativ 

Under projektets gång uppkom även mindre förändringar som fick tas hänsyn till under 

tillverkning och montering av produkten. Förändringarna som gjordes var montering av en 

extern fläkt för kylning av pumpmotor, montering av flexibel slang för att undvika spänningar 

i plaströr och inkoppling av frekvensomvandlare för styrning av flödets hastighet. Mer 

information kring dessa förändringar återfinns under ”3.3.4 Anpassning till montering, 

demontering och transport”. 

3.4.1 Sammanfogning av rördelar 

Det första och kanske mest kritiska momentet i tillverkningsprocessen var sammanfogning av 

rördelar. Rördelarna bestod av syrafast stål i materialkvaliteten EN 1. 4404 med en 

ytterdiameter på 76,1 mm och en godstjocklek på 2 mm. 

Den svetsmetod vi valde att använda var TIG. Detta med anledning av att metoden lämpar sig 

speciellt bra för svetsning av rostfritt stål i godstjocklekar upp till 3 mm.(Karlebo Handbok, 

2000). Efter svetsningen bildades ett oxidskikt som polerades bort, detta med anledning av att 

korrosion hade bildats vid kontakt med vatten.  

3.4.2 Tillverkning och montering av upphängningsstativ 

För att stadga upp konstruktionen tillverkades ett stativ i fyrkantsrör med en dimension på 

30x30x2 mm. Syftet med stativet var i första hand att fästa täckskivor på men även för att 

hänga upp vertikalt gående rördelar. Detta för att inte riskera onödig belastning på de relativt 

känsliga transparenta rören. 

Svetsning av upphängningsstativ utfördes med metoden MIG då den lämpar sig väl för 

flertalet ståltyper, i vårt fall konstruktionsstål(Karlebo Handbok, 2000). 

Övriga delar i demonstrationsriggen har tillverkats efter ritningar och monterats enligt 

detaljkonstruktionsavsnittet ”3.2.3”. 

3.5 Kontroll av tillverkad produkt 

Det sista steget i produktframtagningsprocessen var att kontrollera funktion och säkerhet hos 

tillverkad produkt. Ett antal moment utfördes för att försäkra att inga risker tas vid 

användande av produkten, speciellt då demonstrationsriggen är en kombination av ett 

vattenburet system och elektroniska komponenter. 
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3.5.1 Läckage 

Eftersom att demonstrationsriggen består av ett vattenburet system som ska se representativt 

ut för företag vid mässor, är det viktigt att det inte läcker vatten ur riggen. En annan aspekt 

som är viktig för säkerheten gällande vattenläckage är att det finns elektriska motorer och 

sladdar i riggen som inte får komma i kontakt med vatten. 

3.5.2 Säkring av elektriska komponenter 

Sladdar som löper inuti demonstrationsriggen har kontrolleras för att inte i vid kontakt med 

mindre mängder vatten riskera kortslutningar i systemet. 

3.5.3 Funktion 

Produktens funktion kontrollerades som sista steg med utgångspunkt från de krav och kriterier 

som tagits fram under projektets gång. Demonstrationsriggen testades dessutom i drift under 

fyra timmar för att säkerställa systemets hållbarhet. 

4. Resultat 

Projektets genomförande har resulterat i att en komplett demonstrationsrigg har tagits fram 

enligt Acosenses krav och önskemål. Resultatet har arbetats fram genom idégenerering, 

prototypframtagning, tillverkningskonstruktion och slutligen tillverkning. 

Vi har nedan åskådliggjort tre bilder som visar den färdiga produktens utveckling under 

projekts gång. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, Demonstrationsrigg under principkonstruktionsstadiet  
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Figur 12, Demonstrationsrigg under tillverkningskonstruktionsstadiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13, Demonstrationsrigg efter til lverkning  
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5. Slutsats 

För att kunna avgöra huruvida vi har utfört projektet på ett fullgott sätt har vi valt att utvärdera 

den tillverkade produktens egenskaper mot krav och önskemål som togs fram under ett tidigt 

stadie i projektet. 

 

Uppfylles  Uppfylles Anmärkningar 

 

till fullo inte   

BEGRÄNSANDE KRITERIER       

Användnings- och leveransklar 110510 √     

Kostnader under 25 000 kr 

 

√  25 863 kr  

        

KONSTRUKTIONSKRITERIER       

Totalmått under 1200x800x2000 mm √     

Representativ utformning √     

Transparenta delar i syfte att visa partiklar √     

Rördiameter på system 50- 80 mm √   76,1 mm  

Vattenburet system √     

Möjlighet till urskiljning av partiklar för åskådare √     

Systemet ska ej korrodera med vatten √     

        

FUNKTIONELLA KRITERIER       

Flödeshastighet enligt pappersmassindustrin   √ Har ersatts* 

Ljudnivå under 30 dB √     

Reglerbarhet av partiklar √     

Partiklar ska stanna i system vid tömning av vatten √     

Partikelreglering ska ske via extern datorskärm   √ Har ersatts** 

Repeterbart system √     

Enkelt att tömma och fylla på system √     

 

Tabell 7. Viktning efter tillverkning.  

Som synes uppfyllde den färdigtillverkade demonstrationsriggen de krav och önskemål som 

tagits fram på ett mycket bra sätt. Partikelregleringen sker via en fjärrkontroll istället för via 

en extern datorskärm och flödeshastigheten är ställbar och kan således styras till önskad 

hastighet av användaren. 

Kostnaden för demonstrationsriggen är 25 863 kr vilket är strax över budgeten på 25000 kr. 

Värt att nämna är dock att i de 25 863 kr är även byggandet av en enklare prototyp för 1000 kr 

inräknat, vilket får ses som en utvecklingskostnad. 
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Ljudnivån på systemet är under 30 dB tack vare att vi har valt att använda en eldriven 

centrifugalpump. Det skapas dock lite oljud då partiklarna passerar i pumphuset på grund av 

att de slår emot både impellern och själva huset. 

5.1.1 Diskussion och rekommendation till fortsatt arbete 

Det som skulle kunna analyseras djupare i arbetet med demonstrationsriggen och det som vi 

la ner mest tid och energi på, var hur partiklar ska kunna regleras för att sedan återföras 

tillbaka i vattenflödet. Vi har valt att avskilja partiklarna genom att låta flödet strömma 

igenom ett finmaskigt nät som avleder partiklarna till en ventil. Detta var möjligt då våra 

partiklar bestod plastkulor som inte riskerar att sätta igen filtret. En riktigt bra lösning som 

inte riskerar att pluggas igen av att partiklar fastnar hade med största sannolikhet varit nyttig 

då industrier vill kunna reglera partikelhalt i ett flöde. 

6. Kritisk granskning 

Vi har till stor del arbetat på det sätt som Fredy Olson beskriver i sin litteratur. Detta då vi har 

tidigare erfarenhet från författarens arbetsmodell men även för att modellen lämpade sig 

väldigt bra till den typ av uppgift vi ställdes mot. Vi har även valt att implementera teorier 

från Bergman och Klefsjö(2007), Säfsten et al(2010) och Johannesson et al(2004) för att inte 

låsa oss allt för mycket till Olsons(1995) tankesätt. 

Tidsplanen som gjordes i början av projektet har varit nyttig för att se hur vi ligger till rent 

tidsmässigt. Vi kunde dock ha förutsett att tillverkningen skulle ta längre tid än i tidsplanen då 

det blev många intensiva och sena kvällar mot slutet av projektet. Detta kunde ha undvikits 

genom att tidigarelägga tillverkningen. 

 Vi har kommit i kontakt med flertalet företag som har givit oss nödvändig kunskap och 

information kring områden som vi själva inte har allt för stor kunskap inom. Dessa företag har 

i nästan samtliga fall varit villiga att hjälpa till både med material och kunskap, utan någon 

kostnad för oss eller vår uppdragsgivare. 

Vi har i många fall tagit hjälp av utomstående personal och studenter på Högskolan i 

Halmstad, detta för att få andra synvinklar på projekt från personer som inte vanligtvis arbetar 

i projektet. 
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Bilaga 1 

  



 

 

Bilaga 2 

  

Skiss 1, Partikelregulator genom sil vid inlopp  

Skiss 2, Partikelregulator genom elektromagnet.  

Skiss 3, Partikelregulator genom vridspjäll  



 

 

  

Skiss 4, Partikelregulator genom magasin  

Skiss 5, Partikelregulator genom skjutspjäll  



 

 

  
Skiss 6, Partikelregulator genom roterande silar  

Skiss 7, Partikelregulator genom öppningsfilter  



 

 

  

Skiss 8, Partikelregulator genom filter och magasin 1  

Skiss 9, Partikelregulator genom filter och magasin 2 



 

 

  

Skiss 10, Partikelregulator genom filter och magasin  3 

Skiss 11, Partikelregulator genom filter och magasin 4 



 

 

 

Skiss 12, Partikelregulator genom dubbla pumpar 

Skiss 13, Partikelregulator genom vridcylinder  


