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Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts som förslag från Pär-Johan Lööf, som är
handledare, föreläsare och forskare på Högskolan i Halmstad. Förslaget är skapat
från en egen idé och projektet drivs således utan stöd från ett företag. Projektet har
utörts i Fredy Olssons projektform med produktutveckling som en röd tråd.
Idén grundar sig i Pär-Johan Lööfs observation att personer somnar i duschen,
täpper igen golvbrunnen, och skapar då en översvämmning i bostaden. Detta
fenomen är vanligare än vad allmänheten tror och kostar miljontals kronor per år
för bostadsbolag. Med historik från tidningsartiklar och egen diskussion kunde
underlag för projektet snabbt genereras.
Projektet inleddes med förundersökning av problemet, hur det uppkommer och
hur ofta det inträffar. Utifrån resultatet av dessa undersökningar togs ett material
fram som sedan användes i idéframtagning och konceptgenerering.
Produktförslaget som tagits fram är komplett med ritningar för att kunna
tillfredställa en prototypframtagning. Målet med projektet var att utveckla en
lösning till problemet, och således tillhör tester och eventuell tillverkning de
aktiviteter efter avlutat projekt.
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Abstract
The following thesis has been performed in cooperation with Pär-Johan Lööf, who
is supervisor, lecturer and researcher at Högskolan i Halmstad. The assignment is
created through an own idea and the project is then driven without support from
other businesses and companies. It has been performed with a project form that is
based on Fredy Olsson’s theories about product development.
The idea has its roots from an observation made by Pär-Johan Lööf that people are
falling asleep in the shower, prevents the water from going down the drain, and
creates a flooding in the residence. This phenomenon, that is more common than
people usually believes, costs millions of SEK every year for housing companies.
With history from daily papers and our own discussion, a basis could quickly be
established.
The project started with a survey about the problem, how it happens and how
often it happens. As a sequence a material was generated that later on was used in
generating ideas and concepts.
The suggested product is complete with drawings which gives the possibility for
creating a prototype. The goal with this assignment was to develop a solution for
the problem, and as a sequence the tests and the eventual manufacturing are
suggested activities for after the project has been finished.
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Terminologi
CAD

Computer Aided Design
Datorstödd ritning och konstruktion

ABS

Plastic material that is used in components such as LEGO
Plastmaterial som används till konponenter t.ex LEGO

PE

Polyethylene, Plastic often used for containers of cleaning fluids
Polyethylen, Plast som ofta används i förpackningar för
rengöringsmedel

PP

Polypropylene, Plastic often used in food related products
Polypropylen, Plast som ofta används inom livsmedelsindustrin

FEM

Finite Element Method (Construction Analysis)
Finita Element Metoden (Konstruktionsanalys)
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1 Introduktion
Detta kapitel tar upp bakgrunden och syftet med projektet. Även
problembeskrivning och målet med uppgiften presenteras här.

1.1 Bakgrund
Idén grundar sig från Pär-Johan Lööfs tanke om ett översvämmningsskydd till
duschar. Detta är ett större problem än vad de flesta vet om, och kostar årligen
mycket pengar för försäkringsbolag och fastighetsägare. Även hyresgäster
drabbas då hela lägenheter kan bli förstörda när en översvämmning inträffar.

1.2 Syfte och mål
Detta delstycke presenterar vilket mål som försöker uppnås med projektet, och
vilket syfte arbetet har.
1.2.1 Problembeskrivning
Problemet som arbetet belyser är självförklarande, men inte välkänt. Personer
somnar på golvbrunnen i duschen som täpps till, och har därmed snabbt en
översvämmning i bostaden. Att personer somnar i duschen kan vara främmande
för de flesta då de själva inte gör det, men det finns ändå många som känner
någon som har gjort det, eller även somnat i duschen själva (Bilaga 1).
Problemet uppkommer oftast på helger då alkohol är med i bilden och personer
somnar väldigt lätt. Detta gör att de kan sova i minst ett par timmar utan att
vattenflödet ändras, och en översvämmning är oundviklig. I ett hyreshus kan även
flera lägenheter ta skada då vattnet söker sig nedåt längs med väggar och skarvar.
I dagsläget finns ingen identifierad lösning till detta problem, och ingen inom
VVS-branchen har tagit sig an det än så länge. Detta medför att mycket lite till
ingen information om problemet finns och projektet blir helt unikt.
1.2.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla en lösning som utan förkunskapskrav
hos användaren kan installeras i nuvarande badrum utan modifiering, som
motverkar översvämmning i duschen.
1.2.3 Mål
Målet med projektet blir då att ta fram en lösning till problemet, genom olika
moment och förundersökningar. Genom olika metoder och verktyg kommer
lösning att genereras och presenteras för vidare framställning. Modellen ska vara
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minimalistiskt utformad och helt automatisk i sin användning. Detta medför att
prototypframtagning, tester och eventuell försäljning av produkten ligger i
efteraktiviteter.

1.3 Avgränsningar
Projektets lösning avgränsas till att förhindra översvämning i duschar på grund av
blockerad golvbrunn. Lösningen ska med andra ord inte motverka att personer
somnar i duschen.
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2 Metod
Detta kapitel belyser de metoder och verktyg som har använts under projektets
gång. Det presenterar även de hjälpmedel och verktyg som tillämpats.

2.1 Metodbeskrivning
I inledningen av detta projekt gjordes en undersökning av vilka metoder som
skulle tillämpas, inriktade på produktutveckling och konstruktion. De metoder
som ansågs lämpliga är Princip- och Primärkonstruktion (Fredy Olsson 1995) och
The Mechanical Design Process, (Ullman 2010). Metoderna är väl beprövade och
har ett brett användningsområde, där konceptgenerering, utvärdering och analyser
är en del av arbetet.
Efter undersökning och diskussion inom projektgruppen valdes Princip- och
Primärkonstruktion (Fredy Olsson 1995) som den huvudsakliga metoden då det
ansågs att det redan fanns tidigare praktisk erfarenhet och förståelse av projekt
inom utbildningen. Eftersom detta är ett produkframtagninsprojekt lämpar sig
denna metod mycet väl.
Metodens första fas, Principkonstruktion, är uppdelad i fem delmoment.

Figur 2-1: De fem olika delmomenten inom Principkonstruktion från
Fredy Olssons metoder

Metoden påbörjas med en produktdefinition. Här undersöks vad produktens
arbetsområde är och dess uppgift. Man påvisar även var produkten ska användas,
och av vem. Dessutom ska interaktion mellan människa och produkt kartläggas.
I nästa etapp undersöks varför produkten tas fram. Är det en helt ny produkt, eller
är det en förbättring av befintlig produkt? Här kan det också vara betydelsefullt att
undersöka hur marknaden och konkurrenter ser ut. I denna fas utarbetas även en
kriterieuppställning, som beskriver vad som krävs och önskas av produkten.
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I den tredje fasen tas ett antal principlösningar fram som beskriver funktion och
uppbyggnad. Dessa beskrivs med ritningar och/eller text. Dessa lösningar bedöms
sedan mot kriterieuppställningen.
Det bästa förslaget som finns kvar går sedan vidare till konceptgenerering där det
presenteras noggrant med skisser och beskrivning. Detta förslag kommer även
vidareutvecklas i Primärkonstruktionen.

Figur 2-2: Arbetsförlopp i Primärkonstruktion från
Fredy Olssonsn metoder

Figur 2-2 beskriver förloppet i primärkonstruktion. Arbetet inleds med ett
produktutkast som har förts vidare från principkonstruktionen. I
primärkonstruktionen görs sedan en genomgång av vilka delar som är färdiga
delar och/eller maskinelement och vilka som är unika delar som behöver
specialbehandling (Fredy Olsson 1995).
Resultatet av primärkonstruktionen blir en produktsammanställning, där
konstruktionen presenteras i sin helhet och i detalj. Produktsammanställningen
utvärderas sedan mot kravspecifikationen, för att se till att dessa är uppfyllda
(Fredy Olsson 1995).
De olika stegen som beskrivs i figur 2-2 har funnits som stöd och de har följts till
största möjliga mån. Dock har dessa steg emellanåt behövts breddas för att kunna
utnyttja dem. Bland annat för att det är en helt ny produkt och att det då kan
behövas att tänka “outside the box”.

2.2 Metodologi
Ett hjälpmedel som har använts mycket under projektets gång är CAD, vilket har
hjälpt arbetet framåt redan vid konceptgenereringen. Enkla modeller kunde snabbt
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tas fram för kunna överväga deras rimlighet och lämplighet. Då dessa modeller
inte varit stora har prototyper kunnat skrivas ut i en 3D-skrivare som Högskolan i
Halmstad tillhandahåller. Detta har visat sig vara mycket effektivt och tid har
sparats in på att kunna testa riktiga modeller i ett tidigt skede i arbetet.
På ett tidigt stadium har även konstruktionsanalyser utförts för att se om olika
koncept lever upp till de hållfasthetskrav som kommer att ställas. Även om denna
produkt inte har ett stort tryck på viktminskning, är det alltid positivt att minimera
materialåtgång vid tillverkning. Dessa anlyser utfördes inom Catia V5 och
arbetbänken Generative Structural Analysis. I dessa analyser kontrollerades
modellen utifrån vilka krafter och tryck som påverkar den.

2.3 Förberedelse och insamling av data
Genom en marknadsundersökning som genereades via Google Forms kunde
information fås om hur utbrett problemet är. Detta formulär gavs ut på olika
sociala medier och alstrade en grund till att detta är ett problem som är större än
tidigare trott. Fullständiga svar påvisas i Bilaga 1.

Figur 2-3 Svarsprocent på frågan ”Har du någon gång somnat i
duschen?”
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3 Teoretisk referensram
Teoretisk referensram är den teori som projektet berör. De områden som behövs
för att genomföra projektet på ett genomförbart sätt beskrivs här.

3.1 Formsprutning av plast
Om en eventuell tillverkning kommer att påbörjas är formsprutning det snabbaste
och enklaste alternativet. Det går då att skapa ett formverktyg för gjutning som
snabbar upp processen avsevärt. Denna metod är den vanligaste och viktigaste
metoden för framställning av plastdetaljer och används främst till termoplaster
som Polyeten (PE), Polypropen (PP) och ABS-plast.
Maskinerna som används består av en sprutenhet och en formlåsningsenhet samt
för varje detalj ett unikt formverktyg som tvingar den smälta plasten till dess
slutgiltiga form. Spruteneheten matas med granulerade plastkulor ner i en tratt
som leder vidare till en uppvärmd cylinder. Där smälter plasten som, beroende på
plasttyp, har en smälttemperatur på 175 - 300°C. Formlåsningsenheten låses tills
tillräckligt högt tryck byggts upp för det som skall tillverkas. Formen, som ofta är
tvådelad, öppnas och fylls med den smälta plasten som sedan kyls och stelnar. Det
är mycket viktigt att hela formen fylls och att inte plasten kyls eller stelnar på
vägen, då det finns risk att materialet spricker på grund av sprödhet. Om töjningen
i materialet överstiger elacticitetsgränsen uppkommer en så kallad plasticering
och medför en bestående deformation av detaljen. Rätt temperatur och tryck är
därför väldigt viktiga faktorer vid tillverkningen. Vid konstruktion av plastdetaljer
som ska formsprutas är det hela tiden viktigt att tänka på släppvinklar,
godstjocklek och krympning för att detaljen ska kunna lossna från gjutformen.
Termoplaster har egenskapen att kunna smältas om och omformas i princip ett
obegränsat antal gånger, då den kemiska sammansättningen inte bryts ned vid
uppvärmning. Dock får termoplaster sämre mekaniska egenskaper desto fler
gånger den smälts om, och nytt material kan behöva adderas i sammansättningen
för att resultatet ska bli godkänt. Till skillnad från härdplaster som bryts ned och
kan då bara formas en gång. (Karlebo, Materialära 2013)

3.2 Aluminium
Aluminium är ett metalliskt grundämne och ingår i grupen lättmetaller. Det är den
vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet, efter syre
och kisel.

11

Aluminium är ett lättformat material med hög duktilitet, och lämpar sig till
skärande bearbetning, gjutning och strängperssning. Aluminium korroderar på ett
mycket speciellt sätt, och mellan 4 - 9 i pH bildas en tunn oxidfilm som skyddar
materialet istället för att bryta ned det. Detta gör att aluminum passar utmärkt i
miljöer där vatten används. (Karlebo, Materialära 2013)
Aluminium kan vara ett alternativ till plast ur många hänseenden, beroende på vad
en produkt skall användas till. Det kan vara enklare att framställa prototyper ur
aluminium då den är lätt att bearbeta och har goda mekaniska.
Ett problem med aluminiumgjutning är att det ofta blir en flaskhals i
produktionen. Detta för att verktygen måste vara av väldigt hög kvalité och
härdningstiden är betydligt längre än vid till exempel gjutning av plast. (Scheduling
continuous aluminium casting lines, Duman, E., Yildirim, M.B. & Alkaya, A.F. 2008)

3.3 Ergonomi
I dagens samhälle är ett ergonomiskt utseende och design en viktig punkt i
produktframtagning. Objektivet för ergonomi är att uppnå bästa möjliga
funktionalitet mellan produkten och användaren (Nina Nevala, Leena TamminenPeter 2004).

3.4 Hälsoaspekter
Material som använd i samband med vatten och andra vätskor kan avge gifter och
kemikalier. Vissa plaster har en högra motståndskraft mot upplösning och en
beläggning kan även anläggas för att motverka att kemikaler lakas ur materialet.
Problemet med att plaster avger giftiga ämnen finns i matbehållare. Vissa plaster
som används till matbehållare har egenskaper som är antimikrobiell. Problemet är
bara att silvernanopartiklar lakas ur plasten och följer med maten. (Mackevica, A.,
Olsson, M.E. & Hansen, S.F. 2016)

3.5 FMEA
FMEA som står för ”Failure Modes and Effects Analysis” eller på svenska
”Feleffektanalys” är en metod som används för att undersöka tillförlitligheten hos
en produkt eller en process (Bergman & Klefsjö 2012). Metoden används för att
systematiskt analysera potentiella fel, och för att påvisa var man på mest effektiva
sätt kan fokusera sina arbetsinsatser.
Syftet med en feleffektanalys är att undersöka och frambringa vilka fel som kan
uppstå i produkten/processen, och hur dessa kommer påverka övriga delar.
Genom att tidigt i konstruktionsprocessen kartlägga potentiella fel, kan dessa
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defekter konstrueras bort och minimera dess konsekvenser. Detta medför att
produkten kan minska olyckor och kan få en hög driftsäkerhet.
De ingående steg som genomförs i en FMEA beskrivs av Ullman (2010);
Metoden inleder med att alla funktioner där ett fel kan uppstå listas, varefter man
undersöker hur fel kan uppstå. Vidare undersöks vilken effekt varje fel har på
resterande process/konstruktion, eller om felet kan leda till ytterligare problem.
Därefter undersöks källan till problemet, och slutligen hur felet kan undvikas eller
förmildras.
Bergman & Klefsjö (2012) förklarar också att man kan rangordna de olika
feleffekterna med vissa variabler, och exempel på några vanliga variabler är
sannolikheten att ett fel uppstår, dess allvarlighetsgrad samt sannolikheten att ett
fel upptäcks. Dessa variabler multipliceras för att erhålla ett risktal, RPN. (Risk
Priority Number.) Målet med feleffektanalysen är att identifiera och vidta åtgärder
för att sänka detta risktal.

3.6 Patent & Mönsterskydd
Ett patent skyddar den tekniska lösningen på ett problem mot att kopieras. Det kan
handla om den praktiska utformningen på produkten, eller på vilket sätt den
kommer att användas. För att få en patenansökan godkänd enligt regler måste
produkten eller lösningen först uppfylla tre krav. Den måste vara ny. Den får inte
ha offentliggjorts eller publicerats tidigare någonstans i världen, inte heller av
uppfinnaren själv. Den måste ha uppfinningshöjd. Det betyder med andra ord att
den måste skilja sig avsevärt ifrån tidigare kända lösningar. Den måste vara
industriellt tillämpbar. Det innbär att lösningen och produkten ska kunna
tillverkas inom industrin i dess bemärkelse (Patent- och registreringverket –
Immaterialrätt).
Mönsterskydd försvarar en unik design mot att någon kan kopiera den. En
designregistrering dokumenterar rätten till en bestämd design under en begränsad
tid – dock högst 25 år, och kan med detta mycket enklare hindra andra från att
utnyttja samma design. Med denna registrering skyddas produktens utseende, men
däremot inte dess funktion eller användningsområde. Genom att informera
marknaden om att en designregistrering har ägt rum skapas större respekt hos
konkurrenter och ger som följd en större marknadsandel. En designregistrering
dokumenterar rätten till en specifik design och är en mycket bra utgångspunkt för
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att förhandla om utvecklingskostnader samt för att ingå i försäljnings- och
licensavtal med andra (Patent- och registreringverket –Immaterialrätt).

3.7 Hydraulik
Hydraulik är krafter som förmedlas med hjälp av flytande media i rör och slangar.
Här används Pascals princip som gör det möjligt att åstadkomma stora krafter
genom att laborera med stora och små tryckareor. Ett vanligt begrepp inom
hydraulik är “det som vinns i kraft förloras i väg”. Hydraulik är helt enkelt ett
beprövat och smart sätt att överföra, lagra och styra energi med hjälp av vätska.
(Prestanda Fordonskunskap BAS, Kjell Anund, Sven Larsson och Anders Ohlsson
1998)

Figur 3-1: Förklarande bild på hur kraft överförs i ett hydrauliksystem

Figur 3-1 illustrerar begreppet ”det som vinns i kraft förloras i väg”. F1 förflyttas
lång sträcka, till skillnad från F2, som förflyttas kort sträcka men med större
kraftutveckling.
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4 Resultat
Detta är ett av de avslutande kapitlen och det belyser de resultat och delresultat
som projektet har genererat.

4.1 Principkonstruktion
Principkonstruktion är en av de största delarna i projektet som har tagit mycket tid
att genomföra. Det är däremot en självklarhet då kapitlet innehåller många
tidskrävande moment.
4.1.1 Produktdefinition
Produkten som utvecklas är ett översvämmningsskydd ämnat för en normalstor
dusch. Även om en person somnar på brunnslocket skall ingen översvämmning
kunna ske. De ingående delarna bör således vara vattentåliga samt trycktåliga, för
vatten och personer. Produkten och delarna inuti skall klara värme och kyla samt
att kunna klara av stora och snabba temperaturskillnader.
Bestämmelse över ingående delar försöker dock undvikas på grund av att det är
mycket svårt eller olämpligt att göra det i ett tidigt stadium. Bestämmelse av
sådana komponenter kan vara kreativt hämmande eller ge en felaktig inriktning av
lösningsarbetet (Fredy Olsson 1995).
4.1.2 Omgivning
Produkten skall placeras i ett badrum och avser i detta fall duschkabinen..
Lösningen riktas mot hyreshus, lägenheter och hotell där personer oftare somnar i
duschen.
4.1.3 Människa
De människor som kommer att bruka produkten är de som har den installerad i sitt
hem eller hotellgäster där den finns. Dessa personer kommer troligtvis att komma
i kontakt med den dagligen även om manuell manövrering kommer att minimeras
som ett krav från utvecklingssynpunkt. Bostadföreningar, försäkringsbolag samt
privatpersoner kommer att utnyttja den för ekonomiska fördelar genom att
undvika vattenskador. Däremot kan den rent fysiskt kunna komma att vara ivägen
då den tar plats i duschen. Dock kommer denna aspekt att minimeras utifrån krav
och önskemål.
4.1.4 Förundersökning
En produktundersöning där jämförelse med andra liknande produkter kunde inte
utföras på grund av att produkten i detta projekt är unik. Det finns ingen på
marknaden i dagsläget som tacklar det problem som beskrivs. Undersökning har
utförts i olika patentdirektiv där en liknande lösning inte kunde hittats. Sökord
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som användes var bland annat ”bevattningstimer” , ”vattenavstängning” och olika
märken som ”Gardena”, ”IFÖ” och ”Mora”. En “benchmarking” kunde inte heller
verkställas på grund av denna unika problemlösning. Däremot undersöktes
produkter inom samma användningsområde där vatten utnyttjades, bland annat
lösningar på vattenspridare. Ett formulär som innehöll några enkla frågor om folks
duschvanor skapades, där bland annat frågan om man har somnat i duschen någon
gång ställs. Efter att över 100 svar har skickats in visar det sig att hela 15 % av de
som svarat någon gång har somnat i duschen, och 20% känner någon som har
somnat i duschen. Detta resultat bekräftar att det finns underlag för projektet och
att en lösning behövs, då det i dagsläget inte finns något liknande på marknaden.
Resterande frågor och svar från formuläret påvisas i Bilaga 1.

4.1.5 Kravspecifikation
För att kunna ställa upp rätt typ av kriterier har POME-metoden använts som stöd
i arbetet. Där kategoriseras krav och kriterier utifrån vilket område de påverkar
och förslagen jämförs mot dessa.
Krav
●
●
●
●
●
●
●

Ska passa befintliga duschar i anslutning och dimensioner
Ska hålla för användning i badrummsmiljö
Produkten ska inte öka skaderisken vid användning av duschen
Tillverkad av ett material som inte löses upp eller ger ifrån sig kemikalier i
vattnet
Estetiskt tilltalande
Inte påverka flöde/tryck
Temperaturväxlingstålig

Önskemål
●
●

Går att montera utan VVS-behörighet
Installation- och inköpspris av produkten i ett hyreshus är ekonomiskt
försvarbart, om en vattenskada förhindras var 10e år

För att kunna rikta in och styra projektet viktas dessa krav och önskemål så
rättvist som möjligt mot varandra med hjälp av viktnings-matriser. Dessa matriser
presenteras i Bilaga 2.
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4.1.6 Konceptgenerering
För att assistera arbetet med princip- och primärkonstruktion används böckerna
“Principkonstruktion” och “Primärkonstruktion” av Fredy Olsson (1995).
Idéframtagning skedde med hjälp av olika workshops där 6-3-5 metoden var det
viktigaste verktyget. I denna workshop medverkade personer med olika bakgrund
och utbildningar för att få ett bredare utbud på brainstormingen och eventuella
idéer. Före och efter dessa workshops utfördes egna brainstormingsevent där idéer
från 6-3-5 metoden frambringade nya lösningar. Denna typ av metod visade sig
vara effektiv då olika lösningar kunde kombineras till en ny, för att sedan viktas
mot krav.
I detta stadie undersöktes vilken typ av lösning som skulle lämpa sig bäst mot det
problem som beskrivs. Förslagen var olika men kateogoriserades i två grupper:
Brunnslock och Vattenstrypning. Dessa två kunde även kombineras, men för att
sänka kostader i form av ombyggnationer i badrum strävade projektgruppen efter
en lösning som går att montera i befintliga badrum.
Vid en senare rimlighetsbedömning som utfördes sållades ett antal förslag från
brainstormingen bort, och kvar fanns tre grundläggande
principkonstruktionsförslag som delades upp på de två kategorierna. Jämförelse
mellan de olika koncepten presenteras i detalj i Bilaga 3.

Figur 4-1: Översiktsbild av timerkoncept

Figure 4-2: Översiktsbild av golvbrunnskoncept

Figur 4-3: Översiktsbild av koncept av matta
(brunnslockkoncept)
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4.1.7 Vidareutvecklat produktförslag
De godkända förslagen utvärderades mot varandra genom viktning av hur väl de
uppfyller krav och önskemål. Detta medför att de olika förslagen får poäng
baserat på hur väl de stämmer överens med kravspecifikationerna. På denna väg
togs ett slutgiltligt förslag fram som projektgruppen gick vidare med.
Speciellt med detta projekt var att två olika produkttyper av lösningsförslag gick
vidare, och kravspecifikationerna behövdes göras mer generella för att båda
produkterna kunde ge en möjlighet i viktningen. Det en förslaget var att utveckla
en golvbrunn som skyddar mot översvämmning. Det andra förslaget var istället att
strypa vattnet vid blandaren med en typ av timer.
Det förslag som valdes att vidareutvecklas var att konstruera någon form av
automatik, då det dels hade en starkare poäng genom kravviktningen, samt att
brainstormingen visade att detta förslag var enklast att utveckla på ett
genomförbart sätt.

Figur 4-4: Bild på vidareutvecklat
produktförslag

Som stöd för att säkerställa den mekaniska stabiliteten på produktförslagen har
FEM-analyser utförts inom en Catia V5 arbetsbänk. Detta gav ett underlag på hur
konstruktionen bör se ut, vilket material som kan användas samt hur grov
godstjocklek som kan vara optimal för tillverkning. Beräkningen innefattade
FEM-analys på hur vattentrycket påverkar materialet från insidan. Resultat på
FEM-analys påvisas i Bilaga 4.
4.1.8 Materialval
Materialval har undersökt med hjälp av programmet CES EduPack 2013 och
parametrar har valts med åtanke på hur och var produkten kommer att användas.
En mer detaljerad visualisering av materialvalet påvisas i Bilaga 4.
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4.1.9 Materialkrav
Bakgrunden till kraven baseras på vad komponenten kommer att utföra och
utsättas för. Eftersom det är ett rör kommer tryck att påverka konstruktionen och
materialet måste kunna stå emot detta. Efterforskningar visar att normalt tyck i ett
badrum är ca 8bar. Servicetemperaturen kommer troligtvis inte uppnå mer än
70°C men sätter kravet till 100°C för att ha säkerhetsmarginal. Denna tolerans
baseras på materialets glastemperatur, det vill säga när materialet är tillräckligt
mjukt för att kunna omformas.
Hållfasthetskravet baserar vi på en FEM-analys som utförts i Catia V5, där
materialegenskaperna valdes till ABS-plast för att se hur mycket spänning
materialet utsätts för. Med 8bar i tryck på insidan av komponenten uppgick
spänningen i materialet till 48MPa. Analysen innefattade även temperaturökning
till 100°C.
Utvidgingen eller materialförflyttningen stannade på 2.8mm på det mest kritiska
stället, detta måste minskas och stöd samt armering kan fästas. Även
godstjockleken kan enkelt förändras till ett större värde för att minimera
förflyttning och spänning.

Figur 4-5: Visualisering av FEM -analys
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4.2 Primärkonstruktion
Visar hur och vilka beräkningar som har utförts på det vidareutvecklade
produktförslaget. Detta kapitel belyser även mer detaljer hur de konkreta delarna
väljs och hur en eventuell tillverkning förbereds.
4.2.1 Beräkningsresultat
Handberäkningar på kugghjul, tryck och fjädrar har utförts för att kunna
dimensionera de olika delarna i modellen. Beräkningar på de fasta
maskinelementen var nödvändiga för att kunna utveckla de mekaniska delarna i
produkten. Beräkningar påvisas i Bilaga 5.
För att bestämma hur stor kraft klockan behövde för att vridas upp gjordes
manuella tester med en enkel våg där klockan fick en hävarm på 50mm. Detta
underlättade beräkningarna som gjordes för hand. Dessa var nödvändiga för att
korrekt kunna dimensionera fjäder och kolv i produkten.
4.2.2 Budget
Eftersom detta projekt inte utvecklades i tandem med ett företag, och istället
framtogs av projektmedlemmarna samt den givna handledaren, har en väldigt
begränsad budget använts. Det projektet har kunnat bruka var de pengar som
Högskolan i Halmstad har bidragit med. Denna summa visade sig räcka långt
även om det inte räckte mot en prototypframtagning. Utöver den summa som
Högskolan i Halmstad stödje med har projektmedlemmarna behövt använda eget
kapital för framtagning av modeller och för olika verktyg.
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4.2.3 Flödesanalyser
FEM och flödesanalys har gjorts med hjälp av Catia V5 och Floefd for Catia V5.
Detta för att få en snabb uppfattning av var de mest kritiska delarna i produkten
är, och på så vis kunna korta ner utvecklingsstiden genom att förhindra onödiga
omkonstruktioner. Med resultaten anses produkten klara av de belastningar som
den kommer utsättas för med goda marginaler. Med 8bar i tryck på insidan av
komponenten uppgick spänningen i materialet till 48MPa. Analysen innefattade
även temperaturökning till 100°C.

Figur 4-6: Representation av vad som ingick i flödesanalysen

4.2.4 Modellering och prediktering av resultat
Fullständig digital model av produkten har skapats i Catia V5 och sedan renderats
i Keyshot 5. Bifogat till rapporten i bilaga 6 finns fullständiga
funktionsredovisningar.

Figur 4-7: Första utkast av produktförslaget
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5 Slutsatser
Detta projekt har resulterat i en mekansik lösning på en produkt som ska lösa
problemet med vattenskador som orsakats av personer som somnat i duschen.
Under projektets gång har flera funderingar uppkommit. Följande är de slutsatser
som kan dras av projektet.


Det har visats sig att idén med projektet är en produkt som verkligen
behövs och som skulle kunna spara försäkringsbolag och bostadbolag
miljoner kronor varje år, vilket inte kunde förutspås vid projektets start av
varken projektmedlemmar eller handledare.



Den mänskliga faktorn har varit av stor vikt i och med genomförandet av
projektet. Detta för att människans lathet har visat sig vara en bromskloss
där flera lösningar har fått sållas bort på grund av att det skulle vara för
enkelt att gå runt funktionen. En person som anser en funktion dålig eller i
vägen kan med egna medel försöka gå runt det egentliga
användningsområdet.



Det krävs praktiska tester av produkten för att se hur de olika delarna
integrerar med varandra och vad som behöver förfinas för att säkerställa
en driftsäker produkt.

5.1 Diskussion och rekommendationer till fortsatta aktiviteter
Innan produkten säljs och tas i bruk finns några aktiviter som måste genomgås,
som legat utanför målet för detta projekt.


De mekaniska delarna i produkten måste testas ytterligare genom verkliga
tester och en kvalitetstillverkad prototyp. Detta för att kunna ta beslut om
mekaniken fungerar eller ej, samt vilka brister den har.



En komplett CE-märkning behöver troligtvis inte utföras om eventuell
tillverkning startar. Detta för att produkten inte berörs av de VVS direktiv
som finns.
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Beroende på vilka resultat prototyptesterna ger kan en evntuell tillverkning
komma att äga rum. Denna marknad sträcker sig främst till redan erkända
tillverkare av VVS-produkter, då egen tillverkning kräver för stort eget
kapital.



Efter prototyptesterna kommer en enkel bruksanvisning att skapas. Även
om minimal kontakt kommer att eftersträvas kommer en interaktion
behöva göras när produkten har stoppat en översvämmning. Beroende på
kund kan denna bruksanvisning följa med enskilda produkter, eller ett
parti.
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6 Kritisk granskning
6.1 Kritisk granskning med avseende på miljö och hållbar
utveckling


Projektet bidrar till hållbar utveckling på sådant sätt att när en vattenskada
undviks, sparas mycket material och tid in på grund av att en reparation
inte har behövts.



Användningområdet kan verka smalt för denna produkt men under
projektets gång har ett flertal användningområden uppdagats. Några är t.ex
att personer kan lida av sjukdommar vilket gör att man kan somna eller
svimma i duschen men även att den kan användas i bostäder där mängden
varmvatten är begränsad.



Valt material kommer troligtvis att vara av typen termoplast, där en
förbrukad produkt kan återvinnas och omformas till någonting annat. Detta
är naturligtvis positivt ur miljösynpunkt och träffar området hållbar
utveckling. Dock kan prototyptester visa att vissa delar behöver tillverkas i
aluminium eller någon annan metall.

6.2 Kritisk granskning med av avseende på behov, ekonomi och
etik


Ur ett etiskt perspektiv kan detta projekt med ett översvämningsskydd i
duschen få fler personer att duscha sent på kvällarna och på så sätt få folk
att somna och orsaka översvämning om produkten inte skulle fungera
korrekt. Detta kan medföra att en person blir avsagd sin lägenhet på grund
av reparationskostnader. Om istället denna person inte hade haft
översvämningsskyddet, kanske personen inte hade duschat överhuvudtaget
i denna situation.



Behovet kan diskuteras, och det kan anses som en lyxprodukt (om inte
hyresvärd står för installation). Personer kan med denna produkt frånsäga
sig sitt ansvar att inte duscha när de befinner sig i ett tillstånd då de inte
borde det.
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Personer med lägre ekonomisk standard kan se denna produkt som en dyr
och onödig lyxprodukt, vilket kan få de att avstå från att införskaffa den.
Om då en händelse skulle inträffa drabbar det en person som skulle ha
väldigt stor nytta av den.



En förhindrad vattenskada kan spara en privatperson eller ett bostadbolag
miljontals kronor per år genom insparade reparationer. Även
försäkringsbolag har nytta av översvämningsskyddet då de ofta ligger
bakom det ekonomiska stödet vid olycka. På detta tema kan en eventuell
lägre försäkringspremie startas, där kostnaden blir lägre desto färre
vattenskador som inträffar.
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Bilaga 1 - Formulär
Duschproblem
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Bilaga 1 – Formulär
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Bilaga 2 - Kravspecifikation
Kravviktning
Koncept 1 - Golvbrunn
Specifikation

Beteckning

Krav/Önskemål

Ska passa befintliga badrum (anslutning och dimensioner)

F1

K1

Minst 10 årig livslängd

K1

K2

Ska hålla för användning i badrumsmiljö

F2

K3

Ska ej öka skaderisk

A1

K4

Tillverkad av material som ej löses upp/miljö

A2

K5

Montering utan utbildning (VVS-kunskap)

A3

Ö1

Inköpspris till ett hyreshus är ekonomiskt försvarbart

K2

Ö2

Felmarginal <10%

F3

K6

Användarvänligt

A4

Ö3

Estetiskt tilltalande

F4

Ö4

Viktning
K1

K2

K1

K3
2

K4

K5

K6

Summa

Procentvikt

0

0

1

0

3

12%

1

0

1

2

4

16%

1

2

2

7

28%

2

2

9

36%

0

1

4%

1

4%

25

100%

K2

0

K3

1

1

K4

2

2

1

K5

0

1

0

0

K6

0

1

0

0

0
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Bilaga 2 - Kravspecifikation
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Bilaga 2 - Kravspecifikation
Koncept 2 - Timer
Specifikaion

Beteckning

Krav/Önskemål

Ska passa befintliga blandare

F1

K1

Minst 10 års livslängd

K1

K2

Montering utan utbildning (VVSkunskap)

A1

Ö1

felmarginal på <10%

F2

K3

Användarvänlig

A2

Ö2

Diskret

A3

Ö3

Ska inte gå att ta sig runt funktion
(tejpa fast knapp)

F3

K4

Ska hålla för vattentrycket i
VVSsystemet

F4

K5

Får inte minska vattenflödet

F5

K6

Viktning
K1

K2

K1

K3
1

K4

K5

K6

Summa

Procentvikt

2

1

1

2

7

22%

2

1

1

2

7

22%

1

0

1

2

6%

0

1

4

13%

2

8

25%

4

13%

32

100%

K2

1

K3

0

0

K4

1

0

2

K5

1

1

2

2

K6

1

0

1

2

0
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Bilaga 2 – Kravspecifikation
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Bilaga 3 - Konceptjämförelse
Eftersom det i detta projekt förekommer två olika lösningar på problemet, som har
helt olika design och uppgift, väljes en jämförelse för att se vilket koncept som är
starkast. Detta kommer att utföras genom en utvärderingsmatris av krav de båda
innehar, som visar vilket av koncepten som är mest hållbar för vidareutveckling.
Matrisen bestämmer styrka med hänsyn från kravspecifikationen. Koncepten får
poäng från 0 till 10 utifrån hur bra de lever upp till kraven.
●
●
●
●
●
●

K1 - Passa befintliga duschar
K2 - Livslängd 10 år
K3 - Ej öka skaderisk
Ö1 - Diskret utformad
Ö2 - Går att montera utan utbildning
Ö3 - Produkten bör ha så litet fotavtryck som möjligt (miljö)

K1

K2

K3

Ö1

Ö2

Ö3

Summa

Går vidare

Koncept 1
Golvbrunn

5

8

4

4

9

7

37

Nej

Koncept 2
Timer

9

5

10

8

10

6

48

Ja

Slutsats och Fortsättning
Konceptjämförelsen visade att förslag 2 blev det mest realistiska alternativet.
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Bilaga 4 - Materialval
Materialkrav
Bakgrunden till kraven baseras på vad komponenten kommer att utföra och
utsättas för. Eftersom det är ett rör kommer tryck att påverka konstruktionen och
materialet måste kunna stå emot detta. Efterforskningar visar att normalt tryck i en
stad eller i en villa är ca 8bar. Servicetemperaturen kommer troligtvis inte uppnå
mer än 70°C men kravet sätts till 100°C för att ha säkerhetsmarginal. Dessa
beräkningsparametrar baseras på materialets glastemperatur, det vill säga när
materialet är tillräckligt mjukt för att kunna omformas.
Hållfasthetskravet baseras på en FEM-analys som utförts i Catia V5, där
materialegenskaperna valdes till ABS-plast för att se hur mycket spänning
materialet utsätts för. Med 8bar i tryck på insidan av komponenten uppgick
spänningen i materialet till 48MPa. Analyseninnefattade även temperaturökning
till 100°C.
Utvidgingen eller materialförflyttningen stannade på 2.8mm på det mest kritiska
stället, detta måste minskas och stöd samt armering kan fästas. Även
godstjockleken kan enkelt förändras till ett större värde för att minimera
förflyttning och spänning.
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Bilaga 4 - Materialval

Grovsållning
Genom diskussion utifrån egna erfaranheter samt användning av programmet CES
EduPack 2013 kunde några få material väljas ut. Materialet måste klara av vatten,
drag, tryck, värme och kemiska rengöringmedel. Dock är kilopriset minst lika
viktigt då kostnaden bör hållas på rimlig nivå. På denna aspekt är plaster en
vinnare då de är mycket formbara och är billiga vid serieillverkning. Jämförelse
med befintliga duschblandare gav att många är tillverkade i plast som har en
krombeläggning.
De tre materialen som grovsållades fram är ABS-plast, PE-plast och Mässing.
Mässing är med i detta urval som den metalliska representanten, då metall klarar
påfrestningar mycket väl. Gränserna för hållfasthet har visat sig vara ca 50 MPa
på det mest kritiska punkten. Temperaturkravet har sats till 100°C utfrån egen
mätning på flera olika kranar i varierade hus.
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Bilaga 4 - Materialval
ABS - Akrylnitril, Butadien, Styrensampolymer
Denna plast är mycket enkel, billig och välanvänd inom en rad olika områden. Det
är till exempel i denna typ av plast som LEGO tillverkas. ABS är mycket formbar
och tillåter detaljerade ytor eller strukturer, samtidigt som den är mycket
mottaglig till färger. Den är tillverkad av tre olika ämnen: Akrylonitril, Butadien
och Styrenepolymer, där det förstnämda ger plasten kemiskt motstånd. Butadien är
segt och ger plasten duktilitet och seghet, och Styrenpolymer skapar en fin ya som
är lätt att bearbeta. Plasten är mycket billig med sina dryga 21 kr/kg, samtidigt
som densiteten är relativt låg, vilket pressar försäljningspriset. Enligt de
hållfasthetskrav som specificerades klarar ABS det synnerligen väl, dock med
reservation för temperaturgränsen. ABS har en servicetemperatursgräns på 77°C
enligt CES EduPack 2013. Efterforskning genom andra källor har visat att denna
gräns sträcker sig upp till 86°C vilket även det är tillräckligt för projektet. För att
få materialet att smälta in i badrummet kan det krombehandlas, och det får
samtidigt högre motståndkraft mot kemikalier men däremot svårare återvinning.
(CES EduPack 2013)

PE - Polyethylen
Även denna plast är ett vanligt material som används till allt från
livsmedelsförpackningar till avloppsrör. Detta breda användningsområde säger att
den är mycket tålig och har starka hållfasthetsegenskaper. Den har en brottgräns
som är något lägre än ABS plasten men har ett kilopris som är drygt 7 kr billigare.
Plasten används idag som förpackning till många rengöringsmedel som används i
badrum. Detta bevisar att den har mycket bra kemisk motståndskraft. (CES EduPack
2013)

Mässing
Mässing har utan tvekan de mekaniska egenskaperna som söks. Men det har en
del tunga nackdelar så som hög densitet kombinerat med relativt dyrt kilopris, och
har en högre bearbetningskostnad jämför med plasterna ABS och PE. Om en
serietillverkning påbörjas är mässing ett dyrt material. Mäsing har dock fördelarna
att vara stark och kemikaliskt motståndskraftigt, samtidigt som det är mycket
attraktivt ur designsynpunkt.

Slutsats
Som tidigare nämnt valdes dessa ur grovsållningen utifrån egen erfarnhet och
efterforskning som grundar sig på vad liknande artiklar är tillverkade av.
Kravsepvifikationen visade sig stämma med det och materialen klarar av dem.
Enligt Bilaga 3 som är det slutgiltliga sållningen visar sig ABS-plast var den
vinnande kandidaten, vilken även var väntad.
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Mässing

Polyethylene
(PE)

ABS

Generella egenskaper
Densitet:
Pris:

Enhet
kg/m3
kr/kg

8500
49

960
13

1200
21

Mekansika egenskaper
E-modul:

Gpa

90 - 110

0,621 - 0,896

Gpa
Gpa
MPa
MPa
MPa
% av
ursprungslängd
HV

35 - 42
100 - 116
95 - 500
310 - 550
95 - 500

0,218 - 0,314
2,15 - 2,25
17,9 - 29
20,7 - 44,8
19.7 - 31,9

1,1 - 2,9
0,3 1,03
4
18 - 51
27 - 55
31 - 86

5 - 60
65 - 220

200 - 800
5,4 - 8,7

1 - 100
5,5 - 15

MPa
MPa.m^0.5
% utvidging

150 - 250
30 - 60
0,05

21 - 23
1,44 - 1,72
6

11 - 22
1-4
4

Termiska egenskaper
Smältpunkt:
Maximal servicetemperatur:
Minimal servicetemperatur:

°C
°C
°C

882 - 967
210
(−273)

125 - 132
90 - 110
(-123) - (-74)

128
76
−123

Formbarhet
Gjutbarhet: (Moldability)
Skärbarhet: (Machinability)
Svetsbarhet: (Weldability)

skala 1 - 5
skala 1 - 5
skala 1 - 5

4-5
4-5
4-5

4-5
3-4
5

4-5
3-4
5

Miljö egenskaper
Innesluten energi vid
framtagning:
CO2 utsläpp vid framtaging:
Återvinningsbar:

MJ/kg
kg/kg
ja/nej

52 - 58
3,5
JA

77 - 85,1
2,64 - 2,92
JA

99
4
JA

Skjuvmodul:
Bulkmodul:
Sträckgräns:
Draghållfastighet:
Tryckhållfastighet:
Töjning:
Hårdhet:
Utmattningshållfastighet: 10^7
cykler
Brottseghet:
Värmeutvidgningskoefficient:
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(

)

M: Momentet som utvecklas
F: Kraften som påläggs
L: Hävarmens längd
Dessa beräkningar bidrog till bestämmelsen över hur stor diameter
kugghjulet behöver ha gentemot trycker som vattnet skapar.
Resultatet i föregående beräkning gav underlag för att bestämma storleken
på den vattenpåfrestade kolven. Denna skall klara av att trycka tillbaka en
fjäder som har en total kraft på 5kg.

(

)

P: Tryck på kolven
F: Kraft som påläggs
A: Area som påverkas
För att sedan dimensionera fjäder för klockan som håller för trycket och
samtidigt orkar trycka tillbaka timern, utnyttjades Hooke’s Lag.
( )
F: Utvecklad kraft (N)
δ: Ihoptryckning (mm)
c: Fjäderkonstant
Fjäder och klocka kommer att var förspända på sådant vis att de aldrig blir
helt lösa. Det vill säga det finns alltid spänning i mekaniken. Med detta i
åtanke beräknades längden på fjäder samt att den alltid klara av att trycka
tillbaka en klocka. Med känd kraft och längd väljs en fjäder baserat på dessa.

Efter marknadsundersökning på vilka fjädertyper som finns, samt vilka
storlekar som erbjuds utfördes beräkning och jämförelse på olika fjädrar.
Databanken som användes var Lesjofors.se
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Förspänningskraften uppgår till 15 N när den valda fjädern är hoptryckt 21mm.
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