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Sammanfattning 

Projektet har utförts som ett examensarbete på uppdrag av Gia Premix AB som avslutning på 

programmet högskoleingenjör i maskinteknik vid Karlstads universitet under våren 2018.  

 

Examensarbetet behandlar framtagning och konstruktion av en mobil nödduschanläggning för 

breddning av Gia Premix sortiment. Projektet grundar sig i att företaget under senare tid sett 

behov av att ha en mobil nödduschanläggning i sitt sortiment. Då man inte har någon 

konstruktion i dagsläget valdes det att lägga detta som ett examensarbete. Arbetet behandlar 

alla ingående delar i projektet från bakgrund via metodval till konstruktion och slutsats.  

 

I konstruktionsdelen av produkten har hållfasthetsberäkningar genomförts för att kunna 

dimensionera material i konstruktionen, dessa har utförts både manuellt men även med hjälp 

av FEM-analys i datormiljö där geometrier var komplicerade. Framställning av komponenter 

har gjorts med hjälp av CAD och utifrån dessa har ett komplett ritningsunderlag tagits fram.  

 

Alla mål som var uppsatta för projektet är uppfyllda. Ett 40-tal ritningar har tagits fram för att 

ligga som grund för en framtida tillverkning av prototyp. Isolering av rör samt anslutning av 

duschenheter till pumpsystem avgränsades från projektet och kan återfinnas som förslag till 

lösningar under avsnittet förslag på vidare arbete. Målet kring att lämna förslag på lösningar 

till delarna som innefattas av avgränsningarna har uppfyllts med gott resultat.  



Abstract 

This thesis is a project assigned by Gia Premix within the program for bachelor’s degree in 

mechanical engineering at Karlstad University during spring 2018.  

 

This project contains the design of a mobile emergency shower unit. The project is assigned 

by Gia Premix with a goal to develop a new product for their portfolio of emergency showers 

to expand the range of products on the market. Today Gia Premix doesn’t have a department 

for design and development of new products, because of this Gia Premix choose to do a 

collaboration and have a project together with Karlstad University.  

 

During the project analyses of stresses in the construction has been made to make sure that the 

product is safe and secure to use. These analyses have been made both manually and with help 

of FEM-analyses in computer environment. With a CAD program 3D-models has been 

modelled. From these models a complete set of drawings on the product has been made.  

 

The project has reached its design goals of a new product for the company with success. 

Drawings of about 40 components and assemblies is made as a base for manufacturing of a 

prototype for evaluation. Insulation of pipes and connection of shower units to the pressure 

system is excluded from the project. Ideas for solutions on these parts can be found under the 

chapter of ideas for later work. The goal for the details in the excluded part is also reached 

with good success.  
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Terminologi och förkortningar 

P = värmeflöde [W] 

A = area [m2] 

tv = temperatur varm sida [K] 

tk = temperatur kall sida [K] 

δi = tjocklek hos isolering [m] 

λi = värmekonduktivitet [W/(m*K)] 

σs = sträckgräns [MPa] 

σ = spänning [MPa] 

M = moment [Nm] 

F = dragkraft [N] 

T = tvärkraft [N] 

I = böjtröghetsmoment [m4] 

Z = avstånd från neutralplan till kant [m] 

E = elasticitetsmodul [GPa] 

f = nedböjning [m] 

L = längd [m] 

tmat = tjocklek material vid hål [m] 

dhål = diameter hål [m] 

p = hålkantstryck [MPa] 
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1. Inledning 

Examensarbetet har utförts som ett projekt på uppdrag av Gia Premix AB. Projektet har ägt 

rum både på deras kontor och fabrik i Grängesberg samt på Karlstads Universitet. Handledare 

hos Gia Premix har varit Lars Bergstrand samt vid Karlstad Universitet har examinator samt 

handledare varit Nils Hallbäck respektive Anders Wickberg.  

 

1.1 Bakgrund  

Bakgrunden till detta projekt grundar sig i att företaget Gia Premix AB vill bredda sitt utbud 

på marknaden för nöd- och ögonduschar. Gia Premix söker då ett komplement till det redan 

befintliga sortimentet i form av en mobil nöd- och ögonduschanläggning som kan flyttas med 

enkelhet mellan olika platser, detta då man ser en potential att kunna hyra ut eller sälja en 

sådan produkt i framtiden. Företaget har i dagsläget ingen egen konstruktion av produkter utan 

man har istället valt att ha detta som ett examensarbete.  

 

1.2 Problemformulering 

Gia Premix vill som företag utvecklas och bredda sitt utbud med en ny produkt på marknaden 

för nöd- och ögondushar, men i dagsläget har man inte någon konstruktör eller kunskap inom 

detta område. Man har därför valt att ha detta som ett examensarbete och på så vis få hjälp 

med produktframtagning. Uppgiften företaget har lagt på projektledaren är att ta fram ett 

koncept och utveckla detta till en komplett produkt, denna skall vara redo för att kunna testas i 

form av en prototyp när projektet är klart.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med projektet är att konstruera och ta fram en ny produkt åt företaget, då de söker en ny 

produkt att kunna bredda sitt utbud med i framtiden.  

 

1.4 Mål  

Målet med detta examensarbete är att utveckla ett fungerande koncept på produkten 

inkluderande konstruktion och beräkning. Utifrån konstruktionen kommer ett komplett 
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ritningsunderlag att genereras som sedan kan överlämnas till företaget för framtida 

tillverkning av en första prototyp.  

 

1.5 Avgränsningar 

För att avgränsa projektet väljs att inte detaljkonstruera anslutning av duschmoduler till 

pumpsystem samt isolering av rör på duschar som innehåller vatten och riskerar att frysa vid 

kall väderlek. Kring dessa delar är målsättningen att lämna förlag på lösningar som kan 

vidareutvecklas efter projektet.  

 

1.6 Organisation  

Projektet är upplagt med en projektledare som styr över projektet, till projektledaren finns en 

handledare från Karlstads Universitet utsedd som kan fungera som bollplank med frågor kring 

projektet. Från företaget finns en kontaktperson som kan hjälpa till med frågor från företagets 

sida. Utöver detta finns kursansvarig samt övrig personal att tillgå på Karlstads Universitet för 

handledning och frågor under projektets gång.  
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2. Metod och genomförande 

För att på ett säkert och bra sätt genomföra projektet följer arbetet kända och väl använda 

metoder i dagens produktutvecklingssammanhang. Metoderna som används i detta projekt och 

beskrivningar till dessa, hur de används samt vad de tillför projektet återfinns nedan. Det är av 

yttersta vikt att ha ett metodiskt arbete för att på ett enkelt sätt kunna veta vad som sker men 

även att enkelt kunna gå tillbaka och ändra om det skulle behövas senare under projektets 

gång men även om vidare arbete skall utföras på produkten efter att projektet är klart. 

 

2.1 Projektplanering  

Planering av projektet utförs för att ha dokumenterat och förberett allt som skall ske och i 

vilken ordning saker ska ske. Detta är viktigt ifall det uppstår problem under projektets gång, 

att på en gång veta vad som skall göras eller vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. I 

bilaga 1 kan planeringen för hur projektet är upplagt återfinnas samt vilka metoder som 

använts.  Projektplaneringen bygger på en framtung process för att ha gott om tid för eventuell 

felplanering eller tidsbrist under senare delar i projektet.  

 

2.2 Förstudie 

En förstudie utförs i projektet för att kunna se hur konkurrenter och andra produkter liknande 

den produkt projektet omfattar att utveckla står sig på marknaden samt hur de fungerar, vilka 

funktioner som är bra respektive mindre bra. Dessa kan sedan användas antingen som grund 

för hur man ska eller hur man inte skall designa detaljer. I dagsläget finns i huvudsak en 

konkurrent i Sverige som man vill kunna konkurrera med på marknaden. Förstudien omfattar 

även research om delar och komponenter som kan tänkas vara applicerbara på produkten, 

denna förstudie mynnar ut i kravspecifikationen och i QFD där en konkurrensanalys 

genomförs.  

 

2.3 Kravspecifikation  

Kravspecifikation används för att ha en grund i projektet med alla de krav och vad som 

produkten skall uträtta återfinns. Denna kan komma att raffineras och förändras något under 
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projektets gång, men den är viktig som grund i det fortsatta arbetet i projektet.  (Johannesson, 

et al., 2013) 

 

Kravspecifikationen för produkten består av en produktspecifikation som beskriver de olika 

kriterierna samt en QFD-matris. Dessa två ligger som grund till senare delar som konceptval 

och layoutkonstruktion. Kravspecifikationen framställs utifrån de krav och önskemål som 

uppdragsgivaren har på produkten, efter framställning av denna sker godkännande av 

kravspecifikation tillsammans med uppdragsgivare för att kontrollera att allt stämmer innan 

projektet fortskrider till nästa fas.  

 

2.3.1 Olssonmatris  

Olssons kriteriematris är ett sätt att åskådliggöra de olika kriterieområdena som kan finnas i 

en produkts livscykel. Matrisen är uppställd med de olika livscykelfaserna på raderna och de 

olika aspekterna till dessa i kolumnerna, detta kan skådas i tabell 1. På detta vis får man ett 

antal kolumner med olika intressenter och aspekter att ta hänsyn till under utvecklingen. 

Denna kan sedan användas som hjälpmedel senare i en produktspecifikation där denna ligger 

som grund med de olika aspekterna. (Johannesson, et al., 2013) 

 

Tabell 1 Olssonmatris 

Livscykelfas 
Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 

(utveckling, 

konstruktion 

m.m.) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 

(tillverkning, 

montering, 

kontroll, lagring 

m.m.) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 

(försäljning, 

distribution 

m.m.) 

3.1 3.2 3.3 3.4 
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Brukning 

(installation, 

användning, 

underhåll m.m.) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering 

(borttransport, 

återvinning, 

förstöring m.m.) 

5.1 5.2 5.3 5.4 

 

2.3.2 Produktspecifikation   

Produktspecifikationen är en specifikation som anger produktens egenskaper, dessa är då 

kopplade till Olssons kriteriematris. De olika kriterierna har på så vis en eller flera aspekter 

givna och tilldelas även en notering om de är ett krav eller ett önskemål från uppdragsgivaren. 

Om kriteriet är ett önskemål tilldelas det även en viktning på en skala 1-5 som anger hur 

viktigt det önskemålet är på slutprodukten.  

 

I tabellen kan ses hur de olika kriterierna ligger uppradade med relation till respektive cell från 

Olssons kriteriematris, till detta finns en beskrivning på vilket kriterium som det skall 

uppfylla. För att tydliggöra dessa ytterligare finns kolumner som anger om det är krav eller 

önskemål samt även om det är en funktion eller om det är en begränsande faktor man skall ta 

hänsyn till. Denna tabell fortsätter så länge man har kriterier att lägga in och ha med i 

specifikationen. (Johannesson, et al., 2013) 

 

2.3.3 QFD – Quality Function Deployment  

QFD – Quality Function Deployment även kallad kvalitetshus eller house of quality på 

engelska är en typ av metod som används med utgång från uppdragsgivarens behov samt 

konkurrenters produkter, för att få fram krav och egenskaper på den egna produkten man avser 

utveckla. Det stora målet och syftet med en QFD är att kunna överföra uppdragsgivaren behov 

och önskemål till produktegenskaper och få en siffra på dessa egenskaper att ha som grund vid 

konstruktion och vidare utveckling. (Bergman & Klefsjö, 2012)  

 

Uppbyggnaden av kvalitetshuset sker genom att man har önskemål från uppdragsgivaren på 

rader till vänster och till dessa har man en viktning som anger hur stor vikt dessa egenskaper 
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har, i kolumner till höger om dessa har man produktegenskaperna upplagda. Under dessa 

skapar man sedan en sambandsmatris utifrån önskemålen och produktegenskaperna, dessa kan 

man sedan räkna samman och få ut målvärden ifrån. En sambandsmatris skapas även ovanför 

produktegenskaperna för att på ett enkelt sätt kunna ange om dessa har ett samband, och om 

de har ett samband om detta är positivt eller negativt. En viktig sak som QFD kan hjälpa till 

med är att man i denna kan göra en konkurrentjämförelse och se samt lägga upp hur produkten 

hävdar sig mot sina konkurrenter på marknaden.  

 

2.4 Konceptframtagning  

Utifrån kravspecifikationen tas koncept fram för att få så många olika idéer och förslag på 

lösningar som möjligt. Under denna del är alla idéer och lösningar bra och mottot är att ingen 

idé är för dum. Konceptframtagning sker genom att ta fram flertalet olika koncept på olika 

delar på produkten, ett antal olika koncept på tankar, ramar och duschsystem. Dessa 

kombineras sedan ihop till det bästa slutgiltiga konceptet med de bästa delarna från varje 

”delkoncept”. Metoden för konceptframtagning beskrivs mer ingående i avsnitten nedan.  

 

2.4.1 Brainstorming  

En metod som är känd och väl använd när man skall generera idéer eller olika lösningar är 

brainstorming. Denna metod går ut på att man sätter upp några kriterier som man ska hålla sig 

inom, till dessa så försöker man sedan komma på så många olika designer och lösningar man 

kan. När denna del är färdig har man ett stort antal olika idéer, bland dessa idéer får man 

sedan sålla ut ett antal som bedöms passa in bäst och tas vidare till senare arbete. På detta vis 

kan man gallra sig fram till ett mindre antal koncept som kan tas vidare i arbetet.  (Groover, 

2016)   

 

Detta planeras att genomföras i flera olika steg där de olika stegen representerar olika delar på 

den slutgiltiga nödduschanläggningen. De olika stegen som kommer gås igenom för att skapa 

koncept är ram, tank och duschanläggning.  
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2.5 Konceptval  

Konceptval är det moment som avslutar den idégenerande och framtagande delen i projektet. 

Konceptval sker i samråd med uppdragsgivaren för att denne skall kunna vara med och 

bestämma vad som passar bäst för företaget. Genomförandet av konceptvalet samt vilka 

metoder som använts i denna del kan ses i de olika avsnitten nedan. Dessa mynnar sedan ut i 

ett koncept som skall tas vidare till konstruktionsfasen där vidare arbete sker med att 

detaljkonstruera och ta fram ritningsunderlag.  

 

2.5.1 Elimineringsmatris  

För att sålla och kunna rangordna bland koncepten som skapats används en 

elimineringsmatris. Denna matris används som ett underlag till när konceptval sker för att 

kunna ha ett mått och förhållande på hur de olika koncepten står sig mot varandra. Det är 

utifrån denna matris tillsammans med uppdragsgivaren som det slutgiltiga konceptvalet sker. 

Matrisen är uppbyggd med olika aspekter i tillverkning och framställning, till dessa aspekter 

vägs varje koncept med ett värde på hur bra de är i denna aspekt. En summering av varje 

koncepts totala värde från de olika aspekterna ligger sedan som grund i den rangordning som 

kan skapas utifrån matrisen.   

 

2.6 Konstruktion  

Konstruktionsfasen är den del som avslutar den teoretiska delen av produktframtagningen, 

denna fas innehåller detaljkonstruktion av alla ingående delar på produkten, till detta utförs 

hållfasthetsberäkningar, beräkning av fästelement samt inpassning av standardprodukter. I 

avsnitten nedan kan teorin och metodiken för konstruktionsarbetet hittas, samt beskrivningar 

på hur metoderna fungerar.  

 

2.6.1 Spänningsanalys  

Under layoutkonstruktionen utförs beräkningar av hållfasthet på de olika delarna som utsätts 

för krafter. Dessa utgår bland annat från vikten på vattentanken men även på krafter som 

ansätts på ställen där vikter finns för att kontrollera att dimensionering är tillräcklig och inget 

haveri uppstår. Dessa beräkningar jämförs med vad sträckgränsen för materialet är och vad 

som har satts som säkerhetsfaktor mellan dessa.  
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Säkerhetsfaktor mellan uppkommen spänning till följd av last och sträckgränsen för materialet 

har satts till 2, vilket innebär att man kan anlägga dubbelt så stor last som duschanläggningen 

är designad för innan man når sträckgränsen för materialet. För vissa beräkningar används en 

höjd säkerhetsfaktor då dessa kan ha stor säkerhetsmässig betydelse för att förhindra att 

olyckor skall kunna uppstå vid felaktigt användande av produkten.  

 

De beräkningar som kommer behöva utföras på konstruktionen för att säkerställa en bra och 

säker slutprodukt innefattar beräkning av böjning samt spänning på balkar och tank, beräkning 

av kopplingsanordning samt drag- och skjuvspänning i skruvförband. För ett fåtal delar 

kommer även en FEM analys utföras. FEM som står för finita elementmetoden är en analys 

som enkelt kan göras genom CAD-programmet och ger en digital form av beräkning på 

modellen. Detta är användbart för att ge en extra kontroll på hur spänningar i modellen verkar 

och vart de infinner sig.  

 

2.6.2 DFX – Design for X  

Under konstruktionsfasen och framställning av alla komponenter ligger design for X som 

grund. Detta innebär att alla komponenter som tas fram och modelleras går igenom en extra 

genomgång och kontroll där tillverkning och montering arbetas igenom, detta sker för att 

säkerställa att detaljen är enkel att konstruera samt att den på ett enkelt sätt går att montera, 

dels för montage men även för framtida underhåll av produkten eller komponenten i fråga. 

 

2.6.3 3D-modellering och ritningsframställning 

Konstruktion av komponenter och delar under projektet sker med hjälp av 3D-modellering, 

detta utförs i programmet Creo Parametric 3.0 som är ett CAD-program som studenter vid 

Karlstads universitet tillhandahålls och utbildas inom under studietiden. 3D-modellering är 

liksom ritningsframställningen ett av de sista momenten i projektet och följer upp 

konceptvalet och beräkningarna med en tydlig modell som visar hur den slutgiltiga produkten 

ser ut i datormiljö. Med hjälp av CAD-programmet kan även 2D-ritningar i pappersformat på 

alla delar tas fram och ligga till grund för uppdragsgivarens eventuella framtida tillverkning av 

prototyp. Dessa 2D-ritningar används i projektet för att ta in offertunderlag från 

underleverantörer till kostnadskalkylen, vilken beskrivs i avsnitt 2.7. 
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2.7 Kostnadskalkyl  

För att kunna konkurrera med produkten på marknaden i framtiden är en viktig sak förutom en 

fungerande och bra produkt att ha en låg kostnad för framställning av produkten. Detta är även 

en begränsning i kravspecifikationen som måste tas hänsyn till, då kravet från uppdragsgivare 

är en maximal tillverkningskostnad om 65 000 kr.  

 

För att genomföra detta skapas en kostnadskalkyl där alla ingående detaljer återfinns med 

respektive kostnad. Då Gia Premix har begränsningar i sin tillverkning kommer en del 

tillverkning av denna typ av produkt som till exempel svetsning att läggas på 

underleverantörer. För att beräkna en ungefärlig kostnad för tillverkning av produkten tas 

offertunderlag från dessa underleverantörer in och läggs till kostnadskalkylen. 

Kostnadskalkylen i ett Excelark kan ses i dess helhet i bilaga 3.  



17 

 

3. Resultat 

Resultatet av projektet och hur de olika delarna av projektet har mynnat ut i en slutgiltig 

design och konstruktion beskrivs i de olika avsnitten nedan. Resultatet beskrivs i dess helhet 

från kravspecifikation via koncept och val av koncept till en slutkonstruktion och slutligen en 

sammanställning av egenskaper tillsammans med en kostnadskalkyl för tillverkning av 

produkten.  

 

3.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen för den mobila nödduschanläggningen kan ses nedan i de olika avsnitten. 

Denna är framarbetad tillsammans med uppdragsgivare för att på så vis få en så korrekt 

kravspecifikation som möjligt för att slutprodukten skall uppfylla alla uppdragsgivarens krav 

och önskemål på ett så bra sätt som möjligt.  

 

3.1.1 Förstudie 

Förstudien som gjorts inom detta projekt har innefattat att undersöka vilka komponenter som 

kan vara användbara på den mobila nödduschen men även hur konkurrenters produkter ser ut.  

De konkurrenter som har studerats och kollats närmare på avseende design och konstruktioner 

är Krusman modell 7023 som är en svensk konkurrent på marknaden. Utöver denna finns 

även den engelska konkurrenten Hughes med sin modell STD-MH-P-1200L och ATS 

ShieldSafe som är en amerikansk tillverkares mobila nöddusch. I QFD-matrisen i figur 2 kan 

en konkurrentjämförelse ses där dessa konkurrenter ställs mot de förväntade resultaten av 

produkten projektet avser. I denna jämförelse har Krusman modell 7023 och Hughes modell 

STD-MH-P-1200L slagits samman och representeras endast av Hughes modell, detta gjordes 

då dessa två modeller ansågs vara väldigt lika i design och uppbyggnad.  

 

3.1.2 Produktspecifikation 

En produktspecifikation för produkten har ställts upp i enlighet med uppdragsgivarens krav 

och önskemål. I tabell 2 nedan kan produktspecifikationen för nödduschanläggningen med 

alla kriterier för produkten ses, samt om dessa är krav från uppdragsgivaren eller om de endast 

är önskemål. De olika kriterierna är även kopplade till de olika cellerna i Olssons 
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kriteriematris, vilken beskrivs i avsnitt 2.3.1. Denna koppling möjliggör även att man kan se 

hur de olika kriterierna är kopplade till de olika faserna i produktens livscykel.  

 

Tabell 2 Produktspecifikation mobil nödduschanläggning 

Kriterium 

nummer  
Cell  Kriterium  

Krav = K  

Önskemål = Ö, (1-5)  

Funktion = F 

Begränsning = B  

1 4.1 
Draganordning personbil 

(obromsad 30km/h)  
K F 

2 4.3 Volym vattentank 1200L  K B 

3 4.1 
Flöde vattenpump min 

100L/min 
K B 

4 4.1 Tryck vattenpump min 2 bar  K B 

5 4.1 
Duschenheter lätt 

demonterbara 
K F 

6 4.3 
Enkel åtkomst invändigt i 

tank 
K F 

7 4.3 Kontroll av vattennivå  K F 

8 4.3 Kontroll av vattentemperatur K F 

9 4.3 Temperering av vatten K F 

10 4.2 
Varningsljus med larm när 

dusch aktiveras  
Ö, 3 F 

11 4.2 
Skyltar för nöd och 

ögondusch  
Ö, 5  F  

12 4.1 
Integrerad förvaring för 

duschar i transportläge 
Ö, 4 F  

13 2.4 Kostnad max 65 000 kr Ö, 5  B 

 

3.1.3 QFD 

De kopplingarna mellan uppdragsgivarens krav och produktegenskaper som har identifierats 

kan ses i QFD-matrisen i figur 1 nedan. I QFD-matrisen kan även en konkurrentjämförelse 

ses, denna beskriver hur konkurrenters produkter och dess egenskaper står sig mot de 

egenskaper som förväntas uppfyllas av produkten när projektet är klart. De olika 

konkurrenterna som produkten (Z) har jämförts emot är Hughes STD-MH-P-1200L (X) samt 

ATS ShieldSafe Ecorig (O). 
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Figur 1 QFD mobil nödduschanläggning 

 

3.2 Koncept 

Koncept som är den idéskapande delen som sammanbinder kravspecifikationen med 

ursprungliga krav och önskemål med layoutkonstruktion av den slutgiltiga produkten återfinns 

med dess utfall nedan. Detta är en process som skett i nära kontakt med uppdragsgivare för att 

på så vis få en så bra produkt i slutändan med alla de egenskaper och funktioner som 

uppdragsgivaren vill ha dem.  

 

3.2.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen som genomfördes med hjälp av metoden brainstorming mynnade ut i ett 

antal olika koncept. Brainstorming och diskussion kring framtagande av koncept har 

genomförts tillsammans med uppdragsgivare kring designer och uppbyggnader, detta för att 
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möjliggöra en så bra slutprodukt för uppdragsgivaren som möjligt. Utöver detta genomfördes 

diskussioner kring koncept tillsammans med Josefin Lund, gymnasieingenjör med inriktning 

teknik. Konceptgenereringen som beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4 genomförs i delar för de 

olika delarna på slutprodukten. För duschssystem så används Gia Premix egna duschenheter 

och är på så vis ingen nykonstruktion av duschenheter. De olika koncepten som identifierats 

för att tas till konceptval är  

 

Koncept för tank  

- 1. Rund tank  

- 2. Oval tank  

- 3. Tank i formblåst plast 

- 4. Rektangulär tank   

 

Koncept för duschanläggning 

- 1. Värmeisolerad dusch  

- 2. Traditionell dusch utan skyddslock 

- 3. Traditionell dusch med skyddslock 

 

3.2.2 Konceptval  

Konceptval som är den process där man väljer ut ett av alla de koncept man har kommit fram 

till för att sedan arbeta detta vidare till en slutgiltig konstruktion. Detta genomförs med hjälp 

av en elimineringsmatris, beskrivning av hur denna elimineringsmatris finns i avsnitt 2.5.1.  

Konceptvalet för duschanläggningen genomförs inte med hjälp av en elimineringsmatris utan 

istället får uppdragsgivare själv bestämma vilken typ av duschsystem som önskas. 

Duschmodulerna är även något som kan ändras i framtiden då duschsystemen är modulära och 

kan kombineras och anpassas till varandra.  

 

Elimineringsmatrisen bygger på komplexitet och kostnad vid tillverkning, enkelhet i 

konstruktionen samt en bedömning av hur väl den passar in på slutprodukten. Skalan i 

elimineringsmatrisen går från 1-5 där 5 är bäst. Elimineringsmatrisen med dess värden och 

resultat kan ses nedan i figur 2. 
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Figur 2 Elimineringsmatris för tank 

 

Efter elimineringsmatrisen genomförs ett val av koncept tillsammans med uppdragsgivare för 

att bekräfta och säkerställa att utfallet är en lösning på produkten som uppdragsgivaren önskar 

och vill ha den. Resultatet av konceptvalet med uppdragsgivare blev att det koncept som skall 

tas vidare till slutgiltig layoutkonstruktion är tank-koncept nummer 4 rektangulär tank och 

duschkoncept 3 traditionell dusch med skyddslock. Koncept nummer 4 valdes med grund i 

elimineringsmatrisen men även då det har en enkel form vilket gör att det är enkelt att 

tillverka samt isolera. Med enkla former kan även volymen justeras och maximeras på ett 

enkelt vis. För anslutningar till tanken är koncept 4 bäst då man kan svetsa genomgångar i 

tankens sida och behöver inte ta hänsyn till tankens former på samma sätt som i andra 

koncept.  

 

Figur 3 nedan ger en illustration av hur konceptet som skall tas vidare till slutkonstruktion ser 

ut. Val av duschsystem skedde i samråd med uppdragsgivare då detta är till stor del en 

preferens om vad man önskar och vill ha. Detta val föll på koncept nummer 3 traditionell 

dusch med skyddslock. I diskussion om duschsystem bestämdes i samråd med 

uppdragsgivaren att anslutning av duschenheter skall vara universell för att kunna göra 

produkten baserad på moduler av Gia Premix duschenheter. Detta möjliggör montering av 

olika alternativa duschenheter beroende på vad köpare av produkten önskar. 

Figur X konceptet som skall tas till layoutkonstruktion  



22 

 

 

Figur 3 koncept som skall tas till layoutkonstruktion 

 

3.3 Konstruktion  

Konstruktionsfasen av projektet är den sista skapande delen där det valda konceptet skall 

raffineras till en slutgiltig konstruktion som är tillräckligt komplett för att kunna användas till 

tillverkning av en prototyp för utvärdering av produkten.  

 

En viktig del av hela konstruktionsfasen är beräkningar och spänningsanalys av material i 

konstruktionen. Dessa utförs med metoden beskriven i kapitel 2.6.1. I de olika avsnitten om 

dimensionering av ingående delar nedan återfinns vilka formler som har använts, för värden 

och resultat på dessa beräkningar hänvisas till bilaga 2 där alla beräkningar finns 

sammanställda.  

 

3.3.1 Dimensionering och konstruktion av ram 

För att konstruera ramen och dimensionera så krävs en spänningsanalys av de balkar som skall 

bygga upp ramen. Belastningen på ramen består av en utbredd last från tankens vikt med 

vatten, denna skall sedan bäras upp av två stöd, det ena är hjulaxeln och det andra dragkroken 

eller stödhjulet. För att åskådliggöra detta kan finns en skiss i figur 4 nedan med ramen ritad 

från sidan med sin utbredda last Q samt punktlasterna FA för stödhjul och FB för axel. 
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Figur 4 skiss av belastning på ram 

 

För att kunna göra denna spänningsanalys ställs en allmän balkböjning upp, denna löstes 

sedan med hjälp av programvaran Wolfram Mathematica för att få ut största moment och var 

på balken detta moment finns och verkar. Efter att det maximala momentet i balken är känt 

kan den största spänningen σ räknas ut enligt formel (1) nedan vilken beskrivs i formler och 

tabeller för mekanisk konstruktion skriven av Karl Björk.   

 

σ = ( Mmax / I ) * Zmax    (1)  

 

Med hjälp av denna testades ett antal tröghetsmoment för olika dimensioner på balkar för att 

se hur väl de ställde sig till belastningen, till detta används även en säkerhetsfaktor på 2 för att 

ha en säkerhetsmarginal innan man når sträckgränsen för materialet och plastisk deformation 

uppstår. 

 

Efter beräkningar valdes slutligen dimensionen på balkar till rektangulära VKR-rör i måtten 

120x60x5 mm med beteckning EN10210 S355J2H. Med dessa balkar fås en största spänning 

om 155 MPa i materialet. För komplett beräkning med värden hänvisas till bilaga 2. Valet av 

dessa framför exempelvis en U-profil gjordes för att underlätta tillverkning av ramen med de 

enklare formerna som en rektangulär profil ger men även en mer tilltalande estetisk form. 

Men även då rektangulära rör har bättre böj- och vridmotstånd gentemot vad en U-balk har. I 

figur 5 kan en 3D-modell av den slutgiltiga ramen ses.  
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Figur 5 ram mobil nödduschanläggning 

 

Designen med en rektangulär ram som följer kanterna på tanken är gjord för att ge stöd åt 

ramen som stagar upp tanken. Rören som går mellan dessa rör är placerade symmetriskt som 

ett kryss för att fungera som stöd till undersidan av tanken för att förhindra utböjning av 

bottenplåten i tanken. Hålen som kan skymtas i figur 6 är infästningshål för att skruva fast 

tank med tillhörande ram i bottenramen.  

 

En viktig del av ramen är den del som kopplingsanordningen sitter fast i, denna monteras på 

de vinklade rören i ramen. Dessa rör är placerade med sina ändar i noder intill hjulaxeln för att 

minimera onödiga att onödiga böjspänningar i rambalkarna uppstår. Kopplingsanordningen 

består av en platta med ett rör svetsat på vilken sedan kulkopplingen monteras på. En 3D-

modell av denna kopplingsanordning kan ses i figur 6.  

 

Figur 6 kopplingsanordning 
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För denna kopplingsanordning har böjspänning σb samt utböjning f i vertikal led beräknats 

med hjälp av formlerna (2) och (3) nedan, vilka återfinns i Formler och tabeller för mekanisk 

konstruktion skriven av Karl Björk.  

 

σb = ( Mmax /  I ) * Zmax     (2) 

 

f = ( F*L3 ) / ( 3*E*I )    (3) 

 

För fästelementen mellan rambalkar och kopplingsanordningen beräknas dragspänning σd och 

skjuvspänning τ enligt formlerna (4) och (5) nedan för att inte förbanden skall brista under 

belastning. Utöver detta har även hålkantstryck beräknats för att säkerställa att hålen för 

skruvarna ligger inom sträckgränsen för materialet, detta beräknas med hjälp av formel (6) 

nedan. Då dessa är kritiska förband för säkerheten vid transport av enheten så används en höjd 

säkerhetsfaktor på 4 för dessa beräkningar. Dessa beräkningar återfinns i bilaga 2.  

 

σd = F / A      (4) 

 

τ = T / A     (5) 

 

p = F / ( dhål * tmat )     (6) 

  

3.3.2 Dimensionering och konstruktion av tank 

Konstruktionen av tanken är uppbyggd på ett sådant sätt att man kan dra nytta av komponenter 

och produkter som används till andra typer av nödduschar som Gia Premix tillverkar idag. 

Dimensionerna är valda med hänsyn till vilka dimensioner som används i tankar och rör till 

tankarna på några andra av företagets produkter. För dessa komponenter och dimensioner har 

en analys av de spänningar som uppstår i konstruktionen gjorts för att säkerställa att de håller 

sig inom säkerhetsmarginalen på 2 i förhållande till sträckgränsen för materialet.  

 

Materialet i tanken har valts till rostfritt stål EN 1.4301 med tjockleken 2mm i sidorna på 

tanken och 3mm i botten på tanken. För att styva upp tankens sidor och för att hålla den på 

plats har en ram byggts kring tanken. Ramen byggs upp av rostfria fyrkantsrör av dimensionen 
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60x60x2mm av kvalitet EN 1.4301 som svetsas samman med tanken. Denna ram skruvas 

sedan fast i grundramen som bär upp den mobila nödduschen, detta för att möjliggöra 

lackering eller ytbehandling av grundramen separat för att sedan kunna montera tanken på 

denna. För att se en modell av hur tanken med dess ram ser ut finns en modell i figur 7 nedan 

som visar hur tanken med dess ram ser ut i CAD-miljö.  

 

Genom att konstruera tanken i rostfritt stål kan genomföringar i tanken enkelt göras, detta 

möjliggör även att användning av en flottörarm för kontrollering av vattennivå, som idag 

används på andra tankduschar av Gia Premix enkelt kan monteras även på denna tank. En 

annan viktig aspekt som låg till grund för val av rostfritt stål som material i tanken är att 

tanken måste vara korrosionsbeständig då den skall innehålla vatten som skall kunna komma i 

kontakt med ögonen och kroppen. På grund av detta tillåts alltså inga föroreningar i vattnet, 

rostfritt stål valdes därför att ingen ytbehandling för korrosion är nödvändig. 

 

Håltagningar för genomföringar i tanken kan ses på tanken i figur 7. Detta åstadkoms genom 

att svetsa ett rör genom tankens sida som armen kan monteras genom. Utöver detta krävs ett 

antal andra genomföringar för doppvärmare, påfyllning, överfyllnadsskydd samt anslutning 

för pumpen. Dessa genomföringar består av en fastsvetsad gängad muff för doppvärmaren 

samt nippelrör svetsade genom tanksidan för påfyllning och pumpanslutning.  

 

 

Figur 7 3D-modell av tank med ram 

 

För att kontrollera beräkningar på tanken och för att få en fingervisning om hur spänningarna 

som uppstår i materialet på rören och tanken infinner sig har en FEM-analys på en förenklad 
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modell av tanken gjorts. Denna förenklade modell kan ses i figur 8 nedan. För att simulera 

vattnets tryck på sidorna i tanken ansätts ett tryck på sidorna och botten om 6800 Pa, detta 

motsvarar trycket som vattnet skapar på botten i tanken. Då vattentrycket är detsamma på alla 

sidor i tanken ansätts detta tryck även på sidorna i tanken. De spänningar som uppstår i 

tankens sidor till följd av vattnets tryck är förhållandevis låga, de orangea och röda områdena 

visar på spänningar som ligger i spannet 100-150 MPa. Ur figuren kan man även se att dessa 

spänningar uppstår som koncentrationer intill de rör som stagar upp tankens sidor.  

 

 

Figur 8 FEM-analys av spänningarna i tanken 

 

Utöver en FEM-analys över spänningen i tanken har även en FEM-analys utförts för att 

kontrollera hur stor utböjning som uppstår i tankens sidor. Resultatet på analysen av 

utböjningen visar på en maximal utböjning på cirka 13 mm. Den maximala utböjningen 

uppstår i mitten på tankens sidor vilket kan återses på de röda områdena på tanken i figur 9 

nedan.  
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Figur 9 FEM-analys av utböjning i tankens sidor 

 

För att vattnet inte skall vara för kallt måste uppvärmning av vattnet i tanken ske, men för att 

hålla temperaturen behövs även isolering av tanken. För att få kontroll på hur mycket effekt 

som flödar genom tankens väggar utförs en beräkning av värmeflödet och på så vis kan 

effektbehovet för att hålla vattnet varmt fås. Beräkning av flöde genom en vägg kan enligt 

(Alvarez, 1990) göras med hjälp av formel (7) nedan  

 

P = A * (tv - tk) / ((δ1/λ1) + (δ2/λ2) + (δ3/λ3))   (7)  

 

Resultatet av beräkningen med hjälp av formel (7) ger att det totala värmeflödet vid en 

vattentemperatur på 40 °C och yttertemperatur på -20 °C utanför tanken blir 290W. För 

komplett beräkning hänvisas till bilaga 2.  

 

För att möjliggöra isolering av tanken har rören i ramen till tanken placerats på ett sådant vis 

att man kan placera isolering mellan tanken och dessa rör. Isolering av tanken består av 60mm 

cellplast som enkelt kan skäras till rätt mått för att placeras mellan rören mot tanken för 

isolering. Detta illustreras med en CAD-modell av tanken med dess isolering i figur 10. För 

att isolera locket till tanken limmas en 60mm cellplastskiva på undersidan av locket och 

skyddar på så vis från värmeläckage som uppstår när värmen vill stiga upp genom locket.  
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Figur 10 Isolering av tank 

 

Valet av cellplast som isolering sker med grund i att den mobila nödduschen skall kunna 

fungera utomhus i alla väderlekar och årstider. Detta innebär att den kan utsättas för snöfall 

men även regn, vilket kan skapa fukt i konstruktionen, cellplast är därför valt med hänsyn till 

att det inte skall kunna binda fukt på samma vis som exempelvis mineralull skulle kunna göra. 

Cellplasten har även en låg värmekonduktivitet på 0,037 W/m*K (jämfört med rostfritt stål 

16,2 W/m*K) vilket gör att det isolerar väldigt bra även vid tunnare tjocklekar på 

isoleringsskikt.  

 

Isoleringen skyddas av ett lager 1mm rostfri plåt på utsidan av kvalitet EN 1.4301 från yttre 

påverkan. Valet av att använda rostfritt material till dessa skyddsplåtar är att få en enhetlig 

design av tanken men också för att få en reptålig yta då rostfria material är relativt hårda och 

inte rostar vid skador i ytskikt. För att montera dessa skyddsplåtar på ramen till tanken 

används blindnitar.  

 

3.3.3 Placering och montering av nöd- och ögondusch 

För att på ett bra och enkelt vis möjliggöra användning av nöd- och ögonduschen snabbt och 

effektivt valdes i konceptvalet att placera dessa enheter bak på den mobila nödduschen. Detta 

innebär att duschenheterna är avskilda från förvaringslådan som är placerad framför tanken 

vid dragstången, vilket innebär att risken för att vatten tränger in i förvaringslådan. Detta kan 

ses nedan i figur 11.  
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Figur 11 Placering av duschenheter 

 

Ur figuren kan ses att nödduschen är monterad på en uppbyggnad av rör, denna består av 

galvaniserade rör som skarvas samman med hjälp av unionskopplingar. Dessa 

unionskopplingar möjliggör enkel montering samt demontering för att kunna plocka ned 

nödduschen vid transport. När duschen är demonterad får den så kallade överdelen med 

duschmunstycket samt rören plats i förvaringslådan framtill för att enkelt kunna förvara dessa 

under transport eller längre uppehåll från användning. Ögonduschen sitter permanent 

monterad men skyddas av ett lock som automatiskt fälls upp med en länkarmsmekanism när 

duschen aktiveras, detta skyddar duschmunstyckena från yttre påverkan och fungerar även bra 

som längre tids skydds för ögonduschen.  

 

3.3.4 Köpta komponenter 

Bland de komponenter som köps in finns hjulaxel, pump, doppvärmare, stödben, stödhjul, 

klämhylsa för stödben och stödhjul, kulkoppling samt ett antal olika kopplingar och 

standardkomponenter för rör. Dessa komponenter dimensioneras och väljs ut efter vad de 

skall uppfylla på slutprodukten.  

 

För att bära upp hela konstruktionen har en hjulaxel från tillverkaren Knott valts, den valda 

modellen är en bromsad axel med en maximal last på 1800kg. Hjulaxeln är vald efter att 

konstruktionen är färdigställd för att kunna räkna ut den totala vikten som den mobila 
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nödduschen kommer att ha när den är fylld med vatten. Denna vikt tas fram genom att ”väga” 

CAD-modellerade delar så som tank, ram och täckplåtar och därtill addera kända vikter för 

vattenvolym, pump och duschenheter. Anledningen till att valet föll på en bromsad axel trots 

att vagnen endast kommer bli en så kallad obromsad vagn avsedd för framfart i maximalt 

30km/h var att det inte fanns någon obromsad axel i rätt mått att tillgå för den mängd last som 

den krävdes. Konstruktionen är anpassad för ett så kallat A-mått på 1200mm, detta mått 

innebär att centrummåttet mellan infästningarna på balken för axeln är 1200mm.  

 

Pumpen som valts är en pump är av modell PPT 1300 från Altech som Gia Premix tidigare 

har testat tillsammans med sina duschar med ett lyckat resultat, varpå denna valdes som en 

pump till detta då den uppfyller flödes- och tryckbehoven givna i kravspecifikationen och 

ligger även i en bra nivå kostnadsmässigt.  

 

Doppvärmare valdes till en liknande modell som Gia Premix idag använder på en annan typ 

av dusch med vattentank. Modellen på doppvärmaren som används är IU31R från Backer som 

har en effekt på 1,5 kW. Denna kontrolleras effektmässigt med hjälp av formel (7) i avsnitt 

3.3.3, vilken ger att det totala värmeflödet i tankens väggar är 290W. Detta betyder att 

doppvärmaren har tillräckligt med effekt för att även kunna värma tankens vatten även vid 

kallare väderlekar. En fördel är att man kan använda sig av liknande komponenter som andra 

produkter i sortimentet för att kunna göra montagearbetet på ett liknande vis på alla produkter.  

 

Stödhjul, stödben, klämhylsa samt kulkoppling dimensioneras efter vikten på den färdiga 

mobila nödduschen och köps in färdiga för slutmontage på produkten. Av dessa delar är det 

endast kulkopplingen som har en kritisk last att bära, stödben och stödhjul bär endast mindre 

laster. Dessa används för att göra produkten stabilare och säkrare samt som hinder från att den 

rör sig under användning. 

 

Fästelement så som skruvar, brickor och muttrar beräknas för att säkerställa att de håller för de 

laster som de utsätts för, även här tillämpas en säkerhetsmarginal på 2 för att det skall finnas 

goda marginaler innan brott i förband uppstår. Undantag finns för de fästelement som används 

i befintliga infästningshål på delar som pumpen och ögonduschen där dimension väljs efter 
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hur stora hålen för infästning är, med antagande om att dessa är dimensionerade för detaljen i 

frågas vikt och belastningar.  

 

3.4 Teknisk dokumentation  

För att sammanställa produktens alla egenskaper samt alla tekniska data har en teknisk 

specifikation över produkten skapats, denna kan ses i figur 12 nedan. Denna innehåller alla de 

intressanta och relevanta data som behövs för drift eller för transport av enheten. Den tekniska 

specifikationen ger även eventuella framtida köpare ett datablad om hur stor produkten är 

samt vad den kräver för typ av elanslutning vid drift.  

 

 

Figur 12 teknisk specifikation mobil nöddusch 

 

Utöver den tekniska specifikationen på produkten finns även bilaga 2 vilken innehåller alla 

beräkningar som har legat till grund för konstruktionen av produkten.  

  

3.5 Kostnadskalkyl 

För att den mobila nödduschanläggningen skall kunna bli konkurrenskraftig på marknaden 

samt att den skall locka kunder behövs en tillverkningskostnad som är tillräckligt låg för att 

man skall kunna sälja den till ett marknadsmässigt bra pris och att det samtidigt är lönsamt. 
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Detta är även något som återfinns i kravspecifikationen från uppdragsgivare med ett högt 

önskemål om en tillverkningskostnad om maximalt 65 000 kr. För att få fram en så bra 

kostnadsuppfattning som möjligt på vad slutprodukten kommer att kosta har en 

kostnadskalkyl skapats. Denna kostnadskalkyl täcker alla delar på produkten, för att få fram 

kostnad från underleverantörer på svetsade konstruktioner samt laserskärning av plåtar har 

kostnadsförfrågningar gjorts till dessa underleverantörer. I tabell 6 nedan kan en förenklad 

kostnadskalkyl där de viktigaste ingående delarna syns.  

 

Tabell 1 Kostnadskalkyl mobil nödduschanläggning 

Benämning  Kostnad [kr] Kommentar 

Svetsning ram, tank, lackering 27 000 Underleverantör 

Laserskärning täckplåtar 4 984 Underleverantör 

Hjulaxel och hjul 11 641 Köps in för montage 

Övrigt 10 729 Montagedetaljer, pump, etc 

Arbetskostnad montage 8 000 Uppskattad kostnad 

Summa  62 354 Självkostnad 

 

Summering av dessa kostnader från underleverantörer och inköp av färdiga detaljer för 

montage, tillsammans med en uppskattad arbetskostnad för slutmontage ger en total 

självkostnad för tillverkning av den mobila nödduschen till 62 354 kr. Kostnadskalkylen i 

dess helhet med alla ingående delar och kostnad för dessa återfinns i bilaga 3. 
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4. Diskussion 

Projektet anses till största delen ha gått bra, endast några små ändringar har gjort under 

projektets gång från mot vad som planerades under projektets uppstart. Under projektets 

inledning med projektplanering sattes en framtung planering upp där mycket tid skulle läggas 

i början för att skapa en buffert med tid för eventuellt behov i senare delar av projektet. Denna 

planering visade sig stämma väldigt bra och har följts under hela projektets gång, de deadlines 

som var utsatta med delredovisningar och inlämningar har genomförts utan problem. 

 

Under konceptframtagningsdelen gjordes några ändringar i metoden mot hur den ursprungliga 

planen för konceptframtagning var lagd. Ursprungligen planerades att genomföra 

brainstorming även för ramen till vagnen som anläggningen står på, men detta valdes bort för 

att istället konstruera ramen efter den design som tanken och duschanläggningen fick. Detta 

för att på så vis kunna anpassa ramen efter lasten den skall bära istället för att anpassa allt 

efter ramen. I efterhand var detta ett bra beslut då det hade varit svårt och onödigt komplicerat 

att ”bygga samman” ett koncept på tank med ett koncept på ramen.  

 

Något som kom att ändras lite under projektets genomförandedel var att konceptvalet inte 

genomfördes helt enligt den ursprungliga metoden utan fick en form av bedömning där 

koncepten vägdes mot varandra och valdes utifrån vad uppdragsgivare önskar sig men även 

med grund vad som är en tillverkningsvänlig konstruktion både vad gäller enkelhet men även 

kostnad. Vid konceptval av vilket duschsystem som skulle användas på produkten valdes att 

göra konstruktionen universell i anslutningar till duschenheter för att kunna montera flertalet 

olika duschmoduler som Gia Premix idag har i sitt sortiment, detta för att olika framtida 

kunder skall kunna välja mer individuellt vilken duschmodul man vill använda sig av.  

 

Under konceptvalet gjordes valet att använda rektangulär tank då detta är en av de enklare 

typerna av tankar att bygga, detta leder till att man håller en låg tillverkningskostnad då det är 

enkla former. Den rektangulära tanken delar även former och designer med andra duschar i 

Gia Premix sortiment vilket gör att den passar bra in i Gia Premix produktportfolio. Genom 

att använda sig av rostfritt stål i tanken kan även genomföringar enkelt göras precis där man 

vill ha dem. Detta leder i sin tur till att användande av befintliga delar från andra duschar i 
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sortimentet kan göras enkelt och smidigt. Detta ansågs inte vara lika enkelt att genomföra om 

man hade valt en annan typ av tank.  

 

Ursprungligen var konceptet som valdes utformat med duschenheterna placerade i mitten 

baktill på tanken, men under konstruktionsarbetet och måttsättning av produkten fick dessa 

skjutas till den ena sidan då det visade sig inte finnas nog med plats för vattenpumpen under 

duschenheterna i den ursprungliga designen. Detta är dock inget som påverkar någon funktion 

utan är endast en liten ändring i design och utseende.  

 

Från produktspecifikationen är alla kriterier förutom två uppfyllda, dessa två är kriterium 10 

varningsljus med larm när duscha aktiveras samt kriterium 11 skyltar för nöd- och ögondusch. 

Kriterium 10 uppfylldes inte då en bra lösning på detta inte ansågs finnas. Kriteriet är ett 

önskemål som skulle uppfyllas om tid fanns och var inget krav för produkten, utan detta 

lämnas till senare arbete. Kriterium 11 skyltar för nöd- och ögondusch finns inte inlagt i 

konstruktionen, detta på grund av att skyltning kan utföras med dekaler på tankens sidor. Ett 

alternativ är att man monterar befintliga skyltar som Gia Premix använder sig av idag på rören 

upp till nödduschen. Detta ansågs vara en så pass simpel detalj att den bortsågs från under 

projektet för att istället fokusera mer på konstruktionen av produkten.  

 

Under konstruktionsdelen kontrollerades ritningar på en befintlig tank till en duschmodell i 

Gia Premix sortiment för att se hur lösningar samt konstruktion var gjord. Detta för att kunna 

göra det enklare för den som tillverkar i och med att produkterna blir snarlika i uppbyggnad 

och tillvägagångssätt vid tillverkning. Då beräkningsunderlag inte fanns att tillgå för den 

befintliga tanken i sortimentet genomfördes hållfasthetsberäkningar för att säkerställa en 

fullgod konstruktion. Dessa beräkningar har till stor del gjorts manuellt för största säkerhet, 

men vattentanken med dess omgivande ram visade sig ha för komplicerade geometrier. För 

detta gjordes en FEM-analys på hela tanken med dess ram för att kontrollera storleken på 

spänningar och utböjning samt dess placering. FEM-analysen visar en maximal utböjning på 

cirka 13mm. Denna utböjning kan vara lite för stor, men då företaget bygger tankar på 

liknande vis idag utan problem så lämnas detta till test i form av en prototyp i senare skede. 

Diskussion kring d23etta med uppdragsgivare har skett, detta resulterade i att i dagsläget 
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godkänna denna utböjning och lämna det till framtiden att testa hur tanken med isolering samt 

skyddsplåtar fungerar tillsammans vad gäller utböjning.  

 

Utöver denna FEM-analys gjordes även förenklade beräkningar på rör kring ramen för att 

dubbelkolla att beräkningarna stämde. Dessa delar med beräkning visade sig vara svårare än 

jag trodde från början och drog även ut lite på tiden då det inte var planerat från början i 

tidsplaneringen. Men då de övriga delarna av konstruktionen, CAD-modellering samt 

ritningsframställning genomfördes utan problem kunde tidsplaneringen för när konstruktionen 

skulle vara färdigställd hållas.  
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5. Slutsatser 

Projektet har genomförts med godkänt resultat vad gäller konstruktion och framställning av 

komponenter. Dimensionering och hållfasthetsberäkningar har utförts för de delar som utsätts 

för krafter.  

 

3D-modeller med hjälp av CAD har tagits fram för hela produkten. Med hjälp av detta har ett 

komplett underlag för tillverkning av produkten tagits fram. Detta underlag innefattar alla 

nödvändiga ritningar samt en komplett kalkyl med alla komponenter till produkten samt dess 

kostnader för tillverkning av en första prototyp.  

 

Målet för de delar som ligger inom avgränsningen i projektet har uppfyllts med gott resultat. 

För isolering av rör samt anslutning av duschenheter till pumpsystem har förslag på lösningar 

tagits fram, dessa återfinns under avsnittet förslag på vidare arbete. Sammantaget har de mål 

som var uppsatta för projektet uppfyllts och projektet kan anses lyckat.  
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6. Förslag på vidare arbete 

De avgränsningar som gjorts i projektet var att bortse från isolering av rör från pumpen till 

duschenheter som utsätts för kyla samt anslutning av duschenheter till pumpsystem. Detta 

gjordes då detta var en ganska omfattande del med mycket rör och komplicerade former med 

många vinklar. Kring detta finns istället förslag på hur man skulle kunna lösa det i vidare 

arbete efter projektet.  

 

Den idé som finns är att man skulle kunna isolera lådan med pumpen och i denna placera 

kulventilerna som aktiverar vattenflödet till duscharna. Från ventilerna får sedan rör dras till 

duschenheterna. Kulventilerna behöver då förses med ett system med länkarmar för att kunna 

aktivera vattenflödet från utsidan.  

 

En annan lösning på att förhindra risken för frysning i vattenrören skulle kunna vara att 

använda sig av en värmekabel lindad kring rören med vatten i. Detta är dock en potentiellt 

dyrare lösning men enklare i form av att den inte kräver att det finns någon mekanisk 

konstruktion som alltid måste fungera.  

 

För anslutning av duschenheter till pumpsystem kan gängade rör med vinklar och kopplingar 

användas, detta är ett ekonomiskt alternativ och något som Gia Premix idag har stor erfarenhet 

då man bygger upp många produkter på detta vis. Ytterligare ett sätt att lösa anslutningen på 

är att man använder sig av slangar, detta har fördelen av att det inte ställer så höga krav på 

mått och placeringar då slangar kan böjas och placeras till rätt position enklare än rör.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Projektplanering  

Tidsplanering  

En viktig del i ett projekt är tidsplanering, då det ofta händer att projekt fallerar på grund av 

att tidsramen inte följs. För att underlätta att hålla tidsplanen för projektet skapas en tidsplan i 

tabellform som i sig ger en tydlig och enkel överblick över projektet och hur det skall 

fortskrida.  

 

Då detta arbete utförs som ett examensarbete finns tydliga mål och delmoment uppsatta under 

kursens gång, dessa moment kan ses nedan i tabell 1. I tabellen kan även de milstolpar som är 

uppsatta under projektets gång återfinnas med datum och dess innehåll. I tidsplanen finns inte 

tid uppsatt för korrigering av rapporten, detta på grund av att det är svårt att uppskatta 

mängden tid som åtgår för detta.  

 

Tabell 2 Tidsplanering för projektet 

Datum  Moment  Innehåll  

2018-02-07 Uppstartmöte  Muntlig redovisning av examensarbetet, mål 

och syfte samt inlämning av projektplan. 

2018-02-23 Milstolpe, 

kravspecifikation 

Kravspecifikation färdigställd med de krav 

och önskemål uppdragsgivaren har.  

2018-03-08 Konceptgenerering 

klar 

Konceptgenerering färdigställd och redo att tas 

till uppdragsgivaren för konceptval.  

2018-03-09 Milstolpe, 

konceptval  

Konceptval med uppdragsgivare. 

2018-04-05 Delredovisning Muntlig redovisning av arbetets status, särskilt 

uppdaterad projektplan och metodval.  

2018-04-13 Milstolpe, 

konstruktion klar 

Konstruktion färdigställd med en komplett 

CAD-modell.  

2018-04-20 Ritningsunderlag 

färdigt 

Komplett ritningsunderlag färdigt för att 

kunna tillverka en prototyp i framtiden.  

2018-05-16 Rapport Inlämning av rapport för opponering till 

opponent och handledare.  

2018-05-31/2018-06-

01 

Slutredovisning  Muntlig redovisning av färdigt examensarbete 

samt opponering. 

2018-06-10  Rapport  Inlämning av slutlig rapport för bedömning. 
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Gantt-schema 

Gantt-schemat som är utvecklat av Henry Gantt är en bra metod för att på ett enkelt vis kunna 

visa en planering schematiskt med vad som ingår i varje del i projektet. Detta byggs upp 

genom att man på y-axeln sätter aktiviteter och på x-axeln läggs tiden för projektet och 

aktiviteterna in. Detta kan ses i figur 13 nedan. Varje aktivitet under projektet kommer utgöra 

en horisontell linje i schemat och längden på denna linje motsvarar alltså aktivitetens längd. 

Detta gör att schemat är väldigt enkelt att tyda och läsa för alla inblandade i projektet.  

(Johannesson, et al., 2013)  

 

I schemat kan man se hur tiden är fördelad för kravspecifikation, konceptgenerering, 

konceptval och konstruktionsfasen. Denna uppdelning är en central del i projektet som helhet 

då det är den som avgör när de olika delarna måste vara klara för att projektet som helhet ska 

färdigställas. I Gantt-schemat finns även en preliminär planering för korrigering av rapport 

inlagd och denna sträcker sig över de tre veckorna som är mellan opponering och 

slutinlämning. 

 

Figur 1 Gantt-schema med de olika delmomenten i projektet 

 

Projekt-FMEA  

För att hantera eventuella risker som kan uppstå under projektets gång används en riskanalys i 

form av en FMEA över projektet. FMEA – Failure Mode and Effects Analysis är en subjektiv 

bedömning som görs över de komplikationer som kan bli ett problem under till exempel ett 

projekt. En bedömning görs över de olika saker som kan gå fel samt hur allvarligt detta fel är 
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på en skala 1-10. Utifrån dessa två bedömningar räknas ett risktal ut där man multiplicerar 

värdet för risken med värdet för konsekvensen och får ett värde mellan 1-100 som anger hur 

stor risk den delen är. Till de risker man identifierar skapas åtgärder i klartext som tydligt 

beskriver vad som skall göras om problemet uppstår. (Johannesson, et al., 2013) 

 

FMEA-analys för projektet kan ses i tabell 2 nedan, i tabellen kan även de åtgärder som finns 

för de olika riskerna ses samt hur stor sannolikhet, konsekvens och riskvärde de olika riskerna 

har. Generellt är riskera låga i detta projekt, det största felet som skulle kunna uppstå är att 

planeringen inte är realistisk och kan komma att behöva ändras.  

 

Tabell 3 FMEA riskanalys över projektet 

Risk  Åtgärd  

Sannolikhet 

(s)  

skala 1-10 

Konsekvens 

(k) 

skala 1-10 

Riskvärde 

(s*k) 

skala 1-100 

Sjukdom  Marginal i 

tidplan/omplanering 

3 6 18 

Felplanering Planera och jobba 

framtungt 

3 8 24 

Förlust av 

dokument/data 

Spara på server och 

hårddisk 

1 10 10 

Tidsplanering 

håller inte, 

projekt för stort 

Samråd med 

handledare, 

avgränsning av 

projekt 

2 6 12 

 

 

 

Dokumenthantering  

En viktig del i att hålla koll på allt under ett projekt är att man har bestämt hur hantering av 

dokument skall ske. Detta är viktigt för att inte skapa oordning med olika versioner och 

upplagor av utgivna dokument, men även av hög vikt för att ha backuper av dokument om 

något skulle gå förlorat under projektets gång. Förlorade dokument är förödande under ett 

projekt och får inte ske, då det skulle skapa stora problem under projektet och ta upp onödig 

och värdefull tid som behövs till andra saker.  
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Hantering av dokument under projektets gång sker genom användning av en projektsida på 

it´s learning, där projektledare samt handledare har tillgång till projektets dokument. Detta 

möjliggör även en säkerhetskopiering av dokumenten i projektet i händelse av att data skulle 

gå förlorad. I de fall då it´s learning inte kan användas kommer dokument och filer att skickas 

via mail.  
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Bilaga 2 Beräkningar  

Parameter Värde Enhet Kommentar 

Sträckgräns stål S355J2H (σst) 355 MPa   

Sträckgräns (Rp0.2) rostfritt stål EN 1.4301 (σrf) 210 MPa   

E-modul rostfritt stål EN 1.4301 (Erf) 203 GPa   

E-modul stål (Est) 210 GPa   

Maximalt moment i rambalkar (Mmax) 7850 Nm Mathematica 

Tröghetsmoment i rambalkar (Ix,ram) 0,00000304 m4 
120*60*5 
S355J2H 

Avstånd från böjningsaxel till kant (Zmax,ram) 0,06 m   

Maximalt moment i rör kring tank (Mmax,tank) 2205 Nm Karl Björk sid. 30 

Utbredd last på sida tank (Qtank) 11772 N 1200 L 

Längd rör kring tank (Ltank) 1,5 m   

Tröghetsmoment i rör kring tank (Ix,tank) 2,6E-07 m4 
60*60*2 EN 
1.4301 

Avstånd från böjningsaxel till kant (Zmax,tank) 0,03 m   

Tjocklek plåt i tank (δ1) 0,002 m   

Tjocklek cellplast isolering (δ2) 0,06 m   

Tjocklek skyddsplåt utsida (δ3) 0,001 m   

Värmeledningsförmåga rostfritt (λ1) 16,2 W/m*K   

Värmeledningsförmåga cellplast (λ2) 0,037 W/m*K S100 EPS 60mm  

Värmeledningsförmåga rostfritt (λ3) 16,2 W/m*K   

Area sidor i tank (Atank) 7,82 m2   

Temperatur inuti tank (t1) 313 K 40˚C 

Temperatur utsida (t2) 253 K -20˚C 

Tvärsnittsarea skruv kulkoppling (AM16) 0,00157 m2 Karl Björk 

Skruvkraft (TM16)  16795 N   

Dragkraft (FM16) 16795 N   

Moment rör kulkoppling (Mrör,kulk.) 850 Nm   

Böjtröghetsmoment rör kulkoppling (Irör,kulk.) 
2,32719E-

07 m4   

Avstånd från neutralplan till kant (Zrör,kulk.) 0,0125 m   

Skruvkraft (TM12)  15696 N   

Tvärsnittsarea skruv kulkoppling (AM12) 0,000843 m2 Karl Björk 

Dragkraft rör kulkoppling (Frör,kulk.) 16795 N    

Tvärsnittsarea rör kulkoppling (Arör) 0,0040035 m2   

Diameter hål M12 (DM12) 0,012 m   

Diameter hål M16 (DM16) 0,016 m   
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Tjocklek rör tank (trör,tank) 0,002 m   

Tjocklek rör ram (trör,kulk.) 0,0063 m   

Längd rör kulkoppling 0,5 m   

Punktkraft rör kulkoppling  4905 N   

 

Beräkning av spänning i rambalkar 

σram = Mmax / Ix * Zmax,ram  

Parameter Värde Enhet Kommentar 

σram =  154,9 MPa   

    
    

Beräkning av max spänning i rör kring tank 

σtank = Mmax,tank / Ix,tank * Zmax,tank  

Parameter Värde Enhet Kommentar 

σtank =  127,0 MPa div 2 = 2 rör 

    
Beräkning av utböjning i rör kring tank 

f = (5*Q*L3) / (384*Est* Irör,kulk) 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

f =  0,0049 m div 2 = 2 rör 

    
Beräkning av värmeflöde i vägg på tank  

Pvägg = Atank* ((t1-t2)/(δ1/λ1)+(δ2/λ2)+(δ3/λ3)) 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

Pvägg  = 289,3 W   

    
Skjuvspänning skruvar kulkoppling 

τM16 = TM16 / AM16 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

τM16 =  10,7 MPa   

    
Dragspänning rör kulkoppling 

σdrag,kulk. = Frör,kulk. / Arör 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

σdrag,kulk. =  4,2 MPa   
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Dragspänning skruvar kulkoppling 

σM16 = FM16 / AM16 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

σM16 =  10,7 MPa   

 
   

    

Böjspänning rör kulkoppling 

σböj,kulk. = Mrör,kulk. / Irör,kulk. * Zrör,kulk. 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

σböj,kulk. =  45,7 MPa   

 

Skjuvspänning skruvar infästning tank 

τM12 = TM12 / AM12 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

τM12 =  18,6 MPa   

    
Hålkantstryck skruvar infästning tank  

pM12 = TM12 / dM12 * trör,tank 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

pM12 =  40,9 MPa   

    
Hålkantstryck skruvar kulkoppling 

pM16 = TM16 / dM16 * trör,kulk. 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

pM16 =  27,8 MPa   

    

 
    

Utböjning rör kulkoppling 

f = ( F*L3 ) / ( 3*Est* Irör,kulk ) 

Parameter Värde Enhet Kommentar 

f =  0,004182 m   
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Bilaga 3 Kostnadskalkyl  

Artikelnummer Benämning Pris Antal 
Total 

kostnad Leverantör  

  Svetsning ram,tank+lackering 27 000 1 27000 Malmens Mek. AB 

8-B308289993-1 Axel KNOTT 1800kg  8 924 1 8924 Släpet.se 

7-59600353 Hjul 1 358,4 2 2716,8 Släpet.se 

3-245822 Alko stänkskärm 212 2 424 Släpet.se 

  Pump Altech PPT1300 3 100 1 3100   

  Doppvärmare Bacher IU3R 2 750 1 2750   

335019 Klämhylsa 63,9 1 63,92 Jula  

335005 Stödben  119,2 2 238,4 Jula  

335028 Stödhjul 479,2 1 479,2 Jula  

608944 Kulkoppling 239,2 1 239,2 Jula  

  Täckplåtar 4 984 1 4984 Vilas AB  

8223563 Ögondusch skål m. lock 10L/min 1 150 1 1150 Egen detalj 

820767 Överdel 3/4" galvaniserad 204 1 204 Egen detalj 

S24-188 Sil kroppsdusch 124 1 124 Egen detalj 

820013 Rör DN25  22 2 44 Egen detalj 

821070 Muff 2" 250 1 250 Egen detalj 

820201 Rör DN25 42 3 126 Egen detalj 

820225 Plugg DN32 11 2 22 Egen detalj 

820460 T-rör DN25xDN20 14 1 14 Egen detalj 

820510 Vinkel DN25 17 1 17 Egen detalj 

820583 Dragstång komplett 66 1 66 Egen detalj 

820999 Vinkel DN32xDN25 33 2 66 Egen detalj 

821130 Flottörarm komplett 320 1 320 Egen detalj 

  Unionskoppling 3/4" 50 3 150 Dahl 

  Rör överdel DN25  50 2 100 Tillv. In-house 

EL4035-4200 Excenterlås med fjäder 29,2 2 58,4 Wiberger AB 

  Blindnit Rostfri 4x9,5mm 500st 101,1 1 101,1 Hoganders AB 

  M6S Skruv M12x200 A2 16 st  62,3 4 249,3 Hoganders AB 

  BRB Bricka M12 A2 1,2 32 37,4 Hoganders AB 

  M6M Mutter M12 Nylock A2 3,6 16 57,3 Hoganders AB 

  Nitmutter M10 A2 5,0 16 80,4 Hoganders AB 

  M6S Skruv M10x25 A2 3,8 16 61,0 Hoganders AB 

  BRB Bricka M10 A2 0,8 16 12,2 Hoganders AB 

  M6S Skruv M16x150 FZB 8.8  12,6 6 75,8 Hoganders AB 

  BRB Bricka M16 FZB 0,6 12 7,68 Hoganders AB 

  M6M Mutter M16 Nylock FZB 6,8 6 40,8 Hoganders AB 

  Arbetskostnad montage [kr/tim] 500 16 8000   

  SUMMA SJÄLVKOSTNAD     62354   

 


