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Sammanfattning 
 

HAFA Bathroom Group har givit ut ett uppdrag att utveckla en standardiserad bak 

panel. Denna bak panel skall kunna tillämpas på de flesta av deras nuvarande och 

framtida väggspeglar och badrumsskåp. 

I nuläget så har dem tvingats att tillverka unika upphängningsanordningar för de 

flesta av deras badrumsskåp. De har även tvingats att anpassa dragning av sladd 

och montering av el komponenter olika beroende på faktorer såsom; Vägguttagets 

plats på väggen, skåpets dimensioner och utformning m.m.  

Företaget vill komma ifrån de nuvarande lösningarna de har, dels för att de måste 

lägga resurser och arbetskraft på att för varje skåp tänka på hur de skall lösa 

upphängningsproblemet. Även för att de sparar pengar i utvecklingskostnader då 

samma bak panel kan användas till de flesta skåpen, det medför att de kan lägga 

resurser på andra utvecklingsfrågor saker som ligger i företagets intressen. 

Grundidén hos företaget är att man inte skall behöva byta bakpanelen. Utan bara att 

kunna byta själva spegeln eller skåpet. 

Tanken med detta är att ifall man tröttnat på sitt gamla badrumsskåp så skall man 

enkelt kunna köpa ett nytt från HAFA och sedan bara sätta fast den på panelen och 

koppla in lamporna så är man klar. 

Det huvudsakliga uppdraget är att komma på en principiell lösning, en konstruktion 

som tillåter att sladd kan kopplas in utan att klämmas mellan skåpet och väggen. 

Att ha ett förbestämt utrymme för elkomponenter, och en upphängningsanordning 

som håller uppe själva skåpet och dess övre horisontella kåpa för belysning.  
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Abstract 

 

HAFA Bathroom Group has given us the assignment to develop a standardized back 

panel for their bathroom cabinets. This cabinet is going to be applied to most of their 

current and future cabinet solutions. 

To this point, they have constructed unique suspensions-and back panels for most of 

their cabinet models. 

They have also been forced to pull wiring and assemble the cabinets differently 

because of factors like; position of the wall sockets, dimensions of the cabinets and 

their shapes. 

The company wants to distance themselves from their current solution, firstly 

because the cost of having manpower to design each individual suspension solution, 

secondly because they will save a lot of money when the manufacturing process 

requires a minimum of components to be constructed.  As a result of this, the 

company can use their resources better to develop future products. 

The main idea is that the consumer isn’t required to change the suspension or back 

panel when they decide to buy a new cabinet. All they have to do is to lift off the 

cabinet from it’s suspension, and then attach the new HAFA cabinet that they have 

bought. All the difficult wiring that requires a certified electrician to install is already 

made, so all the consumer have to do is to connect the small wiring to the lights 

which is low voltage so they won’t have to hire an electrician to do it for them. 

Our mission is to come up with a principal solution, our focus have been on the 

function of the construction, a construction that allows wires to be fixed onto the back 

panel without being squeezed between the wall and cabinet. Also that the position of 

the electrical components is predetermined from the start, so that there is no 

confusion when it is to be assembled on the bathroom wall. In addition to act as a 

suspension for the cabinet, it will also suspend the lighting that hangs horizontally 

over the mirrors on the cabinet. 
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Problembeskrivning 

 

Företagets problem har varit att de konstruerat unika upphängningslösningar på 

deras olika modeller av badrumsskåp. Detta medför att olika tillverkningsmetoder 

måste tillämpas för de olika skåpen.  En följd av detta är att elektrikern som skall 

installera skåpen själv måste dra sladdarna unikt beroende på vart vägguttaget sitter 

någonstans. Ett ytterligare problem på grund av detta är att det blir ett svårare arbete 

för montören och misskommunikation lätt kan uppstå, detta vill HAFA komma ifrån. 

De problem som företaget har presenterat för oss och behöver hjälp med en lösning 

till är; 

 Sladddragning 

Konstruktionen skall vara utformad och/eller innefatta en lösning så att sladd skall 

kunna dras från väggen in till el komponenter utan att klämmas mellan skåpet och 

väggen. Det skall även finnas en lösning så att sladden inte heller kläms mellan 

panelen och den bakre regeln på skåpet. 

 Skydd åt elkomponenter 

Eftersom konstruktionen skall innehålla utrymme/fästen för el komponenter så 

skall dessa skyddas från väta. Eftersom skåpet skall sitta på väggen i ett badrum 

så kommer det att förekomma väta. Att skydda från väta är inget krav från 

företaget, men att komponenterna skall skyddas från direkt exponering av 

rinnande vatten är ett. 

 Upphängning 

Huvudsyftet med panelen är att den skall hålla uppe badrumsskåpet och tåla 

belastningarna. Den skall vara utformad så att den har en vertikal upphängning 

för själva skåpet. Den skall även ha en upphängning för den horisontella kåpan 

som sitter ovanför skåpet och innefattar belysningen. 
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 Begränsat utrymme 

Eftersom utrymmet mellan väggen och baksidan på skåpet är begränsat så finns 

det restriktioner på dimensionerna hos panelen. Enligt företaget så finns det lite 

flexibilitet i hur stor man kan göra panelen, men målet är att hålla det så litet och 

enkelt som möjligt då detta medför att design av badrumsskåpet kan ligga i fokus.

 

 Enkelhet 

I nuläget så finns det massvis med sätt att tillverka konstruktioner och 

komponenter. Det finns även  avancerade sätt att hitta lösningar till dessa 

problem. Men ett av delmålen med detta projekt är att hålla konstruktionen 

simpel. Dels för att elektriker, montörer och användare enkelt skall förstå vad de 

skall göra.  

Vi vill även hålla det så simpelt som möjligt på tillverkningssidan. Det går som 

sagt att tillverka nästan allting, men det kan kosta väldigt mycket pengar. Så en 

optimering av tillverkningsmetoder kan spara massor av pengar i 

tillverkningskostnader. Det bästa vore att företaget skall behöva lägga minsta 

möjliga kapital på tillverkning och därmed gå med större vinst.  

 

Kravspecifikation 

 

Krav:  

1. IP44 klassning 

2. Sladdar ska ha en fri bana och ska inte kunna komma i kläm. 

3. Klara upphängning av badrumsskåp. 30 kg. 60kg med en säkerhetsfaktor på 

2. 

4. Enkel konstruktion 

5. Elen ska vara dragen vid leverans till kund. 

Önskemål: 

1. Minimerad materialkostnad 

2. Lätt att montera 

3. Lätt att dra kablar 

4. Liten förpackning 
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IP Klassning: 

 

För att vår lösning skall bli IP44 klassad måste vi tänka på att man inte får komma åt 

elektroniken med ett föremål som har 1mm i diameter och elektroniken ska vara 

skyddad från direkt kontakt med vatten. Detta innefattar inte fuktig miljö.*1 

IP44 Klassning innebär då petskydd mot föremål som överstiger 1 mm i diameter och 

tål strilande vatten från alla vinklar.*1 

Lösningsförslag 

 

Vi har vart på möten hos vår handledare på HAFA och diskuterat olika 

lösningsförslag. Innan man kan gå vidare och konstruera panelen så måste parterna 

komma överens om vilken lösning som är bäst lämpad för denna konstruktion. 

Vi kommer att presentera de skisser som vi tänkte vidare på. Sedan så kommer vi att 

poängsätta dessa lösningsförslag och därefter bestämma oss för vilken som är 

lämpligast.*2 

Övriga skisser presenteras i bilaga ”Skisser”. 

 

Idéskisser: 
 

Innan någon geometri ritades upp i Catia så har det brainstormats och skissats upp 

ett antal lösningsförslag. Delvis förslag på konstruktionen i sin helhet, men även 

detaljer som hur man skall dra sladd, minimera storleken och även hur den skall 

hållas så simpel som möjligt.  

Det som legat i fokus har varit att hålla det enkelt. Dels konstruktionsmässigt att den 

skall innehålla så få komponenter som möjligt. Även ur en tillverkningssynpunkt, vi vill 

inte att den skall kosta onödigt mycket att tillverka den för då krymper 

vinstmarginalen kraftigt.  

En annan tanke är att konstruktionen skall vara så liten som möjligt. Detta för att 

paketering och transport även är en kostnad i produktens livscykel. Kan man 

transportera produkten i en liten paketering så kan dessa enkelt staplas och 

transporteras i större kvantiteter. 

 
 
1: http://www.badrumslampor.se/kundtjanst/?p=ipklass  
2: Fredy Olssons Princip, Primär- och Tillverkningskonstruktion kompendium 
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Förslag 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I förslag 1 så är det tänkt en rektangulär plåtskiva. Denna har en urstansning nedtill 

som skall agera som upphängning för skåpet. I mitten så finns det plats för 

elkomponenterna som skruvas fast i plåten. 

Högst upp så är plåten extruderad med en form som tillåter att en annan plåt kan 

”hakas” fast och därmed låser sig själv ju mer tryck som läggs på.*3, 4 

Den horisontella platta som skall sättas fast här har även den en extrudering på 

baksidan. Även håltagningar, upphängningsanordningar för lysrör och 

halogenpuckar. 

 

Tänkt tillverkningsmetod för denna är att plåten först extruderas, sedan kapas plåten i 

önskade längder. Efter detta sker hål tagningen och urstansningen i en stansmaskin. 

 

 

 

 

 

 

 

3: Tillverkningsteknologi. Kap. 3.7 

4: Handbok för konstruktörer, sid. 26-27 

  

Figur 1.Två skisser av Förslag 1 
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Förslag 2 

 

Här så är det tänkt en T-formad plåt. Bockningen som skall hålla uppe skåpet ligger i 

de två horisontella kanterna som bilden visar. Den bockningen kan vara antingen 

cirkulär eller vinklad 45 grader. På den övre horisontella kanten så ligger det även en 

90 graders bockning med håltagningar. Denna bockning är tänkt för den andra plåten 

som är tänkt att fästas med rakuttag och de olika lamporna. 

Elkomponenterna fästs här i mitten på den nedre halvan under bockningarna, sladd 

dras sedan i mitten upp till lamporna och rakuttaget. 

För att tillverka denna plåt så är det tänkt att hålen görs först, sedan så följer 

bockningsoperationerna, och sist så skärs plåten till i önskade längder.*5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5: Tillverkningsteknologi. Kap. 3.9  

Figur 2. Skiss av Förslag 2 



10 
 

Förslag 3 

 

 

 

I detta alternativ så har det skissats upp en avlång rektangulär plåt.  Den kommer i 

två olika alternativ. I första alternativet så har den håltagningar högre upp så att en 

bockad plåt med lampor m.m. kan fästas med skruv. I det andra så är plåten bockad 

90 grader och fortsätter sedan en bit så att en annan simplare plåt kan fästas. 

Det som de båda alternativen har gemensamt är att det finns en bockning i mitten av 

plåten där en träregel skall fästas mot väggen, denna träregel skall agera som 

upphängning för skåpet. 

Elkomponenterna kommer fästas på plåten nedanför den nedre bockningen där 

träregeln sitter. 

 

Tänkt tillverkning i korta drag är att håltagningen sker först, sedan så sker en eller två 

bockningsoperationer beroende på vilket alternativ som väljs. Den övre horisontella 

tilläggsplåten räknas inte med här. 

 

  

Figur 3. Tre skisser av Förslag 3 
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Förslag 4 

 

Istället för att ha upphängning av både skåp och el komponenter i plåten så är det 

tänkt att här dela upp panelen i två delar. Den ena delen, som består av plåt, skall ha 

elkomponenterna på sig. Medan den andra delen skall hålla uppe skåpet. 

Eftersom denna andra del som skall hålla uppe skåpet är helt dedikerad till att göra 

just detta, så kan det användas oss ett simpelt och billigt material, trä ses som mest 

lämpligast här. 

Träregeln skall ha en 45 graders urfräsning på sidan som vetter mot väggen, denna 

lutning agerar som upphängning för skåpet som skall ha en likadan urfräsning på sin 

regel. Hål kommer också borras på den där den skall förses med skruvar emot 

väggen. 

På regelns baksida så kommer det att fräsas till utrymme för panelen och cirkulära 

hål för sladdar där de skall gå igenom, så inte dessa kläms vid montering. 

Plåtens utformning är 

relativt simpel. Den är 

rektangulärt formad, och har 

horisontella håltagningar 

högt uppe, dessa är 

självbockningar, för att när 

man monterat fast skåpet 

på regeln så skall montören 

vika ner den övre delen av 

plåten horisontellt så att den 

vilat på skåpets överkant. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Skiss av Förslag 4 
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Den utstickande delen med cirkulära håltagningar längst ut agerar som fäste för rak 

uttaget när den senare bockats 90 grader framåt. 

De andra håltagningar som finns på plåten är de för skruvarna som skall fästa den 

mot träregeln. 

De sista rektangulära håltagningarna fungerar som ”tungor” som man skall vika för 

hand över sladdarna för att fixera dem i den bana som bestämts genom träregeln. 

Detta för att underlätta montering, men även för att klara IP44 klassningen.*6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6: Tillverkningsteknologi. Kap. 3.9, 5.7 
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Vägning av förslag 

 

Nu när alla förslag som bedöms rimliga presenterats, så skall dessa vägas och 

poängsättas emot varandra. Det alternativ som får flest poäng är den som finns bäst 

som lösning för produkten. Med tanke på arbetet sker tillsammans med HAFA så är 

det demsom har sista ordet i vilket alternativ som är bäst. Men genom samarbete så 

har parterna kommit bra överens om vilket alternativ som är bäst. 

 
Förslag1 Förslag2 Förslag3 Förslag4 

K1 N/A N/A N/A N/A 

K2 2 4 3 5 

K3 5 5 5 5 

K4 1 3 4 4 

K5 3 5 5 5 

Ö1 1 2 4 5 

Ö2 4 3 3 5 

Ö3 1 2 4 3 

Ö4 3 3 2 3 

Totalt: 20 27 30 35 
 

Krav1 kan inte bedömas utan det måste testas då vatten agerar väldigt 

oförutsägbart. Därför kan det på förhand inte avgöras hur många poäng de olika 

alternativen får. 

Efter de olika lösningarna bedömts så anser parterna och poängställningen att 

förslag 4 är det bästa alternativet. Så det blir detta förslaget som går vidare i 

processen.*7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7: Principtillverkningskompendium. Fredy Olsson 
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Träregel 

 

Som man kan se på skissen till förslag 4 så är det en träregel framför själva 

plåtpanelen som håller uppe skåpet. Denna träregel är i det stora hela bara en 

träplanka med bestämda dimensioner och med urfräsningar i den för sladddragning 

och för upphängningen. I och med att det bara är en träplanka så är det väldigt 

simpelt att tillverka och bearbeta denna del.  

Modellering av denna komponent har kronologiskt sett skett efter att plåtens 

utformning bestämts. Detta med tanke på att spår och urfräsningar*8 på träregeln 

först kan bestämmas när plåten är vald. 

Men med nuvarande plåt så kommer träregeln ha den här utformningen. 

 

 

Till vänster så ses träregeln bakifrån med urfräsningar för plåten och spår för 

sladdarna som dessa skall dras igenom. 

Till höger så ses regeln framifrån. Det är denna sida som ligger emot skåpets 

baksida. Här ser man de två hål där skruvar skall fästa regeln mot väggen. 

Material visualiseras inte på dessa bilder, detta för att det är lättare att se kurvor och 

urfräsningar. 

 

 

 

 

8: Tillverkningsteknologi. Kap. 5.7  

Figur 6. Träregel framifrån  
Figur 5. Träregel bakifrån 
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Materialval 

 

Efter att förslag 4 valts så finns det två olika komponenter i konstruktionen, träregeln 

och plåtpanelen. Till träregeln så ska det användas vanligt konstruktionsträ, det skall 

inte användas något speciellt dyrt och påkostat. 

När det kommer till plåten, så sätts det inga hållfasthetskrav på denna. Plåtens syfte 

är bara att vara en yta som elkomponenter och belysningsanordningar skall fästas 

på. Och när det gäller valfrihet i denna fråga så har det varit ganska bestämt, HAFA 

har föreslagit en aluminiumzinklegering som dem brukar använda sig utav i sina 

tidigare konstruktioner. Företaget Fagerhult Group brukar oftast också använda sig 

utav denna legering*9 då den är bra lämpad för dessa produkter, och för att den har 

de egenskaper som är mest lämpade för användning inom elektronik. 

Legeringen som HAFA har föreslagit har benämningen; EN 10 327 - DX51D+AZ 

150.*3 

Fagerhult Group specialiserar sig på armaturer inom belysning, dem IP44 testar alla 

sina egna konstruktioner och även andra företags, så att de får säljas lagligt inom 

EU. Därför vill det inte chansas med olika material för att erfarenhet och kunskap 

inom elektronik inte finns, och det har en stor roll o konstruktionen. 

Denna legering finns redan i Fagerhults fabriker*9 som är tänkta för att ta fram plåten 

och erfarenheten av att jobba med detta material är stor, vilket gör det lättare att få 

den färdiga plåten ut på marknaden. 

 

 

 

 

 

 

3: CES Edupack 2011 

9: Jörgen Carlsson, HAFA.  
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Miljöpåverkan 

 

Aluminiumåtervinning är en stor industri, med tanke på värdet av aluminiumskrot och 

att aluminium går att återvinna i oändlighet utan att kvalitén i materialet försämras. 

Detta gör att vår produkt kommer att gå att återvinna när produkten byts ut. 

 

Panelen är tänkt att stansas vilket är en bra process om man tänker på påverkan av 

miljön, man återvinner också allt spillmaterial, som senare kommer leda till nya 

produkter. 

 

Panelens huvudsakliga miljöpåverkan under livscykeln är den energi som förbrukas 

av lampan och eluttaget under användarfasen. 

Panelens livslängd beräknas till 20 år. 

Om man då istället tittar på träregeln 

så har man en lång process innan trä 

går att använda som konstruktions 

material, dock är trä en relativt grön 

process, som man kan se på bilden 

så går det inte att återanvända trä på 

samma sätt som aluminium utan 

oftast blir det att man använder det 

som energi utvinning genom att 

bränna det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Träets livscykel 
Bild från www.traguiden.se  
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Människan 

Den enda personen som är tänkt att vara i kontakt med plåten är en utbildad 

elektriker, lösningen är konstruerad för att det ska underlätta elektrikerns jobb och 

göra det säkrare för den personen.  

Sladdarna kommer färdigkopplade från fabriken och det enda elektrikern kommer 

behöva koppla är strömmen från huset in i plinten, vilket jordar plåten.  

Vid användning av halogenpuckar som belysning kommer elektrikern också behöva 

koppla snabbkopplingar, dessa är låg volt och kan inte skada personen. 

När man hänger på skåpet på regeln så finns det en minimal klämrisk mellan skåpet 

och väggen, skulle man dock klämma sig här är detta ett handhavande fel. 

 

Tillverkningsmetoder 

 

Processen från råmaterial till färdig produkt kan i många fall vara väldigt lång och 

komplicerad. I dagens läge så går det att tillverka och forma i princip allt, men det 

finns tillverkningsmetoder som är bättre lämpade för vissa produkter. Här kan man 

spara pengar och dra ner på tillverkningstiden om man optimerar tillverkningen bra. 

Plåtpanel 

 

Med tanke på plåtens utformning och tjocklek som ligger på 0,7mm. Och att denna 

produkt skall produceras i 20–30000/år, så anses det att stansning är en utmärkt 

metod. Stansning är en väldigt bra metod när man skall massproducera olika slags 

plåtar med håltagningar.  

Startkostnaden för dessa operationer brukar vara höga, med tanke på att man oftast 

måste tillverka verktygen som kan stansa önskade former. Men när man har fått 

igång produktionen så är kostnaden per enhet mycket liten. 

 

De små cirkulära hål på plåten är i standardstorlek, och det finns stansverktyg klara 

för detta redan, så där sänks troligtvis en del av startkostnaden. 

Utöver plåtens form i sin helhet, så finns det ett större cirkulärt hål för rak uttaget, och 

flera mindre rektangulära håltagningar för dragning av sladd. Verktyg för dessa hål 

tagningar behöver nog också skapas. 
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Själva processen kommer troligtvis se ut som följande; att 0,7mm plåten kommer 

som halvfabrikat i stora rullar till tillverkningsfabriken. Här så matas denna plåt 

genom stora stansningsmaskiner. Finns en fleroperationsmaskin tillgänglig så kan 

man få en klar plåt efter att ha färdats genom bara en maskin. Har man flera 

maskiner som klarar en operation vardera ses helst att färdtiden och ställtiden mellan 

dessa maskiner minimeras så mycket som möjligt. På så vis så kan så många plåtar 

som möjligt produceras per dag och därmed hinna med eventuell efterfrågan på 

produkten. 

Om man skall jämföra med till exempel laserskärning eller vattenskärning, så är 

startkostnaden för dessa två andra alternativ mycket billigare. Det enda som behövs 

där är information på tjocklek på plåten och koordinater för själva skärningen. Men 

när det kommer till massproduktion så är dem inte alls lika effektiva. 

Eftersom det är en vatten eller laserstråle som måste arbeta igenom alla konturer och 

hål så blir det alldeles för lång ställtid på nästkommande plåt som skall bearbetas. 

Effekt utav det blir att produktionen inte kan leva upp till eventuell efterfrågan på 

plåten.*9 
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Träregel 

 

Lättaste och vanligaste sättet att bearbeta trä är genom olika typer av skärning. 

Träplankor kan köpas in som halvfabrikat och kan därefter bearbetas till den form 

som önskas. 

Efter att rätta längder av träet har skurits fram. Så skärs den 45 gradiga fasningen på 

ena överkanten av träet fram med till exempel en cirkelsåg eller bandsåg.  

De fyra hålen för skruvarna, dels de yttre större och de mindre inåt mitten kan borras 

och därefter gängas, eller så kan man göra detta med en fräs. 

De andra plana och cirkulära urtagen kommer att fräsas fram. Därför kan man med 

fördel fräsa fram samtliga urtag och hål och därmed slippa att träet färdas mellan 

många olika stationer i fabrik. Därmed kan man korta ner ställtiden och maximera 

tillverkningenhastigheten.*9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9: Tillverkningsteknologi. Kap. 5.6, 5.7  
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Beräkningar och FEM 

 

Konstruktionens syfte är att dels hålla uppe skåpet och hålla fast elektroniken. Så 

den del som kommer utsättas för fysiska påfrestningar är träregeln. Den kommer 

vara fastskruvad i väggen med två skruvar. Skåpet kommer stå för påfrestningarna 

när den hänger fast i urfräsningsspåret. 

De delar som kommer utsätts för högst spänningar kommer mest sannolikt vara de 

två skruvarna.  

Skåpet väger ca 20 kg, lägg då till 10 kg i diverse saker som förvaras i skåpet för att 

simulera ett extremfall, då blir det en belastning på ca 300N. Med en säkerhetsgräns 

på 2, så blir totala belastningen 600N. 

När man räknar på det, så kommer de två skruvarna som sagt att utsättas en statisk 

belastning på 600N. 

Denna kraft kommer att fördelas mellan de båda, så en skruv kommer teoretiskt 

belastas med en statisk kraft på 300N. 

Denna kraft kommer att verka skjuvande, väggen och träregeln kommer med en 

vertikal kraft att verka nedåt på skruvarna, normalkraften från väggen kommer att 

verka i motsatt riktning och denna kraft som uppstår mot skruvarna kommer att leda 

till att skruvarna skärs av, om de inte är tillräckligt stora eller starka. 

Skruvarna kommer att vara i en standardiserad legering som heter SS 141311. 

Den kostar mellan 4-5 SEK/kg. Högsta tillåtna skjuvspänning för denna legering är 85 

MPa. 

Den tål att vistas i fuktiga miljöer vilket är en förutsättning. 
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Med tanke på att man får fram ca 16 MPa i skruvarna så blir valet att fortsätta med 

den storleken. Anledningen är att man även har det ”estetiska” i åtanke. Hade det 

valts en mindre storlek så hade denna kunnat ifrågasättas för att vara för liten eller 

helt enkelt se för klen ut, detta påverkar förtroendet för produkten negativt.  

Med att ha en för stor skruv här så skapar man inga tvivel hos montören och 

konstruktionen går verkligen inte sönder på grund av skruvarna. 

Med den mänskliga faktorn inräknad så är det smart att överdimensionera dessa 

skruvar för att skåpet kan bli överfyllt med allt möjligt och öka i vikt dramatiskt. 

 

 

 

 

 

 

10: Mekanik och Hållfasthetslära, Karl Björk. 

Teknisk Hållfasthetslära, Kap. 6. 

Figur 8. Handberäkningar av kraften på skruvarna*
10
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Catia har fått räkna på spänningen som uppstår i träregeln. Eftersom de är i olika 

material så kommer även spänningen att skilja sig fast de utsätts för samma krafter. 

Här så är det den sluttande topp ytan och hålen som kommer att utsättas för 

spänningar. Kunskapen att räkna på detta för hand finns inte och det litas på att 

resultaten stämmer med förväntningarna. Med sunt förnuft så kan det även anas i 

förhand att regeln kommer att klara av påfrestningarna, med tanke på att de inte är 

så pass stora. 

 

 

 

Figur 9. Överblickande bild på FEM-analysen av 
träregel 
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De andra skruvarna som finns är M4:or. Deras jobb är att hålla fast plåten i träregeln, 

och elkomponenter i plåten. De små krafterna som de utsätts för är såpass små och 

därmed försumbara.  

Figur 10. Bild på högsta spänningspunkten i 
träregel. 
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Prototyp 

 

Under arbetets gång så har det samarbetats med HAFA för att ta fram en prototyp 

som skall symbolisera den slutgiltiga produkten. Ett badrumsskåp har fåtts från 

handledaren på HAFA för att ha till hjälp när prototypen tas fram. 

Kontakt har tagits med företag i Halmstadstrakten, för att få offerter på 

prototypplåten. Ritningar har bifogats och följande offertar har mottagits; 

 

Nya plåt i Halmstad AB: 390: - + moms. För 1mm plåt. 

Plåtcenter i Halmstad AB: 470: - + moms. För 0,7mm plåt. 

Kontakt med Wabeno AB har även tagits, men inte fått några svar på offertförfrågan. 

 

Efter att ha konsulterat HAFA så har det valts att lägga en order hos Plåtcenter. 

Anledningen till detta är att de kunde få fram 0,7mm plåten. Så prisskillnaden spelar 

ingen roll i Sammanhanget 

Så vid sidan av rapportskrivning och CAD ritande så har det spenderats tid i 

verkstaden med att ta fram prototypen. Med tanke på att deras badrumsskåp inte är 

anpassade för denna konstruktion än så måste modifieringar på baksidan av skåpet 

göras först för att de ska passa ihop ordentligt. Ifall HAFA väljer att använda denna 

konstruktion så kommer deras skåp i framtiden vara anpassade för den, och därmed 

så blir det inga problem i framtiden med passning av skåp och upphängning. 

Denna prototyp kommer HAFA senare att ta hand om för att IP44 testa den. Går 

plåten igenom testerna så kommer den att vara godkänd för produktion.  
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Efterord 

 

Uppdraget hos HAFA har varit att utveckla en universell bakpanel som passar de 

flesta av deras badrumsskåp. Man får vänta och se ifall man lyckats med detta. Det 

har tagits fram en prototyp som kommer att vara med på utexpon. Prototypen för 

träregeln har gjorts här, men prototypen för den representerar inte slutprodukten. 

Kravspecifikation har följts och dessa har uppfyllts. 

Med undantag för IP44 klassningen. Anledningen till detta är att IP44 klassningen 

först kan göras när prototypen är klar och har skickats iväg för testning. Och det finns 

inte tillräckligt med tid för att deltaga vid den processen. 

HAFA ville gärna att det skulle utvecklas plåt för lysrör också om det hunnits med, 

men det finns tyvärr inte tillräckligt med tid för det med tanke schemat som följs, så 

grundidén har bara legat i fokus. Det finns en lösning på detta, i teorin men det är 

inget som kommer att klaras av att ta fram innan tiden rinner ut. 

Modifieringar på badrumsskåpet har gjorts som HAFA har försett oss med inför 

utexpon. Detta är för att HAFA själva inte har anpassat baksidan på skåpen för 

upphängningen ännu. 

För att vara lite självkritiska, så har det inte hunnits med så mycket som det hade 

velats, detta mestadels för att många av stegen tagit längre tid än planerat och för att 

anpassning efter företaget direktiv har följts först och främst. 

Resultatet som fåtts ifrån idén är dock till belåtande, och det känns att detta borde 

vara ett steg i rätt riktning för HAFA och deras upphängningsproblem. 

Tack följande personer för deras tips och hjälp längs vägen 

Jörgen Carlsson - HAFA 

Anna Eliasson – Handledare 

Håkan Petterson – Verkstaden 
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