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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
Examensarbetet har gjorts i samarbete med Zenit, målet var med projektet att tillverka och testa
en prototyp som kontinuerligt löser in syrgas i vatten. Projektet har inneburit litteratursökande i
databaser med relevant information, kommunikation med asiatiska leverantörer av
fibermembran och bearbetning av plastdetaljer och aluminiumdetaljer i mekanisk verkstad.
Författarna har under detta projekt även fått möjlighet att upprätta, justera och utföra tester i ett
provisoriskt labb. Arbetet har krävt snabba besluttaganden kring utformningen då krav och
önskemål från företaget har varierat under projektets gång. När denna typ av arbetsförändringar
uppstår är det viktigt att metodiken för hur arbetet skall fortlöpa är anpassad efter detta. Dessa
förändringar fick författarna att välja en egenskapad metod för arbetet. Metoden skapades
genom att sammanfoga utvalda verktyg från andra metodiker inom konstruktion och design och
anpassa dessa för projektet. Examensarbetet innehåller flertalet medicinska termer, dessa
kommer att beskrivas men inte behandlas i detta arbete. Detta för att författarna har ansett att en
avgränsning har varit nödvändig för att koncentrera sig på det arbete som är relevant och
intressant för att bevisa kompetens inom Maskiningenjörsutbildningen. Resultaten från tester
har varit positiva och egentillverkad inlösare har påvisat likande resultat som referensinlösaren.
Brist på information från asiatisk tillverkare om fibrerna har lett till att författarna har fått
förlita sig på den information som har insamlats från tester vid jämförelse av inlösare.
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ABSTRACT

ABSTRACT
The project has been provided by Zenit design group and the goal for this project was to
manufacture and perform tests of a prototype that supersaturates water in a continuous flow of
water. The project has involved finding and sorting out relevant data in scientific papers, books,
communication with foreign manufactures and other platforms for information.
The project has resulted in manufacturing of a test rig and an oxygen infuser based on
membrane technology. The test rigs purpose was to perform tests on oxygen infusers for
different comparison test and performance benchmarks in a in a laboratory provided by Zenit.
The project led to satisfying results using the oxygen infuser manufactured by the authors with
comparable levels of saturation to the reference infuser.
The theory behind this project is based on medical research, belonging terms will be explained
but the authors have chosen to delimit the project from the medical area. The reason for this is
lack of knowledge in this area and its irrelevance to the mechanical engineering education in
such.
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INTRODUKTION

INTRODUKTION

1.1. Bakgrund
Författarna kom i kontakt med Zenit genom ett sommarvikariat. Kontakten ledde vidare till en
diskussion om examensarbete, när Zenit erbjöd projektet Oxygen Health ansåg både författarna
och handledare på skolan att detta projekt gick i linje med maskiningenjörsutbildningen på
Högskolan i Halmstad.
Zenits mål med produkten är en enkel produkt som kan lösa in syre i vatten under kontinuerligt
flöde som kan appliceras i hemmet. Projektet har ett begränsat startkapital vilket gjorde detta
projekt naturligt att fördela ut som ett examensarbete. Författarna tillsammans med Zenit insåg
att den begränsade tiden inte skulle räcka till för att tillverka hela produkten, detta ledde till att
projektet avgränsades till en prototyp för tester.
Zenit agerar konsult till en kund som tidigare varit verksam med syrgasgeneratorer etc. Hos
kunden har det väckts ett intresse för att lösa in syrgas i vatten då deras utrustning emellertid
används till just detta i exempelvis fiskodlingsbranschen. Kunden och Zenit har i samverkat
upptäckt att studier rörande hälsoeffekter på människor vid kontakt med syreberikat vatten.
Författarna har uppmärksammat företag med liknande produkter men väljer att inte lyfta fram
informationen då det är relevant för resultatet.
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1.2. Företagspresentation
Zenith industriell Design startade 1994 utav Carl Forslund, Johan Lundgren, Mårten Rittfeldt
och Göran Fafner. Idén för namnet Zenith kom när de flyttade in i sina lokaler på Zenithgatan.
Under 1999 slutade Göran Fafner på Zenith och lite senare slås Zenith industriell Design ihop
med Morten Design, ett företag som startades av Morten Bergström 1991 i Malmö och
gemensamt skapar dessa företag Zenit Design Group AB.
Zenit Design Group har idag två kontor, ett i Malmö och ett i Göteborg. Företaget har tjugofem
anställda, inom både konstruktion och industriell design. Tack vare bred kunskap inom
företaget har Zenit kunnat ta på sig större och omfattande projekt med goda resultat. Zenit
Design brukar säga att ”vi har gjort allt från inkontinensskydd till stenkrossar”, vilket beskriver
omfattningen och deras avsaknad av rädsla för att prova nya saker. Företaget har under 2000talet börjat specialisera sig inom medicinteknik vilket har gjort Zenit till ett kunskapsrikt
företag när det gäller utveckling av inhalationsprodukter och konstruktion inom medicinteknik.
Zenit har under åren arbetat fram en vision för företaget som beskrivs i deras informationsblad
”To be Top of Mind in Northen Europé”.
1.3. Syfte och mål
Syftet med projektet var att skapa en grundläggande uppfattning kring syresättning av vatten
och att sedan tillämpa denna för att utforma och konstruera en prototyp som kontinuerligt ska
tvångsinlösa syrgas i vatten, samt bekräfta de teorier som fanns att tillgå. Författarna skulle
även behandla och redogöra för de verktyg, metodiker och insamlingsmetoder som berörde
projektet för att hjälpa Zenit att öka sin kunskap kring tekniken för framtida arbete med
Oxygen Health.
Projektets mål var att ta fram en fungerande prototyp så att grundläggande tester och insamling
av data kunde utföras för att bevisa teori och realiserbarhet. Prototypen skulle också användas
för att göra tester på olika typer av metoder för att lösa in syrgas och för att göra tester på
egenproducerade inlösare för att skapa en god kunskapsgrund inom området. Med hjälp av den
erfarenhet och kunskap som examensarbetet bidragit till skall projektet kunna utvecklas till
nästa steg, en implementerbar prototyp att både visa för klientel och att utföra fortlöpande tester
med för vidare utveckling av Oxygen Health.
1.4 Problemdefinition
Genom detta projekt vill författarna kunna återskapa de resultat som beskrivs i relevant
forskning kring syreberikat vatten och dess effekter. Fokus ligger här på att återskapa vatten
med samma värden som nämns i forskning med referensinlösare och egentillverkad inlösare åt
Zenit för att säkerställa möjlighet för egenproduktion. För att kunna återskapa de ovan nämnda
resultaten har författarna tagit fram två grundläggande frågeställningar som omsluter
problemet. Om inte dessa frågor löses kommer målet ej att uppnås.
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Frågeställningar


Går det att tillverka en egen, effektiv inlösare under projektets gång?
Projektet bör leda till en egen inlösare med tillfredställande funktion som går att
redovisa på ett utförligt sätt, detta för att bevisa möjligheten att tillverka en egen
effektiv inlösare. Målsättningen är att få en ökning av syreinlösning över 200%.



Går det att tillverka en prototyp under projektets gång?
Utöver inlösaren bör arbetet även leda till tillverkning av en testrigg med
tillfredställande funktion som på ett utförligt sätt kan redogöra för konceptets funktion
och möjliggöra genomförande av tester på olika inlösare.

1.5. Avgränsningar
Projektet avgränsades(Se figur 1.1) till prototypens funktion. Syrgasgeneratorn som använts
under projektets gång är en produkt tillverkad av Zenits kund och behandlas inte i projektet.
Mätningar på hur vida det tvångsinlösta syret tas upp i kropp och hud och dess effekt
utvärderas eller mätas inte utan fokus låg på att återskapa vattnets egenskaper och
förutsättningar för att kunna åstadkomma ovanstående. Eventuella patent eller dylikt behandlas
inte.

Figur 1.1 Översiktskarta över flödet samt avgränsning.
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2.1. Metoddiskussion
2.1.1. Kvantitativ eller kvalitativ ansats
Jacobsen(2002) beskriver att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ansats i datasökandet
ligger i hur öppen forskaren är för ny information och överraskande inslag. Vid kvalitativa
ansatser är forskaren öppnare för nya inslag som inte var kända tidigare och det används vid en
mer oklar frågeställning. Detta gör även att denna ansats är resurskrävande då ett djupgående
sökande kan ta lång tid att genomföra och analysera.
Vid en kvantitativ ansats finns möjlighet till generalisering av en större population, den
standardiserar informationen och blir lättare att utföra samt behandla vilket kan utgöra
möjlighet till att samla data från fler källor. Utformningen av en kvantitativ ansats måste vara
enklare utformad än en kvalitativ då den inriktar sig på flertalet källor och försvårar
möjligheten att gå in på djupet. Den ökar även sannolikheten att forskaren missar de
individuella variationerna som finns inom en grupp människor.
Studeras data som samlats in med de olika metoderna så förklarar Dey(1993) detta genom att
säga att medan den kvantitativa datan opererar med siffror och storlekar så opererar den
kvalitativa datan med mening. Meningen skall förmedlas i huvudsak via språk och handling.
2.1.2. Primär- eller sekundärdata
Skillnaden mellan primär- och sekundärdata ligger i hur forskaren väljer att samla in datan.
Primärdata är den information som forskaren själv samlar in genom att gå till den ursprungliga
informationskällan. Metoderna för att samla in primärdata kan vara observationer, intervjuer
eller mätningar. Sekundärdata är den information som forskaren inte själv samlar in utan
baseras på information från andra personer.
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2.1.3. The mechanical design process eller Princip- och Primärkostruktion?
Under projektets gång har två vedertagna arbetsmetodiker för konstruktion identifierats, vilka
hämtats ur The mechanical design process som är skriven av David G. Ullman år 2006 och
Princip- och primärkonstruktion som är skriven av Fredy Olsson 1985.
Böckerna förklarar hur arbetet bör utföras med tydliga exempel och visuella figurer för att
illustrera hur olika verktyg skall användas. Olsson (1985) angriper problemställningen i sin bok
genom att utveckla en steg för steg metod för hur en konstruktionsprocess skall utföras. Ullman
(2006) angriper frågeställningen genom att utföra en bredare analys av problem som uppstår
under konstruktionsprocessen. Vid ett möjligt problem väljer Ullman(2006) att ange olika
verktyg och förklara hur verktygen fungerar och tillämpas.
Ullman (2006) tar upp fördelarna med moderna verktyg i konstruktion och designprocessen,
han diskuterar kring PLM och CAD (Computer Aided Design)system. I boken diskuteras den
mänskliga faktorn på processen, säkerhetsfaktorer och vanliga konstruktionsmaterial.
Olsson(1985) har en smalare ansats på konstruktion och designprocessen. Böckerna diskuterar
enbart människan i form som kund och utelämnar människan som en del i konstruktionen och
produktionen av produkten.
2.2. Metodologi för examensarbetet
Under tillverkningen av prototypen används en experimentell arbetsmetodik. Arbetet utfördes i
tre steg, Ide, Försök och Analys (IFA). Idén bygger på en sammanställning av tankar, teorier
och metoder kring produktframtagning baserad på Ullman(2010) och Olssons(1985) böcker.
IFA framkom som metod när författarna utförde experimentell tillverkning av prototypen. Det
krävdes flertalet försök under en begränsad tid vilket ställde krav på en enklare modell från
idéstadiet till analys & utvärdering. Metoden skall ses som ett icke avslutande händelseförlopp
där det ständigt skall ske analys och förbättringar av produkten tills alla mål uppfyllts.
I idéstadiet har författarna inspirerats av DFM (Design For Manufacturing) och DFA (Design
For Assembly). Dessa modeller har varit viktiga vid idéframtagningsprocessen för att designa
komponenter som inte behöver bearbetas i efterhand. Att fördela mer tid i idéstadiet för att
designa bort eventuella problem som kan uppstå längre fram vid tillverkning är ett effektivt sätt
att spara in pengar och tid.
Författarna har valt att titta på QFD i försöksstadiet för att uträtta en utvärdering av de olika
idéer som uppkom i det tidigare stadiet. Arbetet innehåller inte ett helt kvalitetshus då
tillverkning av prototypen har skett genom att författarna provat en idé för att sedan utvärdera
den. Detta har lett till att QFD inte har använts som ett verktyg utan som en riktlinje vid
utvärderingen av idéer. Under tillverkningen har författarna jämfört olika lösningar med
varandra, vägt för och nackdelar för att sedan komma till ett beslut. Anledningen till att inte ett
helt kvalitetshus har använts är att tillverkningen har skett med krav på komponenterna som har
förändrats under tiden. Detta gjorde att författarna fick tillverka nya komponenter efter de nya
kraven. Att upprätta kvalitetshus på alla komponenter som upprättas hade tagit för lång tid.
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I analysstadiet har författarna upprättat en BOM (Bill Of Materials) för att strukturera det
material som använts i tillverkningen av prototypen vilket är av intresse både för författarna
och för företaget som arbetet uträttas för. Författarna har även i utvärderingsdelen tittat på
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), FMEA har inte använts i sin helhet utan enbart
använts som en ledning för att utvärdera och identifiera eventuella säkerhetsbrister på alla
prototypens komponenter. FMEA i sin helhet valdes bort på grund av tidsbrist, det fanns ingen
tid att skriva kompletta felsökande tabeller på produkten då tiden för den kringliggande
testutrustningen bara fick utnyttjas en begränsad tid. Författarna fick göra optiska analyser av
prototypen och vid eventuella felmöjligheter diskutera fram en möjlig lösning.

Ide

Försök

Analys &
Utvärdering

Figur 2.1 En illustrerande bild över IFA metoden.
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2.3. Förberedelser och insamling av data
2.3.1. Kvalitativ data
Insamling av kvalitativ data har skett genom intervjuer och litteratursökning där internet,
böcker och databaser har använts för att söka efter relevant information till arbetet.
Under perioden januari till februari har löpande intervjuer skett med handledare på företaget
samt med andra intressenter. Författarna har under dessa intervjuer valt att arbeta med en rent
kvalitativ ansats och samla in primärdata genom att hålla en öppen dialog kring syreinlösning,
prototypbygge och provningsmetoder som teman.
Samtalen har skett muntligt och för att minimera risken för missförstånd har samtalen hållits
helt öppna med intervjuguide och teman för att inte tappa fokus på den information som skulle
samlas in. Intervjuerna har skett på en plats som ansetts naturlig för individen, vilket i de flesta
fall skett på Zenits kontor i Malmö.
Under intervjuerna har inga bandspelare använts utan istället korta anteckningar under
intervjun följt av en diskussion. Detta har valts för att skapa en miljö för intervjuobjektet som
inte skulle kännas främmande eller skrämmande vilket kan påverka dennes medvillighet till att
medverka och svara på de frågeställningar som ställs av Jacobsen(2002). Författarna har valt att
bortse från eventuellt bortfall av data under intervjuerna. Detta för att intervjuerna skett
löpande under hela projektet, skulle bortfall av data skett genom att en frågeställning glömts
vid ett intervjutillfälle åtgärdades detta genom att frågeställningen togs upp vid en senare
intervju (Holme och Solbergs 1996).
2.3.2. Kvantitativ data
Insamling av kvantitativ data har till största del skett på Zenit i Malmö där ett provisoriskt testlaboratorium upprättades för utprovning och datainsamling. Insamlingen av data under testerna
har skett under kontrollerade och strukturerade former med mätutrustning som antingen
kalibrerats på plats eller enligt uppdragsgivare varit kalibrerade nyligen. Testerna utfördes på
ett sådant sätt att aldrig mer än en variabel ändrats åt gången för att eliminera felaktiga
ställningstaganden (Holme och Solbergs 1996).
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3.1. Hälsofördelar med syreberikat vatten
3.2. Tvångsinlösning av syre i vatten
I ett faktablad hämtat från Wisconsin Citizen-based Water Monitoring Network (2007) beskrivs
syremängden i vatten vara helt avgörande för akvakultur och växter. Ändringar i syremättnaden
i områden påverkar direkt fiskar och kan få dem att förflytta sig till andra områden. Syre drivs
ur vatten genom kemiska reaktioner i naturen, syret återfås igen genom fotosyntes och t.ex. i
vattenfall där luft blandas ner i vattnet. Utöver dessa naturliga inlösningsmetoder finns även
kringliggande faktorer som påverkar syremättnaden. Vattentemperatur och tryck (i naturen
atmosfärstrycket) är faktorer som påverkar inlösningen. Kallt vatten vid högt tryck kan hålla
mer syre än varmt vatten vid lågt tryck. I naturen påverkar även solens strålar syremängden
genom sin betydande del i fotosyntesen.Syremättnaden i vatten mäts i mg/L vilket då anger
massan syrgas per liter vatten. För att det skall kunna finnas liv i vattnet krävs det minst 1mg/L
syre i vatten. Om vatten är helt utarmat på syre uppstår en obehaglig doft (väte och sulfid gas).
Goda vattenvärden anses vara mellan 90-110% syremättnad. Dock varierar procentvärdena
med temperatur och tryck, dvs. 100% för ett prov är inte jämförbart med 100% för ett annat
prov om inte förutsättningarna (temperatur och tryck) är likvärdiga. Syresättning över 100%
kallas för övermättnad. Alla lösningar har en gräns när lösningen är mättad där det inlösta
ämnena är fullt (100%) uppbundna i molekyler. Emellertid finns det fall med uppmätta värden
över 100%, detta sker i naturen genom exempelvis vattenfall eller speciella omständigheter.
Det finns tabeller för temperatur och inlösning av syre i mg/L där ett procentvärde av naturlig
syresättningen anges för specifika temperaturer.Vid syresättning av vatten med höga värden
(över 100%) ersätts majoriteten av andra gaser exempelvis kväve med syrgas och på så sätt
uppnås dessa annars ouppnåeliga värden enl. Reading och Yeomans (2012). Detta stödjer
Reading och Yeomans (2012) med Henrys lag (Ekv. 3-1) som beskriver att mängden gas(c)
uppbundet i en lösning är direkt proportionell mot gasens partialtryck(P) och lösligheten av gas
i lösningen för ett givet tryck med en given konstant (KH).
Det finns givna tabeller över hur mycket syre som går att lösa i vatten vill vid ”normala
barometriska förhållanden” så att det lätt går att ta fram ett närmare värde på vad som är 100%
inlösning vid specifik temperatur.
Henrys lag: 𝑃 = 𝐾𝐻 × 𝑐

(3-1)

Normala förhållande utan syrgastryck
15

Syremättnad i vatten
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Figur 3.1 Graf över syremättnad varierar i förhållande till temperatur under
normala förhållanden.
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3.3. Ihåliga fibermembran
Under projektet har författarna arbetat med ihåliga membran som är gjorda av polymerer och
ofta används i större knippen. Denna grupp av fiber delas in i två grupper, MF (Microfiltration)
och UF (Ultrafiltration). Skillnaden mellan dessa två beskriver U. S Environment Protection
Agency genom att skilja storleken på porerna i fibrerna. MF-fibrerna har porstorlek på 0.1 till
0.5 mikrometer medan UF ligger mellan 0.01 och 0.1 mikrometer. Fibrerna fungerar genom att
låta en gas passera genom ändarna av membranen för att sedan passera genom hela
fiberknippet. Under tiden gasen passerar fibrerna kommer vissa delar av gasen ha lättare att
tränga igenom porerna i fibrerna än andra vilket kommer att skapa en separation av gasen.
Denna metod fungerar även omvänt genom att låta vatten passera genom fibrerna och med
vakuum separera vattnet från dess upplösta syre.

Figur 3.2 & Figur 3.3 Elektronmikroskopbilder på ingjutningen av fiber på egentillverkade inlösare.
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3.4. Polyvinklorid
Polyvinklorid (PVC) framställdes för första gången av kemisten Henri Victor Regnault år 1838
men efterfrågan tog först fart efter 1920 då Waldo Semon upptäckte att PVC fungerade utmärkt
till kläder då materialet fungerade som ett vattenavstötande lager IKEM (2014).
PVC är en polymer, även kallad termoplast. Termoplaster beskrivs enligt Ullman (2003) som
ett kemiskt, ofta organiskt ämne som är uppbyggt av kedjeformiga molekyler. Materialet
beskrivs av EMBL (2014) och är uppbyggt av kedjor av Vinylklorid (C2H3Cl) som framställs
genom krackning av etylendiklorid (C2H4CL2). Fördelarna med att tillverka produkter i PVC är
hög styvhet samt låg formkrypning. Det går att identifiera nackdelar med att tillverka en
produkt i PVC, skall produkten utsättas för höga temperaturer, starka kemikalier eller UV-ljus
bör ett annat material då termoplaster har hög känslighet mot dessa variabler(Se figur 3.4)
Ullman(2003).

C2H4CL2→ C2H3Cl+HCL (Krackningsprocessen av etylendiklorid)

(3-2)

Tg(glastemperatur)

Densitet

Termisk/UVbeständighet

Slagseghet

80 grader Celsius

1,38g/cm3

Klorväteavspaltning
ger nedbrytning

Skårspröd

Figur 3.4 Tabell över Polyvinylkloridensegenskaper. Tabellen är författarnas egen tolkning av tabell 18.4 på sidan
427 i boken materiallära av Ullman (2003).

PVC är ett återvinningsbart material, Plast & Kemiföretagen beskriver tre möjliga fördelar med
att återvinna PVC:


Materialet mals ner och de insamlade bitarna kan smältas om till nya former och
produkter.



En metod är att separera alla komponenter i materialet genom råvaruutvinning. De
separerade råvarorna kan sedan användas till att tillverka samma material eller blandas
med andra komponenter och skapa andra material.



PVC innehåller ungefär 20 MJ/kg vilket motsvarar 150 procent av den energi som kan
utvinnas ur kommunalt avfall vilket gör materialet till ett effektivt förbränningsmaterial.
Ett problem med förbränning av PVC är att det utvecklas väteklorid som vid kontakt
med vatten skapar saltsyra.
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3.5. Teori kring metodik
En metodik är ett redskap som används för att lösa problem och kan frambringa ny kunskap.
Holme och Solberg (1996) skriver i sin bok att en användbar metodik måste uppfylla fyra av
fem krav för att vara duglig inom området. Dessa fem punkter är i sig inte helt oproblematiska
och svaren på kraven ger oftast möjlighet till tolkning och fortsatt utvärdering.
Holme och Solbergs (1996) krav på en användbar forskningsmetodik:


Det måste finnas en liknelse med den verklighet som undersöks.



Ett systematiskt urval av information måste ske.



Man skall kunna värdera och utnyttja informationen på ett bra sätt.



Resultaten ska vara presenterat så att utomstående kan granska och värdera nivån.



Resultaten skall resultera i ny kunskap som kan leda till fortsatt forskning inom det
önskvärda området.

Den information som eftersöks skall vara giltig och vara relevant, med detta menar
Jacobsen(2002) att den informationen skall svara på den frågeställning som ställts. Författaren
väljer även att dela upp begreppet i intern och extern giltighet och relevans. Extern giltighet
och relevans angriper giltigheten på det sökta materialet, är det verkligen detta som eftersöks?
Extern giltighet och relevans utvärderar möjligheten att generalisera, förenkla och utvärdera det
sökta materialet.
3.6. QFD – Quality Function Development
QFD-metoden är en vanlig metod inom produktutveckling och framtagning av mekaniska
egenskaper utifrån kundens krav och önskemål. Metoden utvecklades under 1970 talet för att
under 1980-talet tas emot av västvärlden (Ullman 2006). Killen (2006) visar på vikten av att
veta kundens önskemål och förstå vad denne verkligen vill få ut av produkten.
Ett enkelt sätt att tydliggöra stegen i QFD är att
bygga ett ”kvalitetshus” där rummen fylls med
information, antigen data som har samlats in från
kund eller från tekniska krav om produkten. Dessa
data jämförs sedan och vägs mot varandra för att
skapa en bild över vilka krav och önskemål som är
viktigast för kunden och produkten. Kvalitetshuset
i figur 3.5 är designat av Ullman(2006), men det
finns flera olika modeller av kvalitetshus där
upprättaren av huset anpassar matrisen efter
rådande förhållanden. Författaren har valt att
använda sig av nio olika rum, i dessa rum är fyra
stycken jämförande rum och fem stycken rum som
innehåller data.
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Traditionell QFD säger att en avläsning av kundens önskemål skall ske i början av arbetet.
Denna metod tar inte hänsyn till tillverkares eller leverantörers synpunkter på produkten. Detta
har Adiano och Roth (1994) identifierat som en möjlig svaghet då det kan orsaka problem
längre fram i produktutvecklingen. De anser att dynamisk QFD är en bättre variant, vilket
skulle minska komplikationer som skapas genom dålig kommunikation mellan de olika
intressenterna. Dynamisk QFD betyder att arbetet sker med kontinuerlig återkoppling till kund,
leverantör och tillverkare vilket enligt författarna kommer att minska sannolikheten att fel
uppstår och kunden slipper betala för arbete som hade kunnat undvikas genom bättre
kommunikation.
3.7. DFM - Design For Manufacture
Design för tillverkning (DFM) är ett begrepp som används inom industrin för att skapa enskilda
komponenter under produktutvecklingsfasen som kan skapas genom enkel och kostnadseffektiv
tillverkning. Forskningen kring DFM startade under 1950 av företaget UMass och upptogs och
vidareutvecklades av forskare på University of Rhode Island(URI). Arbetet mynnade ut i 122
stycken forskningsrapporter från UMass och URI (Boothroyd, Bewhurst och Knight 2011).
Målet med DFM är att undvika kostsamma fallgropar vid produktion genom att studera
produkten, möjliga tillverkningsmetoder och tillverkningsverktyg, samt att arbeta för en
enklare och mer kostnadseffektiv produktion. Driscoll(2001) delar upp kostnaden för en
produktion i tre delar där det direkta och indirekta arbetet utgör 2-15%, materialet och
tillverkningen 50-80% och övergripande arbete utgör 15-45% av den totala kostnaden.
Författaren anser vidare att det som mest påverkar kostnaden för tillverkningen är design av
produkten. Den slutsats som Driscoll drar från sin forskning är att den delen som står för den
största kostnaden inte är den del av arbetet som bör läggas mest tid och arbete på, utan det är
den del som aktivt påverkar den totala produktionskostnaden för en produkt.
3.8. DFA – Design For Assambly
Design för tillverkning (DFA) är ett av de vanligaste verktygen vid produktionsutveckling och
bygger på att göra komponenter enkla att sammanföra med andra komponenter vid tillverkning
av produkter. Detta verktygets främsta egenskap är att förenkla arbetet för monteringspersonal
och minska tiden för produktion av produkten Ullman(2006).
Montering av en produkt delas upp i tre steg, hantering (hämta komponenten från lager),
placering (placering av komponent på rätt sätt mot andra komponenter) och fästning (fästa ihop
de olika komponenterna med varandra). Av dessa monteringsstegen arbetar DFA mot att
förkorta och förenkla placeringsdelen. Ett förkortat och förenklat placeringsarbete uppnås
genom att minska möjligheten till felmontering och minska antalet förflyttningar som behöver
utföras av montör på sig själv eller på produkten (Boothroyd 2011).
3.9. BOM – Bill Of Materials
Materiallista (BOM) används för att dokumentera de delar som produkten består av och
utvecklas under tiden som projektet fortgår (Ullman 2006). Denna är en viktig del i mer
komplexa datalagringssystem som ”Product lifecycle management (PLM)” där all data från
produkten sparas (Ullman 2006).

12

TEORETISK REFERENSRAM

Bill Muray skriver om BOM på About.com där han skriver att informationen är flytande och
skall varieras efter företag, projekt och tillgänglig tid. Författaren av artikeln diskuterar även
om möjligheten att ändra listan under projektets gång och anpassa den efter rådande
omständigheter. Ullman (2006) beskriver listan mer strukturerat där det måste finnas
information om numret på produkten. Numret på enheten, hur många stycken det krävs av
specifik enhet, namnet eller en beskrivning på delen, vilket material enheten är tillverkad av
och vart enheten är köpt. Istället för att diskutera möjlighet till förändringar i BOM finner
Ullman (2006) mer intresse i att integrera listan i ett PLM-system för att skapa en god
helhetsbild av produkten.
3.10.

FMEA – Failure Modes and Effects Analysis

FMEA är ett verktyg som används för att upptäcka och analysera fel som kan uppstå, vad de
kan orsaka och vilka åtgärder som bör tas. Den används vanligtvis som ett hjälpmedel under
design- och konstruktionsdelen av produktframtagningsprocessen. FMEA beskrivs vanligen i
form av en tabell.
Stamatis (2003) beskriver ett sätt att agera efter en FMEA är slutförd, han valde att dela upp
processen i sju delar. Denna process är inkluderad i Ullmans (2006) femstegsmetod där han
beskriver hela FMEA arbetet i fem steg. Stamatis(2003) väljer att separera insamlingen av data
och analyseringen av data och beskriva dem som två steg där insamlingen av data är identisk
med Ullman (2006).
Stamatis sjustegsmetod för analysering av data:


Gå igenom tabellen.



Identifiera de viktigaste funktionerna.



Identifiera de allvarligaste felen.



Säkerställa att de åtgärder som är planerade är fullgoda.



Utföra en studie på vilka fel som kan orsaka personskada eller maskinhaveri samt
sannolikheten att detta inträffar.



Åtgärda de fel som kan orsaka personskada, efter de fel som kan orsaka personskada
har eliminerats skall de fel som kan orsaka störst maskinhaveri åtgärdas.



Åtgärda övriga fel.

Under 1960-talet utvecklades en ny version av FMEA, den döptes till Fault Tree Analysis
(FTA) och bygger på träddiagram där alla fel som kan ske på produkten finns angivna.
Utgångspunkten är att det är fel på produkten, genom att besvara frågeställningar så blir
utövaren skickad längre ut i träddiagrammet. När utövaren når längst ut i trädet finns ett möjligt
fel samt lösning för problemet.
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4.1. Utförande
4.1.1. Testrigg
Testriggen avser den enhet som huserar inlösaren där syrgas och vatten tillsätts för att skapa
vatten med förhöjda syrevärden. Inlösaren ses som en separat enhet i projektet även om de
tillsammans bildar den slutgiltiga ”prototypen”, observera att både testrigg och inlösare är
beroende av varandra för funktion. Testriggen är byggd för att husera inlösare i en sluten
kammare utan kontakt med yttre omgivning så olika inlösningsförhållanden kan erhållas.
Vid projektstart fans oklarheter kring utformning av material och funktion då projektet startade
väldigt snabbt. Tidigt började det skissas på olika idéer och lösningar för att bygga en enkel
enhet som kunde utföra uppgiften.
Med tidiga skisser (Bilaga 5) resonerade författarna fram att modifiering av befintliga kolfilter
för vattenrening kunde vara ett bra alternativ att bygga om till syreinlösningmoduler, detta då
det fanns leverantörer i Asien som kunde leverera billiga tänkbara moduler som kunde
efterbehandlas för att lösa vår uppgift. Lösningen presenterades och diskuterades med
handledare, diskussion ledde till en fingervisning mot GPA’s (rörtillverkare) rörsystem, Zenit
besatt goda kunskaper om materialet och hade mycket PVC-material att arbeta med för
tillverkning av detaljer och modifiering av GPA’s delar. Med GPA’s system kunde testriggen
byggas på ett sådant sätt att en befintlig inlösare kunde monteras och användas som referens till
egentillverkade inlösare.
Testriggen är uppbyggd av totalt 17 delar av 9 olika komponenter i kombination, till detta
tillkommer fyra egentillverkade delar. Se bilaga 1
Flertalet av delarna limmas ihop enligt GPA’s föreskrifter för att bilda totalt 5 delar, till detta
tillkommer kopplingar för vatten in och ut, ventiler för reglage av flöde in och ut samt
pneumatisk koppling för syrgas in och en manometer. Genom att reglera flöde in och ut ur
testriggen kan det skapas olika tryck och flödesförhållanden för optimal syresättning.
En stor del av metodiken har tillämpats kring denna del då många idéer, försök och analyser
avlöst varandra här. Ursprungligen provades prototypen utan ventiler in och ut för
tryckreglering, vilket innebar att vattenflödet fick styra trycket i kammaren. Detta ansågs som
en dålig lösning då flertalet parametrar var tvungna att ändras för att nå ett önskat tryck. Efter
detta monterades en ventil på utloppet av prototypen. Detta gjorde att trycket i kammaren nu
kunde ställas individuellt. Efter fler tester uppmärksammades ett nytt problem, då vattentrycket
reglerades med en äldre modell av blandare för duschkabiner uppstod komplikationer med att
ställa flöden vid temperaturer. Då temperaturen regalerades med att ställa flödet individuellt för
kallt och varmt vatten reglerades åter igen fler parametrar för att endast ändra en parameter.
Lösningen blev då att montera en ventil på inloppssidan av prototypen, således kunde en
temperatur ställas in på blandaren vid för högt flöde varpå den nya ventilen kunde reglera
inflödet till 10 L/min.
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4.1.2. Inlösare
Inlösaren är den del av konstruktionen som direkt leder diffusionen av syrgas till vattnet.
Utformningen på inlösaren har bestämts utifrån befintlig inlösare som tilldelats av Zenit som
referens för att jämföra resultat med. På så sätt elimineras utrymme för att resultaten på
inlösningen påverkas av geometriska, flödes eller andra yttre förhållanden då inlösarna i princip
är identiska. Det har emellertid sket en del avsteg för att förenkla och förbättra konstruktionen,
detta då det på förekommen anledning visade sig att referensinlösarens konstruktion hade
brister.
Tidigt kontaktades flertalet tillverkare och leverantörer av fiber i Asien enligt
överenskommelse med Zenit, emellertid resulterade detta endast i en tillverkare som var
intresserad av att skicka prov-material. Då specifikation på fibrerna är okända uppgavs tänkt
applikation varpå tillverkaren valde lämpade fiber för applikationen.
Den perforerade manteln var ursprungligen tänkt att bli tillverkad genom vattenskärning och
valsning då detta var föredragna metoder av Zenit. Efter konsultation från plåtverkstad
bestämdes att rörlaser var en bättre metod. Rörlaser är en mycket dyrare tillverkningsmetod och
inget billigt alternativ för massproduktion men för snabb leverans av få prototyper ansågs
metoden vara godtagbar.
Syrgasen måste på något sätt tvingas in i fibrerna utan läckage, detta är löst på
referensinlösaren genom att låta fibrerna omslutas av någon slags plast. Tillsammans med Zenit
arbetades en metod fram där önskad fibermängd skärs upp och orienteras i en ögla, ändarna
gjuts sedan in i en epoxiklump som efter härdning snittas upp för att exponera fiberändorna.
Tidiga tillverkningsförsök visade att epoxi trängde upp i rören och på så sätt hindrade syrgas
från att flöda ut i fiberöglorna. Detta åtgärdades genom att använda en varm plåtbit för att
smälta rörändarna täta. Detta åtgärdade problemet med att epoxi trängde in i rören men det
kvarstod fortfarande problem med rester i rören från snittningen av epoxiklumpen. För att
exponera fina öppna kanaler skars snittet rent med ett stämjärn. Detta blev en stor förbättring
på rörändarna, problemet med stämjärnstekniken är dock att vissa ändar blev lite skadade.
I figur 4.1 tydliggörs det hur det har uppstått en ”läpp” på
kanten, det är inget som trillade av vid beröring. Detta
godtogs då röret är fritt från epoxi och annat som kan
hindra syrgasen från att flöda in i rören. Emellertid fanns
ett få antal rör som var igensatta och detta godtogs också
då detta var en liten andel.

Figur 4.1 Elektronmikroskopbild på rör ände med uppmärksammad ”defekt”.

Efter detta tillverkades lyckade fiberpaket med exponerade rörändar, tester fortsatte för att
kontrollera om epoxi hade trängt igenom mellan alla rör och tätat. Testerna gjordes genom att
doppa ner hela fiberpaket under vatten och blåsa för att se om bubblor kom ut vid
epoxiklumpen, fiberpaketet orienterades fiber neråt och epoxiklump uppåt. Testerna visade
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bubblor uppe vid epoxiklumpen då det antogs att epoxigjutningen inte var tät. Två
kompositföretag kontaktades och rådfrågades, beslut togs nu tillsammans med Zenit att prova
gjuta fler fiberpaket i vakuumkammare då bättre vidhäftning och eliminering av bubblor i
epoxin utlovades av kompositspecialister. Nya fiberpaket visade samma bubbelbildning vid
epoxiklumpen, då vidare tester på tätheten utfördes så ändrades orienteringen på fiberpaketet
under vattnet. Ändring av orienteringen visade att bubbelbildningen inte alls härstammade från
epoxiklumpen utan uppkom alltid vid högsta punkten på fiberpaketet. Bubbelbildningen från
fibrerna var inte väntad men trots att kunskapen inom rörfiber är begränsad var detta oväntat.
Referensinlösaren är av en konstruktion enligt nedan där fiberknippet gjutits in i en epoxiklump
som i sin tur är fastlimmad en bit in i röret. Längst ut i röränden har ett ”lock” av någon slags
plast limmats/gjutits mot rörets insida, i locket har det borrats och gängats ett hål som den
pneumatiska kopplingen sitter i.
Epoxi fastgjuten mot rörets insida

Figur 4.2 illustrerad genomskärning på referensinlösaren

Då det upptäcktes problem med tätningen mellan pneumatisk koppling och lock på
referensinlösaren togs tillsammans med Zenit ett beslut att ett aluminiumlock borde svarvas för
bättre gänga och tätningsförmåga se bilaga 4. Locket utformas med presspassning mot
perforerad mantel för att lätt i experimentellt syfte kunna byta ut epoxiklump och fiber vid
behov då tillgången till perforerade rör var begränsad. Aluminiumlocket limmas fast i
fiberknippet och monteras sedan in i röret.
Aluminiumlock
med presspassning
mot rörets insida.

16

RESULTAT

4.1.3. Systemet
Tillsammans bildar testriggen och inlösare en prototyp som under olika förhållande kan
användas i labb och experimentella förhållanden för att studera resultat på syresättning i vatten.
Testriggen är konstruerad på ett sådant sätt att vatten tvingas passera in i inlösaren genom
perforeringen på inlösarens mantel. Väl inne i inlösaren kommer vattnet i kontakt med alla
fiber där syrediffusionen sker, efter inlösaren passerar vatten ut ur systemet. Systemet kan på så
sätt erhålla förhållanden för ett fortlöpande händelseförlopp där inkommande vatten med
normala syrehalter berikas med syre och skapar vattnet med höga syresättningsvärden. Att
processen sker fortlöpande pointeras för att framhäva att inga buffertar krävs utan systemet och
dess förhållande producerar det unika vattnet ögonblickligen.
4.1.4. Tester
Testerna har skett under provisoriska laboratorieförhållanden där Zenit tillhandahållit med
lokal, utrustning och vatten. Utrustningen som använts vid provningarna är syrgasgenerator,
oxygenmätare, massflödesmätare, vattenflödesmätare, hjälppump och saturationsmätare.
Utöver detta har en manometer monterats på testriggen för att övervaka trycket i kammaren där
inlösaren huseras, detta referats senare till som vattentrycket i insamlad data. Detta tryck
övervakas för att veta under vilket tryck inlösningen sker. En manometer är även monterad på
ingående syrgasledning för att kunna övervaka mottrycket på gassidan i kammaren.
Manometrar är helt nya och införskaffade för detta experiment, de antas därav vara kalibrerade.
Övrig utrustning så som massflödesmätare, oxygenmätare och saturationsmätare är enligt Zenit
korrekta och kalibrerade.
Syrgasgenerator
Syrgasgeneratorn är en maskin som separerar syret ur luft och på så sätt producerar syre.
Generatorn som tillhandahölls kunde leverera 5l/min 98% rent syre. Vid vilket tryck detta
kunde levereras specificerades inte på maskin eller av tillverkare. Utförda tester visade att
flödet närmade sig noll vid ca 1.0 bar.
Oxygenmätare
Enheten mäter procentsatsen syre i gasform, detta genom en 4mm pneumatikslang.
Oxygenmätaren användes för att bekräfta att generatorn producerade syre till utlovad kvalitet.
Detta anses vara viktigt då syrekoncentrationen antas som direkt relevant för
inlösningsresultaten. Det anses även viktigt för fel i mätningar att löpande kontrollera
syrekvaliteten för att minska risker på fel i resultat pga. syrgasgeneratorn.
Massflödesmätare
Massflödesmätaren mäter hur många liter gas per minut som passerar i en sluten slang.
Massflödesmätaren användes för att övervaka mängden syre som släpptes in i inlösaren. Då
detta är en kontrollutrustning utvecklad specifikt för flödeskontroll som tillhandahölls av
företag som arbetar med enheten antas den vara kalibrerad och av god kvalitet.
Vattenflödesmätare
Vattenflödesmätaren är av enkel modell typ ”Gardena” och fungerar genom att en liten
impeller roterar i vattenflödet för att bestämma hur många liter vatten som passera per minut.
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Mätaren användes för att övervaka vattenflödet och antas ha ganska stor felmarginal då den är
ämnad för trädgårdsbruk.
Hjälppump
Hjälppumpen är en liten 12v membranpump som användes för att avlasta syrgasgeneratorn som
inte är konstruerad för att leverera syrgas under förhöjda tryck. Pumpen tillhandahölls av
tillverkaren av syrasgeneratorn och antas där av vara godkänd för tillämpningen.
Saturationsmätare
Saturationsmätare mäter syresättningen i vattenprover med hjälp av en prob som doppas ner i
provet varpå en handhållen digital enhet visar ett värde baserat på temperatur och syresättning.
Syresättningen anges i mg/l eller som en procentsats. En mätare av modell ”Oxyguard”
användes för att övervaka syresättningen i vattnet. Enligt tillverkaren kalibrar sig enheten
automatiskt, mätvärden på vanligt vatten visar värden som kan väntas vid givna temperaturer
vilket bekräftar enhetens funktion.
Överenskommelse gjordes där det fastlades viktiga parametrar för utförandet av testerna.
Parametrarna som kom att övervakas var vattentemperatur, vattentryck, vattenflöde,
syrgasflöde, syrgastryck, syresättning i vattnet och syrgas% från generatorn. Det är de
parametrar som anses vara viktiga för att kunna styra inlösningen och måste redovisas för
rapportläsare. Individuellt utförandet av testerna utfördes enligt listan nedan. Varje individuellt
test utfördes systematiskt enligt ovan och det skapades en matris där alla testvärden matades in
så att omfattningen av experimentet skulle bli så kontrollerat och övergripande som möjligt.
1. Start av utrustning (syrgasgenerator, massflödesmätare, syrgasmätare och
oxygenmätare) och kontroll av syreprocent ut ur generatorn.
2. Montering av inlösare i testrigg samt inkoppling. I detta skede så sätts syrgasflödet på
för att förhindra en situation där fibrerna sätts igen med vatten (förekommen anledning).
3. Vattenflödet släpps på sakta och successivt till ungefärligt önskat flöde varpå
syrgastrycket övervakas för att åter igen förhindra en situation där fibrerna sätts igen
med vatten.
4. I detta skede skall ett specifikt vattenflöde, syrgasflöde och temperatur uppnås vid
specifikt kammartryck. Detta kan ta upp emot några minuter innan alla värden
stabiliserar sig. Det tappas upp prover i from av 5-10L vatten där vattentemperaturen
kontrolleras tills tillfredsställande resultat uppnås.
5. Observation och notering av alla ovanstående parametrar görs.
6. Testet påbörjas genom att kontinuerligt tappa upp ca 10L syresatt vatten med en slang
ner i en noga rengjord syrafast rostfri hink. Vattnet fylls på utan att porla ner vattnet för
att förhindra att syre i luft bubblas in i vattnet och på så sätt förstöra testet.
7. Vatten stängs av och mätning av syresättning i vattnet görs omedelbart efter
upptappning, vattnet rörs om och stabiliserade värdena noteras.
8. Ytterligare mätning av syresättning görs efter 5min då värdena stabiliserat sig
ytterligare.
9. Vattnet hälls ut och nästa test kan påbörjas.
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Det bestämdes tre temperaturer och tre olika kammartryck som skulle jämföras mellan olika
inlösare: referensinlösare, egen inlösare och en pimpstensinlösare (vanlig i
akvariesammanhang). Temperaturerna bestämdes utifrån den vattentemperatur kallvattnet hade
på Zenit (10°Celsius), den temperatur Yeoman och Reading (2012) utförde sina tester med (30°
Celsius), samt den temperatur som av författarna ansågs vara en ”normal” bad/dusch
temperatur(45° Celsius). Vattenflödet låstes på 10L/min då detta av Zenit angavs som ett
målvärde, syrgasflödet bestämdes till 2l/min efter diskussion och tester med handledare på
Zenit. Egen inlösare jämförs med referensinlösare för att jämföra fibrerna, pimpstensinlösaren
avser jämföra membrantekniken mot konventionell in-bubbling av syre.
4.2. Testresultat
Testresultaten visade på en varierande ökning av syresättningen i vattnet direkt efter
upptappning såväl som efter 5min. Det gick tydligt att utläsa att tryck och temperatur påverkar
inlösningen. Jämförelse mellan lägsta och högsta tryck visar på 64 % medelökning av
syresättning beräknat över alla tester, trycket varierar här mellan 0,2±0,1bar till 1,5±0,2bar
kammartryck. Två grafer vid 10° respektive 45° Celsius presenterar hur olika tryck i kammaren
påverkar inlösningen med alla tre inlösare.
Förhållande

Förhållande

Tryck/Syremättnad
45 grader celcius

35

Variable
Egen inlösare
Referensinlösare

30

Pimpsten

Syrgasmättnad i vatten [mg/L]

Syrgasmättnad i vatten [mg/L]

Tryck/Syremättnad
10 grader celcius

25
20
15
10
0,0

0,2

0,4

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Syrgastryck [Bar]

1,6

Variable
Egen inlösare
Referensinlösare

30

Pimpsten

25
20
15
10

0,0

1,8

Figur 4.5 Förhållande mellan inlösarna i 10° Celsius

35

0,2

0,4

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Syrgastryck [Bar]

1,6

1,8

Figur 4.6 Förhållande mellan inlösarna i 45° Celsius
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Graferna visade en ökning av syremättnaden som avtar vid högre kammar tryck. Egen inlösare
och referensinlösare visar på snarlik inlösningsförmåga, skiljt från fiberinlösarna så visar
pimpstensinlösaren på tydlig avvikelse med lägre inlösningskapacitet.
Temperaturen presenterade mer komplicerade svar, då temperaturen varierar ändras även den
naturliga syremättnaden in i systemet se figur 3.1. Detta ger olika utgångspunkt för
syresättningen inför varje temperaturförhållande, testerna visade syresättning 8.5mg/l vid 10°
Celsius (första punkten i figur 4.5) och 6.4mg/l vid 30° och 45° Celsius(förta punkten i figur
4.6). Jämförelse av de båda graferna visade också en minskad inlösningsförmåga vid högre
temperaturer, ökningen avtar tidigare vid cirka 0,2bar vid 45° jämför med 0,4 bar vid 10°
Celsius.
Förhållande

Syrgasmättnad i vatten [mg/L]

Tryck/Syremättnad
Egen inlösare efter 5 min
35

Variable
10 grader C elsius
30 grader C elsius

30

45 grader C elsius

25
20
15
10
0,0

0,2

0,4

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Syrgastryck [Bar]

1,6

1,8

Observation av procentuell ökning i
syresättning med avseende på
temperaturskillnaden visar resultat enligt tabell
nedan. Detta visar att det är inte bara
utgångsvärdet som är lägre vid högre
temperatur utan även den procentuella
inlösningsförmågan, se figur 4.8. För att
ytterligare belysa detta kan figur 4.7 studeras,
här syns hur kurvorna inte bara flyttar ner i
grafen utan även rätar ut sig.

Figur 4.7 Ett förhållande mellan syrgasmättnad och syrgastryck med egen inlösare i 10, 30 och 45
grader Celsius.

inlösare
Referens
Egen
Pimpsten

10°
246
224
118

30°
190
131

45°
differans (10° - 45°)
214
32
213
11
115
3

Tabell 4.8 genomsnittlig procentuell ökning i syresättning och temperatur (°C) för alla tre
inlösare

Tabell 4.8 visar på variationer av inlösning vid olika temperaturer, jämförelse av inlösning
mellan 10° och 45° Celsius visar små differenser. Observera att som i tidigare stycken
beskrivet är mängden ursprungligt inlöst syre mindre vid högre temperaturer, detta framhävs
inte i procentuella resultatet. Pimpstensinlösare visar åter igen här på en generellt lägre
inlösningskapacitet jämfört med fiberinlösarna.
Vidare presenteras sammanställning av resultat genom nyckeltal, detta för övergripande
framställning av stor mängd empirisk data. Nyckeltalen består av max-, min- och medelvärden.
Medel ökning Medel ökning efter 5min Max ökning Max efter 5min
Inlösare syresättning (mg/l) syresättning (mg/l)
(mg/l)
ökning (mg/l)
Refens
18.7
18.7
24.7
26.5
Egen
16.1
15.9
24.1
25.0
Pimpsten
9.6
9.8
15.7
17.3
Tabell 4.9 Nyckeltal
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Min ökning
(mg/l)
9.4
9.6
5.2

Min efter 5min
ökning (mg/l)
8.6
8.6
4.6

Median Median efter
(mg/l) 5min (mg/l)
19.4
16.7
14.4
13.6
9.2
8.0

RESULTAT

Pimpsten visade lägst inlösningsförmåga i alla åtta parametrar i tabell 4.9, jämförelse mellan
fiberinlösarna visade att referensinlösaren har högst inlösningsförmåga. Egentillverkade
inlösaren visade på något lägre inlösningsförmåga jämfört med referensinlösaren men snarlika
lägsta värden. Förändringen av syresättningen över fem minuter hos alla tre inlösare påvisade
en för liten differens för att dra en slutsats och säga att det sker en märkbar förändring under
fem minuter.
Som en slutlig jämförelse och referens har författarna använt värden som återges i Yeoman och
Reading(2012). I rapporten framkommer att vid 30° - 35°Celsius uppnås inlösningsvärden
mellan 40-65mg/l vilket är väl över värden som återges i ovanstående resultat (Se även bilaga
8.3). Emellertid framgår det i rapporten att inlösningen sker med ett vattenflöde på 2l/min.
4.2.1. Diskussion kring resultat
Det har uppmärksammats problem vid testutförandet som påverkat resultatet. Vid höga tryck
kunde inte syrgasgeneratorn leverera ett jämnt flöde av syre och för att dämpa denna effekt
kopplades en hjälppump in. Trots detta fluktuerade flödet vid 1.5 bars kammartryck. Målvärdet
för syrgasflödet var 2l/min vilket vid höga tryck fluktuerade mellan 1.8 till 2.2l/min i
sekundintervall, dessa värden har trots detta antecknats som 2l/min.
Ett problem som ibland uppstod var att fibrerna på båda fiberinlösarna satte igen sig, detta
uppmärksammades av att syrgastrycket ökade kraftigt över kammartrycket. Orsaken till detta
var brist på uppmärksamhet vid testerna. Genom att inte övervaka syrgastrycket under tiden
som vattenflödet släpptes på kunde trycket i kammaren momentant stiga kraftigt över
syrgastrycket. Då kammartrycket var mycket högre än syrgastrycket tvingades vatten in i dem
små fibrerna vilket gjorde att de satte igen sig. Åtgärden för detta blev att lägga inlösaren på
tork över ett element för avfuktning.
Empirisk data för referensinlösare vid 30° Celsius saknas i testresultatet, orsak till detta är att
tiden för utlåning av utrustning löpte ut innan testen han utföras. Detta medför att jämförelse
med referensinlösare vid 30° Celsius uteblir. Författarna anser här att det är en brist då
fullständiga jämförelser inte kan genomföras, kringliggande resultat från fiberinlösarna visar på
förutspåliga utvecklingar av syresättningen och det föreligger inga misstankar om någon
specifik avvikelse vid 30°. Vid 45° Celsius finns det fler mätvärden än på de övriga
temperaturerna, detta uppstod genom att Zenit behövde lämna tillbaka testutrustningen. Som
resultat av detta fick författarna plocka ut tre värden ur 45° Celsius som var liknande de andra
testernas mätvärden och jämföra dessa med de andra temperaturerna.
Prototypen har genom alla tester fungerat utan några motgångar, valet av att tillverka testriggen
i PVC har visat sig vara mycket fördelaktigt då tillverkning av gängade anslutningar för
manometer och pneumatiska kopplingar fungerat bra. De komplikationer som uppstått har varit
läckage vid vattenledning in och ut ur testriggen vilket åtgärdats med teflontejp för tätning.
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Vid jämförelse med Yeoman och Reading (2012) framgår det hur mätningarna i denna rapport
ligger väl under deras. Vidare läsning avslöjar som tidigare nämnts att deras inlösning sker
under mycket lägre flöden, en teori är att inlösningen som sker under lägre flöden kan ge högre
värden då samma mängd syre får lösas in under mycket längre tid. Tester vid lägre flöden har
inte genomförts då Zenit specifikt önskat 10l/min, framtida tester vid lägre flöden bör
genomföras för jämförelse mot tänkbar konkurent. Det kan även tänkas att Yeoman och
Reading (2012) återcirkulerar det inlösta vattnet för att uppnå ytterligare högre värden, detta är
spekulativt då det inte framgår i deras rapport. Resultaten visar högst syresättningsresultat med
originalinlösare, trots detta så är inte den egentillverkade inlösaren markant sämre, vilket
uppdagas vid tolkning av figur 4.5 , 4.6, 4.8 och 4.9. Det bör beaktas att detta är en första
prototyp och författarna anser i och med detta att referensinlösare och egentillverkad inlösare
presterar likvärdigt. Orsaker till dem små skillnaderna kan vara mätfel, igensatta fibrer eller
handhavandefel.

22

SLUTSATSER

SLUTSATSER
5.1. Slutsatser


Kommer tillverkning av egen inlösare kunna genomföras med goda resultat?
En inlösare har tillverkats och utvecklats till resultat som anses goda då avvikelser från
referensinlösaren är marginella.



Kommer tillverkning av en effektiv prototyp kunna genomföras?
Test-rigg och inlösare har tillverkats för att plocka fram resultaten i denna rapport.
Prototypen som helhet har uppfyllt alla krav.

5.2. Diskussion
Vid början av projektet var det meningen att projektet skulle kretsa kring en syrgasgenerator,
detta projekt var mer inriktat på traditionell konstruktion. Projektet tog här en vändning mot
själva inlösningen av syre istället, vilket är ett ämne som närmar sig utkanten av ramarna för
maskiningenjörsutbildningen. Därav avgränsningarna från hälsoeffekterna och bristen på
diskussion kring den molekylära delen av inlösning av syre. Detta rubbade fokus i början av
projektet. Prototypen och projektet är mer en förstudie för framtida beslutsfattande i projektet
än en konstruktionsutmaning.
Författarna anser sig har bevisat möjligheten att lösa in syrgas i vatten under ett kontinuerligt
flöde, utrymme för förbättring finns. Vid vidare utveckling av projektet kan en jämförelse
mellan olika fiber från olika tillverkare göras för att hitta en optimal fiberspecifikation som
fungerar bättre för applikationen vara lämplig. Författarna och Zenit anses ha fått en ökad
förståelse för syreinlösning i vatten med hjälp fibermembranteknik. Stor del av kunskapen
upplevs komma från att på egen hand tillverka stora delar av testrigg och inlösare, det har
återgivit en bra inblick kring de svårigheter som kan uppkomma. Den egentillverkade inlösaren
blev geometriskt identisk med referensinlösaren, det som skiljer är vilka fiber den huserar och
aluminiumlocket. Detta gjorde det enkelt att jämföra resultaten från de olika inlösarna.
Metoden att gjuta in fibrerna i plast lyckades efter några försök bra, här finns dock utrymme för
förbättring och vidare utveckling av denna metod. Referensinlösarens pneumatiska koppling är
gängad in i plast vilket visade sig läcka p.g.a. epoxins sprödhet, detta åtgärdades på
referensinlösaren med gängtätning för genomförandet av testerna. Kunskapen kring läckaget på
referensinlösaren ledde till att beslut togs om att tillverka ett aluminiumlock till egna inlösaren
där kopplingen gängades in.
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Prototypen har kunnat utföra oberoende jämförelser av alla tre inlösare och visat på att
kontinuerlig inlösning av syrgas i vatten är möjlig. Inlösningen har inte bara varit möjlig utan
även till ett resultat över Zenits förväntan. Prototypen har visat sig lämpad för insamling av
data vid tester kring inlösning av syrgas i vatten, variation av tryck, flöde och temperatur har
varit möjlig. Reglering av parametrarna har varit svårhanterade då variablerna är beroende av
varandra. Exempelvis om vattenflödet ändras påverkas kammartryck, syrgastryck och
syrgasflöde direkt. Då systemet har varit direkt kopplat med VA ledningar i en fastighet så
anses systemet kunna hantera de europeiska VVS systemen.
Resultaten visade på nära identisk prestanda mellan referensinlösare och egentillverkad
inlösare. Detta visade på att fibrerna som tillverkaren rekommenderade för applikationen
fungerar jämförbart med referensen. Stora språkliga komplikationer med leverantör i Asien har
lett till att specifikation på fibrerna uteblivit.
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6.1. Etisk-, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
Utmaningen i projektet har legat i att bevisa kontinuerlig inlösning och tillverkning av inlösare
med fiber från funnen leverantör. Det är viktigt att presentationen av resultaten sker på ett
mycket övertygande sätt p.g.a. svårigheten i de hävdade effekter syreberikat vatten har. Denna
svårighet baserar sig i en skeptisk inställning från människan till hälsoeffekterna av till synes
”vanligt” vatten. Författarna anser att prototypen inte uppfyller ett mänskligt behov utan
placerar sig i ett område mellan behov och allmännytta. Produkten kan hjälpa personer med
hudproblem att behandla sina åkommor i sitt eget hem, här i ligger det tänkbara behovet. En
allmännytta ses bland människor som vill nyttja vattnet för hudbehandlingar i ersättningssyfte
eller komplement till hudkrämer eller likande.
Materialvalet i detta projekt har inte varit start riktat mot bra val ur en miljösynpunkt då detta är
en prototyp. Dock anses det finna mycket goda möjligheter för smarta materialval som
uppfyller konstruktions krav och miljömål. Överblivet material och spill har sorterats och
lagrats i Zenits materiallager för återanvändning inom kommande projekt. Användning av
kemikalier har skett i lokal hos Zenit avsett för kemikaliehantering samt att avfall har
källsorteras och slängs på återvinningscentral.
6.2. miljö- och arbetsmiljöaspekter
Då projektet grundar sig i att tillverka en prototyp för testning och inte implementering av en
färdig produkt har inte arbetsmiljön diskuterats i detta examensarbete. Denna del lämnar därför
författarna över till Zenit att arbeta vidare med i ett senare skede. Som tidigare nämnt så ses
goda möjligheter för materialval som är goda ur miljösynpunkt då inga extrema krav sätts på
produkten och inga starka kemikalier används.
6.3. Förslag till fortsatt projekt/arbete
Det finns stor potential att utveckla en genomtänkt utformning av inlösningen. En idé som
författarna ser som en bra lösning är att låta inlösningen ske direkt i en ledning istället för i en
specifik kammare eller enhet. Fibrerna är små, tunna och flexibla vilket öppnar upp för väldigt
innovativa konstruktionsmöjligheter.
Man bör utveckla ett bra sätt att styra kammartryck och syrgastryck i förhållande till varandra
på något enkelt sätt då de största svårigheterna inom projektet varit att kalibrera enheten. Att
styra tryckförhållandena kan göras genom en tryckregulator eller liknande. Detta skulle även
förhindra problemen med att fibrerna ibland sätter igen sig.
Slutligen borde en komplett prototyp med full funktion tillverkas för att på ett bra sätt kunna
presenteras för tänkbar marknad och kund, detta för ökad övertygelse inom ämnet och
produkten. Författarna ser en svårighet att övertyga en kund och marknad om vattnets påstådda
effekter trots stödjande forskning, detta då det inte med ögat går att urskilja syremättnad i
vattnet. Även om det med utrusning går att mäta och visa mättnaden i vattnet så är det svårt att
säga om eller hur stora fördelarna med syresatt vatten är.
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BILAGA 2 Bill Of Material (BOM)

BILL OF MATERIAL
Product: Testrigg & Inlösare
Item #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Part #
PVC10-063
PVC16-025
PVC16-025
RIV 063-050-025
MIV025
DIFV 020-R015
GIV 025
BIV 063
186303
-

Date:13/05-14
Qty
1*300mm
2*38mm
1*482mm
2st
1st
2st
2st
2st
3st
3st
2st

Team member: Fredrik Aspling
Team member: Victor Wassvik
Team member:
Team member:
The Mechanical Design Process
Copyright 2008, McGraw Hill

Name
Rör 63mm
Rör 25mm
Rör 25mm
Reducering
Skarv Muff
Nippel
Böj
Unionkoppling
Koppling självtätande
Laserskuret perf.rör
Manometer 0-6 bar

Material
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Rostfritt Stål
EN 1.4301, 38x1
-

Source
GPA
GPA
GPA
GPA
GPA
GPA
GPA
GPA
FESTO
RNP
Camozzi
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Pimpstens

Egen inlösare annan temp

Pimpstens test

orginal inlösare temp tryck

Referans utan syresättning
Vår inlösare temp tryck

Original inlösare

Egen inlösare loop

Referans utan syresättning
Pimpstens test

Information

2,12
2
2
2
1,5-2,5
2
2
2,05
2,1
2
2
2,1
2,1
1,8-2,2
1,8-2,2
2,1
2
1,8-2,2
2
2
1,8-2,2
2,1
2
1.8-2.2
2,1
2
1.8-2.2
2
2,08
1.8-2.2

0,21
0,57
0,91
1,07
1,35
0,19
0,39
0,77
1,08
1,49
0,18
0,42
0,78
1,08
1,5
0,18
0,76
1,42
0,12
0,89
1,7
0,13
0,69
1,45
0,14
0,65
1,38
0,1
0,65
1,42

10
10,2
10,1
10,2
21,8
10
10,1
10,2
10,1
10,1
10
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10
10,2
9,9
10
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10
10,1
10,1
19,9
10,1
10,1
10,1

0,18
0,57
0,9
0,97
1,3
0,21
0,42
0,82
1,15
1,6
0,2
0,48
0,81
1,1
1,52
0,2
0,8
1,5
0,18
0,69
1,5
0,12
0,69
1,59
0,2
0,7
1,45
0,11
0,71
1,5

8,5
15,6
18,7
21,5
24,2
21,3
21,4
27,5
29,8
32,6
31,5
23
30,3
32
32,2
33,2
6,5
18
20,3
21,8
15,8
21,2
23,3
11,6
14
15,6
16
18,8
20,8
13,8
13,3
17,2
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
10⁰
45,7⁰
44⁰
42⁰
44,5⁰
44,2⁰
41,3⁰
39,1⁰
45,7⁰
45,7⁰
45,7⁰
31.7⁰
31,7⁰
31,7⁰
31,7⁰
19⁰
30,1⁰

-

11,6
13,9
15,4
9,4
14,8
16,9
5,2
7,6
9,2
9,6
12,4
14,4
7,4
6,9
10,8

7,1
10,2
13
15,7
12,8
12,9
19
21,3
24,1
23
14,5
21,8
23,5
23,7
24,7

Syremättnad innan Vattentemp Ökning i syresättning

715,9
20
23,3
25,8
23,1
22,1
26,7
32,4
33,3
33,5
23,8
30,5
32,5
33,2
35
7
15,7
18,5
20,3
15
20,1
21,5
11
13,4
14,2
15,1
18,4
19,8
11,7
14,4
16,4

Syrgasflöde Syrgastryck Vatteflöde Kammar tryck Syresättning Syresättning efter 5min
-

-

-0,8
-1,1
-1,8
-0,6
-0,6
-1,4
-0,9
-0,4
-1
-2,1
1,1
-0,8

0,3
1,3
1,8
1,6
1,8
0,7
-0,8
2,6
0,7
2
0,8
0,2
0,5
1
1,8
-2,3
-1,8

Ökning i syresättning på 5 min

9,3
12,1
13,9 f
8,6
13,7
15,1
4,6
7
7,8
8,7
12
13,4
5,3
8
10

7,4
11,5
14,8
17,3
14,6
13,6
18,2
23,9
24,8
25
15,3
22
24
24,7
26,5

Ökning syresättning 5 min
-

181%
217%
241%
147%
231%
264%
81%
119%
144%
150%
194%
225%
116%
108%
169%

84%
120%
153%
151%
152%
152%
224%
251%
284%
271%
171%
256%
276%
279%
291%

Procentuell ökning baserad på
syremättnad

BILAGA 3 Tabell över insamlad data

BILAGA 4 Skiss inlösare
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BILAGA 5 Tidiga skisser prototyper
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