
Postadress:	 	 Besöksadress:	 	 Telefon:	 	
Box	1026	 	 Gjuterigatan	5	 	 036-10	10	00	(vx)		
551	11	Jönköping	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Lufttrycksförgrening 
i digital tryckmätare 
för rökdykare 
 

Konstruktion från problem till prototyp 

 

HUVUDOMRÅDE: 	Maskinteknik, produktutveckling och design	
FÖRFATTARE:	Jenny Larsson och Molly Sandbacka	
HANDLEDARE:	Magnus Andersson (JU) och Stina Pettersson (Combitech)	
JÖNKÖPING	2017 juni 



Postadress:	 	 Besöksadress:	 	 Telefon:	 	
Box	1026	 	 Gjuterigatan	5	 	 036-10	10	00	(vx)		
551	11	Jönköping	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Maskinteknik, 
produktutveckling och design. Författarna Jenny Larsson och Molly Sandbacka svarar själva 
för framförda åsikter, slutsatser och resultat. 
Examinator:  Lars Eriksson  
Handledare:  Magnus Andersson (JU) och Stina Petersson (Combitech) 
Omfattning:  15 hp (grundnivå)  
Datum: 2017-06-05 



Abstract 

i 

Abstract 
This report is a Bachelor thesis executed at Jönköping University during the spring of 2017 by 
Jenny Larsson and Molly Sandbacka. The thesis was conducted as a final part of the education 
program for the Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, specialisation 
Product Design and Development. 

The most dangerous and physically demanding work assignment allowed in Sweden is to work 
as a firefighter. The firefighters carries oxygen cylinders on their backs and from there the 
oxygen is transported to a breathing mask and to a pressure gauge. The pressure gauge 
indicates how much oxygen is left and gives the firefighters an idea over how long they can 
work. More features could be applied on the device if it were to be digitalised. A digitalisation 
laid the foundation of the Bachelor thesis performed on behalf of the technical consulting 
company Combitech in Jönköping. 

The aim with this project was, from problem to prototype, to construct a component within a 
pressure gauge. The component shall distribute the oxygen from the cylinders to partly an 
analogue gauge and partly a digital pressure sensor. Another section of the project was to 
choose material and suggest how the device should remain tight.  

Based on theories of the product development process different methods has been used to 
deliver two concept proposals with different advantages regarding function, manufacturing 
and cost. One concept has a freely rotating system that promotes the function, while the other 
concept is easier to manufacture and thus a cheaper alternative. The project has also resulted 
in three recommended metals: low alloy steel, medium carbon steel and brass quality already 
used on one of the components of the pressure gauge. 

The concepts and materials are presented and analysed by simulations, prototypes, risk 
analysis and value analysis. 

The results of the Bachelor thesis have contributed with a component so the equipment of the 
firefighter can be modernised through a lighter, more flexible and digitalised pressure gauge. 
Furthermore, the other components of the pressure gauge and the full device need to be tested 
to check that the specifications are met. 
 

Keywords: product development, construction, material selection, firefighter, pressure gauge
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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar det examensarbete som utförts vid Jönköping University under 
vårterminen 2017 av Jenny Larsson och Molly Sandbacka. Examensarbetet genomfördes som 
en avslutande del av utbildningen till högskoleingenjör och teknologie kandidat inom 
Maskinteknik produktutveckling och design. 

Att arbeta som rökdykare är en av de allra farligaste och fysiskt mest krävande arbetsuppgifter 
som tillåts i Sverige. På ryggen bär rökdykare en eller två syrgastuber och därifrån 
transporteras syret till en andningsmask och till en tryckmätare. Denna mätare indikerar hur 
mycket syrgas som finns kvar och ger då rökdykaren en uppfattning över hur länge 
rökdykaren kan arbeta. Digitalisering av denna mätare skulle medföra att fler funktioner 
skulle kunna appliceras. Detta lade grunden för examensarbetet som genomfördes på uppdrag 
av teknikkonstultbolaget Combitech i Jönköping.  

Syftet var att konstruera, från problem till prototyp, en komponent som ska förgrena syrgas 
till dels en analog manometer, dels en digital trycksensor inuti en tryckmätare. 
Examensarbetet skulle även innefatta materialval och förslag kring hur mätaren ska förbli tät. 

Genom metoder utifrån teorier om produktutvecklingsprocessen har arbetet resulterat i två 
konceptförslag med olika fördelar gällande funktion, tillverkning och kostnad. Det ena 
konceptet har en inbyggd svivelfunktion vilken främjar funktionen, medan det andra 
konceptet är enklare att tillverka och därmed ett billigare alternativ. Arbetet har även 
resulterat i tre på lufttrycksförgreningen applicerbara metaller: låglegerat stål, medium kolstål 
och en mässingskvalité som redan används på en av delkomponenterna i tryckmätaren. 

De båda koncepten samt materialen presenteras och analyseras genom simuleringar, 
prototyper, riskanalys och värdeanalys. 

Examensarbetets resultat har bidragit med en komponent så att rökdykarens utrustning kan 
moderniseras genom en smidigare, lättare och digitaliserad tryckmätare. Vidare behöver 
tryckmätarens övriga komponenter och den fulla enheten testas för att kontrollera så att 
kravspecifikationen uppfylls. 

 

Nyckelord: produktutveckling, konstruktion, materialval, rökdykare, tryckmätare 
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1 Introduktion 
Kapitlet inleds med en beskrivning av det aktuella företaget och examensarbetets bakgrund. 
Vidare beskrivs problemet samt att arbetets syfte och frågeställningar presenteras. 
Avslutningsvis redogörs arbetets avgränsningar och rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med Combitech i Jönköping.  

Combitech är ett konsultbolag och en del av Saab-koncernen. Deras huvudområde är teknik, 
där de erbjuder konsulter med spetskompetenser inom bland annat tillverkningsindustrin, 
tjänstesektorn och försvarsindustrin. Combitech är ett växande konsultbolag som i dagsläget 
finns på ett 30-tal platser i Sverige, men även internationellt. [1] 

Som konsultbolag erbjuder Combitech bland annat helhetsåtaganden där de ansvarar för hela 
eller delar av projekt [2]. Examensarbetet grundades i ett uppdrag inom brand- och 
räddningstjänsten som Combitech har åtagit sig. 

Det är allmänt känt att den tunga rök som bildas vid brand är extremt farligt för människor 
och djur. Vem som helst kan inte köpa skyddskläder och en andningsapparat för att sedan ge 
sig in i ett rökfyllt rum.  

I arbetsmiljöverkets föreskrift “Rök- och kemdykning, AFS 2007:7”, står de krav som ställs på 
den person som ska utföra en sådan räddningsaktion. Att arbeta som rökdykare är en av de 
allra farligaste och fysiskt mest krävande arbetsuppgifter som tillåts i Sverige. Därmed krävs 
det utbildningar, både teoretiska och praktiska, samt obligatoriska medicinska kontroller för 
att få jobba som rökdykare. Räddningsaktionen fungerar på så sätt att en arbetsledare, som 
ansvarar för arbetet på skadeplatsen, först tar ett beslut om rökdykningen ska ske. Därefter 
äntrar brandmännen byggnaden i par för att påbörja sökandet efter människor och djur 
samtidigt som de kommunicerar med en rökdykarledare på utsidan. [3]  

Utrustningen som rökdykare använder består av skyddskläder, en andningsmask, en 
syrgastub som fästs likt en ryggsäck samt en tryckmätare. Från syrgastuben transporteras 
syret till andningsmasken men även till tryckmätaren. Denna mätare indikerar hur mycket 
syrgas som finns kvar i tuben. I anslutning till denna mätare sitter även en varningsvissla, 
som signalerar när gasen börjar ta slut. [4]  

Figur 1.1.1 visar hur en full utrustning för rökdykare kan se ut. 

 

Figur 1.1.1 - Rökdykare i full utrustning [5] 
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1.2 Problembeskrivning 
Tryckmätaren utmärker sig som en produkt i fokus i rökdykarens arbete. Idag är majoriteten 
av alla tryckmätare för rökdykare analoga. En digitalisering av denna produkt skulle medföra 
att fler funktioner skulle kunna appliceras och mätaren kan bli mer exakt. Exempel på dessa 
funktioner är att mätaren kommer att kunna blinka och tjuta vid lågt tryck. Eftersom 
rökdykaren måste förlita sig på sin utrustning till 100 % var det viktigt att den analoga delen 
av mätaren fanns kvar, så att även de mer konservativa användarna känner sig trygga. En 
digitalisering skulle därmed innebära en kombination av analogt och digitalt. Kombinationen 
skulle i sin tur innebära att syrgasen från rökdykarens tuber behöver förgrenas till en analog 
manometer och en digital trycksensor. 

Examensarbetets uppgift var i och med detta att konstruera denna förgrening som en 
delkomponent i den nya tryckmätaren. Figur 1.2.1 visar de komponenter som 
lufttrycksförgreningen ska ansluta till. Lufttrycksförgreningen, trycksensorn och manometern 
ska vara inuti tryckmätaren medan varningsvisslan ska vara ansluten på mätarens utsida.  

 

Figur 1.2.1 - Aktuella komponenter som lufttrycksförgreningen ska anslutas till 
Uppgiften var att konstruera lufttrycksförgreningen så att tillverkning och montering var 
möjlig. Examensarbetet skulle även innefatta materialval samt funderingar kring tätningar. 
Tätningar behövs i samtliga kopplingar och i tryckmätarens hål där förgreningen kommer att 
sticka ut. Combitech önskade i och med detta olika idéer om lösningsförslag på denna 
lufttrycksförgrening och utvärderingar av desamma.  

Utmaningen var att konstruera förgreningen så att den skulle få plats i det begränsade 
utrymmet inuti tryckmätaren samtidigt som den skulle uppfylla flera krav. Utrymmet medgav 
begränsningar i förgreningens storlek och rörelse. Exempelvis behöver trycksensorn och 
manometern stanna i samma höjd för att få plats inuti mätaren. De ska stanna i det läge som 
figur 1.2.1 visar. Ett krav som skulle uppfyllas var att förgreningen skulle klara av ett invändigt 
tryck på 300 bar plus säkerhetsfaktor. Förgreningen skulle även klara av att utsättas för 
temperaturer mellan -30 och 1 000°C utan att förstöras. En annan förutsättning var att hela 
mätaren (inklusive lufttrycksförgreningen), dels skulle uppfylla kraven för en IP67 certifiering 
(se avsnitt 2.3.1) och dels klara av att tvättas i tvättmaskin utan vattenintrång. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att konstruera, från problem till prototyp, en komponent som ska förgrena syrgas till 
dels en analog manometer, dels en digital trycksensor inuti en tryckmätare. 

Därmed är studiens frågeställning med tillhörande delfrågor: 

[1] Hur kan lufttrycksförgreningen konstrueras så att syrgasen kan fördelas, med 
tillverkning, montering och täthet i åtanke?  

a. Hur kan kopplingarna gentemot manometer och trycksensor konstrueras för 
att de ska hamna i önskat stoppläge och samtidigt vara väl förslutna? 

b. Smuts och väta får inte komma in i tryckmätaren, hur kan detta lösas? 
c. Vilka material kan vara lämpliga för lufttrycksförgreningen? 
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1.4 Avgränsningar och förutsättningar 
Examensarbetet avgränsas till tryckmätaren och den aktuella lufttrycksförgreningen som 
skulle konstrueras. Tryckmätaren ska följa standarderna BS 10999: 2010, EN137-2006, NFPA 
1981: 2013, NFPA 1982: 2013 och uppfylla kraven för en IP67 certifiering.  

Hela tryckmätaren har under examensarbetet varit under konstruktion hos Combitech och 
låstes i det skede konstruktionen var vid arbetets start. En förutsättning var därmed att 
kretskort, tryckmätarens yttre och andra komponenter kunde anpassas efter 
lufttrycksförgreningens slutliga form.  

Varningsvisslans gänga ska inte ändras medan de andra två kopplingarna är anpassningsbara 
och öppna för omkonstruktion. Då positioneringen av hålet på produkten och manometerns 
anslutning skulle ligga horisontellt centrerade, fick därmed endast ändringar i vertikalled 
göras. 

Examensarbetet kommer inte att fördjupa sig i olika tillverkningsmetoder och -tekniker. Men 
eftersom tillverkning är en del av frågeställningen kommer produktens tillverkning att 
analyseras och finnas med i åtanke under arbetes gång. 

Examensarbetet avgränsas till en visuell prototyp som inte kommer att vara framtagen i det 
material och med de tillverkningsmetoder som är tänkta för den slutliga 
lufttrycksförgreningen. Prototypen kommer därmed inte att testas och utsättas för höga tryck 
och temperaturer. 

1.5 Disposition 
Kommande kapitel, Teoretiskt ramverk, behandlar teorier kring bland annat 
produktutvecklingsprocessen, material och tätningar. Alla vilka är relevanta för att besvara 
studiens frågeställning.  

Därefter följer kapitlet Metod som tar upp samtliga metoder som använts i examensarbetet. 
Allt från kopplingar mellan frågeställningar och metod till förstudie, planering, 
konceptgenerering och materialval tas upp.   

Sedan följer ett kapitel om Genomförande och resultat. Där förklaras och presenteras hela 
arbetsgången genom metoder med tidigare kapitel som utgångspunkt. Det som presenteras är 
resultat från bland annat förstudie, planering och konceptgenerering. Kapitlet avslutas med 
att presentera det slutliga resultatet.  

I kapitlet Analys analyseras resultatet utifrån studiens frågeställningar med hjälp av 
metoderna risk- och värdeanalys beskrivna i metodkapitlet.  

Slutligen kommer kapitlet Diskussion och slutsatser som innefattar personliga åsikter och 
slutsatser gällande resultatet och examensarbetet i sin helhet.        

Rapporten avslutas med Referenser och Bilagor. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket ger en förståelse för den teoretiska grund som används vid 
upplägget av examensarbetet samt information kring basområden som är direkt kopplade 
till frågeställningarna. Kapitlet inleds med en koppling mellan frågeställningar och teori 
följt av teorier om produktutvecklingsprocessen. Vidare presenteras information om de 
standarder som ska följas. Vidare presenteras aktuella material och tätningar. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I kapitlet beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara examensarbetets 
frågeställning. Tabell 2.1.1 beskriver kopplingen mellan arbetets tre delfrågeställningar och 
använd teori. 

Tabell 2.2.1 - Koppling mellan frågeställningar och teori 

 Frågeställning a Frågeställning b Frågeställning c 

Produktutvecklingsprocessen X X X 

Standarder   X 

CAD X   

CES EduPack   X 

Material   X 

Tätningar X X X 

2.2 Produktutvecklingsprocessen 
Avsnittet presenterar tre teorier som förklarar hur en produktutvecklingsprocess kan se ut. 

2.2.1 Generic Development Process 
K. T. Ulrich och S. D. Eppinger tar upp en generell produktutvecklingsprocess i boken Product 
Design and Development. Produktutvecklingsprocessen har enligt Ulrich och Eppinger sex 
faser. De sex faserna är planering, konceptutveckling, konstruktion på systemnivå, 
detaljkonstruktion, testning och förfining och slutligen produktionsupptrappning. [6] 

2.2.2 Integrated Product Development 
Boken Integrated Product Development baseras på en produktutvecklingsprocess som 
utvecklades av Institute for Product Development under 1980-talet. M. Andreasen och L. 
Hein menar att processen är uppdelad i tre sektioner (marknad, produkt och produktion) och 
består av sex faser. De sex faserna är identifiering av behov, undersökning av behov, 
produktens princip, produktens design och konstruktion, förberedelse för produktion och 
slutligen verkställande. [7] 

2.2.3 Produktutvecklingsprocessen 
Boken Produktutveckling- Effektiva metoder för konstruktion och design tar upp 
produktutvecklingens olika faser. H. Johannesson, J-G. Persson och D. Pettersson delar upp 
processen i tre delprocesser: marknadsbearbetning, konstruktion och design samt 
tillverkning. Konstruktion- och designprocessen tar upp fem faser: utarbeta detaljerade 
kriterier; utveckla lösningskoncept; analysera, verifiera och välja lösningskoncept; utarbeta 
slutliga detaljlösningar; analysera, verifiera och validera slutlig lösning. [8] 

2.3 Standarder 
I detta avsnitt presenteras de standarder som tryckmätaren ska följa.  
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2.3.1 IP67 
IP-klassning är en klassificering av inkapslingen för elektrisk eller elektronisk utrustning i 
krävande miljöer. En bra kapsling är viktig i miljöer där damm, korrosiva ämnen, fukt och 
vatten kan tränga in. Om dessa tränger in kan det orsaka elchock, brand och explosion. [9] 
 
Den första siffran (skala 0-6) indikerar graden av skydd mot beröring och inträngande 
föremål där IP6X står för att kapslingen ska vara dammtät. Den andra siffran (0-8) indikerar 
graden av skydd mot inträngande vatten där IPX7 står för att kapslingen ska vara vattentät. 
För att uppfylla kraven för certifiering ska kapslingen klara olika test. [9] 

2.3.2 BS 10999: 2010 
BS 10999: 2010 är en brittisk standard från 2010 som agerar som en “Specification for 
distress signal units for the Fire and Rescue Service”. Denna innehåller krav på tryckmätaren 
gällande material, massa, märkning, vattentäthet m.m. [4]  

2.3.3 EN137-2006 
EN 137-2006 är en europeisk standard från 2006 som heter “Respiratory protective devices - 
Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask -
Requirements, testing, marking”. Denna standard innehåller krav om bland annat design, 
ergonomi, material och rengöring. [4]  

2.3.4 NFPA 1981: 2013 
NFPA 1981: 2013 är en den sjunde utgåvan av NFPA 1981, vilken är en amerikansk nationell 
standard gällande brandmäns andningsskydd. Den hette från början: “Standard on Self-
Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters". Denna standard berör områden såsom 
design- och funktionskrav, lämpliga testmetoder och hur en korrekt märkning av en produkt 
går till. [4] 

2.3.5 NFPA 1982: 2013 
NFPA 1982: 2013 är en amerikansk nationell standard från 2013 som behandlar personliga 
varningssäkerhetssystem. I denna standard hittas krav kring hur tryckmätaren ska fungera 
när det kommer till alarm. Den tar exempelvis upp hur lång och hur hög alarmsignalen måste 
vara. Standarden tar även upp minimikrav för konstruktion och certifiering för alla personliga 
varningssäkerhetssystem som används inom akuttjänstesektorn. [4]  

2.4 Computer Aided Design 
CAD (Computer Aided Design) är ett datorbaserat verktyg med flera integrerade system: 
hantering av geometri, produktionsberedning, beräkning/simulering, additiv tillverkning av 
fysiska modeller, komponent- och materialdatabaser, standarder samt administration av alla 
produktdata. [8, s. 501-504] 

Verktyget är vanligt förekommande inom flera branscher och inom verkstadsindustrin 
används det för att ta fram ritningar över både små detaljer och hela konstruktioner. 
Tredimensionella modeller skapas med hjälp av kurvor, ytor eller solida kroppar som 
utgångspunkt. [10] 

2.5 CES EduPack 
CES (Cambridge Engineering Selection) är ett datorbaserat verktyg som kan användas när 
bland annat material och tillverkningsmetoder ska väljas.  Genom fakta, diagram och krav kan 
lämpliga val göras. [11] 

2.6 Material 
Här presenteras aktuella material och dess egenskaper. Dessa material kan vara lämpliga för 
lufttryckförgreningen och för en utförligare förklaring kring varför se avsnitt 4.5. 

2.6.1 Mässing/ CuZn40Pb2 
Mässing är en legering av koppar med 5-40% zink. Det har en god formbarhet och 
bearbetbarhet med en god resistens mot korrosion. När andelen zink ökar så ökar materialets 
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smältpunkt, densitet och E-modul medan den elektriska och termiska ledningsförmågan 
minskar. Materialet ökar även i hållfasthet, expansionskoefficient och hårdhet. Mässing är ett 
lättarbetat material när det kommer till bland annat gjutning och bearbetning. [12] 

Vanliga applikationer av mässing är: slangar för kondensatorer, värmeväxlare, ventil- och 
pumpdelar, fästanordningar, fjädrar, musikinstrument och dekorativa komponenter. [12]  

En typ av mässing är CuZn40Pb2 vilket är det material som idag används på varningsvisslan, 
tabell 2.6.1.1 visar dess egenskaper.  

Densitet är ett mått som förklarar hur tungt ett material är i förhållande till sin volym. Ju 
lägre densitet desto lättare är materialet. Om ett material utsätts för exempelvis en dragkraft 
och överskrider sin sträckgräns kommer det att deformeras. Materialet kommer därmed inte 
att få tillbaka sin ursprungsform, ju lägre sträckgräns desto lättare deformeras materialet. Ju 
lägre E-modul ett material har desto mer elastiskt är det. Därmed innebär en hög E-modul att 
materialet är sprött. Om ett materials brottgräns överskrids går materialet sönder. Ju högre 
brottgräns desto starkare är materialet. CO2 fotavtryck, återvinning indikerar hur stort 
avtryck materialet gör på miljön, kilogram koldioxid per kilogram material. [12] 

Tabell 2.6.1.1 - CuZn40Pb2, materialegenskaper [13]. 

Densitet 8180 - 8350 kg/m3 

Pris 44,2 - 48,2 SEK/kg 

Sträckgräns 200 - 220 MPa 

E-modul 97 - 103 GPa 

Brottgräns 405 - 420 MPa 

Smältpunkt 882 - 902 °C 

Max. temperatur i drift 180 - 190 °C 

Min. temperatur i drift -170 – -160 °C 

CO2 fotavtryck, återvinning 0,932 - 1,03 kg/kg 

2.6.2 Låglegerat stål/ Low alloy steel 
Rent järn är mjukt, men genom att tillsätta kol och värmebehandla det rätt kan materialet 
nästan bli lika hårt och sprött som glas eller lika segt och starkt som en spisplatta. Med 
värmebehandling menas att stålet värms upp till ca 800°C för att lösa upp kolet. Därefter kyls 
legeringen ner snabbt, ofta genom att föra ner komponenten i kallt vatten, för att slutligen 
åter värmas upp till en lägre temperatur under en längre tid. [14] 

När godstjockleken är bred är det dock svårt att få hela komponenten att kylas ner tillräckligt 
snabbt. Genom att addera lite magnesium, nickel, molybden eller krom i legeringen kan 
problemet bli överkomligt och tjockare sektioner kan konstrueras. Stål som legeras av denna 
anledning blir ett låglegerat stål (med kolhalt 0,3-1%) som är härdbar. [14] 

Vanliga applikationer för stållegeringar är: fjädrar, verktyg, kullager, kugghjul, knivar, 
vevaxlar, saxar och tryckkärl [14].  

Tabell 2.6.2.1 visar egenskaper som det låglegerade stålet har. 

Tabell 2.6.2.1 - Låglegerat stål, materialegenskaper [14] 

Densitet 7800 - 7900 kg/m3 



Teoretiskt ramverk 

7 

Pris 5,41 - 5,67 SEK/kg 

Sträckgräns 400 - 1500 MPa 

E-modul 205 - 217 GPa 

Brottgräns 410 - 1200 MPa 

Smältpunkt 1380 - 1530 °C 

Max. temperatur i drift 500 - 550 °C 

Min. temperatur i drift -73,2 – -43,2 °C 

CO2 fotavtryck, återvinning 0,606 - 0,669 kg/kg 

2.6.3 Medium kolstål/ Medium carbon steel 
Medium kolstål har en kolhalt på 0,25- 0,7 % kol och är ett billigt material. Genom 
värmebehandling, snabb nedkylning och uppvärmning kan materialets egenskaper 
kontrolleras. En stor godstjocklek gör det dock svårt att kontrollera nedkylningshastigheten 
och därmed svårt att kontrollera egenskaperna. Kolstålet är enkelt att återvinna och energin 
som går åt för att göra det är liten. [15]  

Vanliga användningsområden för kolstålet är: allmänna mekanikkonstruktioner, 
komponenter i fordonsindustrin, verktyg, kugghjul, lager, järnvägsspår, knivar och saxar. [15] 

Tabell 2.6.3.1 visar ytterligare egenskaper som materialet har. 

Tabell 2.6.3.1 - Medium kolstål, materialegenskaper [15] 

Densitet 7800 - 7900 kg/m3 

Pris 4,98 - 5,06 SEK/kg 

Sträckgräns 410 - 1200 MPa 

E-modul 200 - 216 GPa 

Brottgräns 410 - 1200 MPa 

Smältpunkt 1380 - 1510 °C 

Max. temperatur i drift 370 - 420 °C 

Min. temperatur i drift -68,2 – -33,2 °C 

CO2 fotavtryck, återvinning 0,547 - 0,605 kg/kg 

2.7 Tätningar 
Avsnittet tar upp fakta kring en tätnings funktion, material och uppbyggnad. 

Att välja rätt tätningar är kritiskt för konstruktionen och dess hållbarhet. Går en produkt eller 
en maskin sönder så är det ofta tätningarna som blivit utslitna eller varit fel redan från början. 
Egenskaperna hos materialet och samverkan mellan ytorna är det som avgör om en tätning är 
tillförlitlig och inte läcker. Det finns två typer av tärningar: statiska och dynamiska. [16, s. 1] 

2.7.1 Statiska tätningar 
En statisk tätning används i anordningar där det inte sker någon rörelse. O-ringar (för 
exempel, se figur 2.7.1.1) är troligtvis den vanligaste statiska tätningen. Valet av tätning beror 
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på en rad olika faktorer såsom temperaturvariation, tryckkrav, omgivning, material på 
motsatt yta, produktionsvolym och standarder. [16, s. 7] 

2.7.1.1 O-ringar 
O-ringen är utformad för att ge en initial kompression på tätningen på 15-20 % över en axel. 
Det är viktigt att spåret som O-ringen ska löpa i är tillräckligt brett och skapar ett fritt 
utrymme för O-ringen att expandera. När O-ringen pressas ihop mellan axlarna kommer den 
expandera i spåret och komprimeras på den yttre axeln (se figur 2.7.1.2). En O-ring kan med 
tillförlitlighet fungera som tätning upp emot flera hundra bar. [16, s. 8-9] 

 

Figur 2.7.1.1 - Exempel på O-ring [17] 

 

Figur 2.7.1.2 - O-ring med och utan applicerat tryck [16, s. 8-9] 

2.7.2 Dynamiska tätningar 
En dynamisk tätning används i anordningar där det sker rörelse. Dynamiska tätningar kan 
delas upp i roterande respektive fram- och återgående tätningar. [16, s. 105] 

Individuella typer av roterande tätningar har ett varierat användningsområde. Olika 
tätningstyper kan väljas beroende på utrymme, friktion, läckage, vikt, pris och tillförlitlighet. 
Exempelvis så kan en mekanisk tätning eller en radialtätning vara lämplig att välja vid låga 
tryck. [16, s. 105] 

2.7.2.1 Radialtätningar 
Radialtätningar (exempel, se figur 2.7.2.1) används för att täta mot utlopp eller inlopp av 
vätskor, vanligtvis mellan olja och luft. En radialtätning är bara en del av en tätning, det hus 
som den är monterad på och axeln som roterar inuti är minst lika viktiga. Radialtätningar är 
utformade för att fungera i blöta miljöer med ett maximalt tryck på 0,5 bar. [16, s.106-109] 

Speciella radialtätningar som klarar upp till 10 bar finns att tillgå. För att kunna motstå ett 
högre tryck kan två alternativ beaktas. Antingen används en standardiserad radialtätning med 
ett extra “läppstöd” eller så omkonstrueras tätningen så att läppen blir styvare. Trycket som 
uppstår mellan tätningen och skaftet påverkar förseglingshastigheten hos tätningen. Om 
trycket ökar så minskar den möjliga hastigheten. Materialets förmåga att arbeta vid höga 
temperaturer kommer också att påverka tätningens prestanda. [16, s.141-144] 
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Figur 2.7.2.1 - Exempel på radialtätning [18] 

2.7.2.2 Torkartätningar (wiper seal) 
Tätningens primära funktion är att avlägsna och förhindra vatten, damm, lera etc. från att 
passera in i systemet. Tätningen är därför utformad med en utåtvänd torkarprofil. [16, s. 319-
321] 

Figur 2.7.2.2 visar hur en dubbelagerande torkartätning kan se ut.  

 

Figur 2.7.2.2 - Exempel på dubbelverkande torkartätning [19] 

2.7.3 Tätningsmaterial  
De material som används för att tillverka tätningar är många. Allt från mjukare elastomerer 
till hårda metaller och keramer. [16, s. 369]  

2.7.3.1 Elastomerer 
Elastomerer kan på grund av deras egenskaper och varierande kapacitet användas till både 
statiska och dynamiska tätningar. En stor fördel med elastomerer jämfört med exempelvis 
metaller är dess låga E-modul. Denna gör så att tätningen kan töjas och pressas på utan att 
trycket blir för stort. [16, s. 369-370]   

Exempel på några elastomerer lämpliga för tätningar är: etylenpropylen, termoplastisk 
polyester och silikon. [16, s. 395-401] 

2.7.3.2 Metaller 
En stor bredd av metaller används för att tillverka tätningar. De kan antingen agera 
självständigt, vara en stor del av en annan tätning eller vara en liten del såsom en fjäder i en 
polymer-tätning. Exempel på två metaller som används är olika varianter av rostfritt stål och 
nickellegeringar. Skillnaden på dessa är främst vilka temperaturer de klarar av. Vissa 
nickellegeringar klarar temperaturer upp till 1200 ℃. [16, s. 429-433] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av examensarbetets använda metoder. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring examensarbetets validitet och reliabilitet. 

Rapportstrukturen i denna rapport är en standardmodell för vetenskapliga rapporter med 
inriktning Maskinteknik, produktutveckling och design angiven av Jönköping University. 
Baserat på teorierna om produktutvecklingsprocessen av Ulrich och Eppinger, Andreasen och 
Hein samt Johannesson, Persson och Pettersson är detta examensarbete en 
produktutvecklingsprocess från problem till prototyp. Teorierna kombinerades och lade 
grunden till arbetets struktur.  

Arbetet inleds med undersökning av behov eftersom behovet redan var identifierat. I denna 
undersökning genomförs en förstudie och arbetet planeras. Efter det påbörjas fasen utveckla 
lösningskoncept och därefter analysera, verifiera och välja lösningskoncept. Nästa steg var 
att utveckla produktens design och konstruktion där komponenten anpassas för tillverkning 
och material väljs. Examensarbetet avslutas med testning och förfining där en prototyp tas 
fram. Nedan beskrivs de steg och metoder som har använts. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I kapitlet beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att besvara 
studiens frågeställningar. Tabell 3.1.1 beskriver kopplingen mellan examensarbetets tre 
delfrågor och vilka metoder som används för att bearbeta dessa. 

Tabell 3.1.1 - Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

Delfråga a Delfråga b Delfråga c 

Förstudie X X X 

Planering X X X 

Konceptgenerering och sållning X X  

Konstruktion X X  

Simulering X  X 

Materialval   X 

Prototyptillverkning X   

Prototyptillverkning X   

Riskanalys X X  

Värdeanalys   X 

3.2 Förstudie 
Innan produkten kan utvecklas ska den specificeras genom att bestämma vilka olika krav och 
behov produkten ska möta [7, s. 118-122]. Okritiskt ska olika möjliga tekniska lösningar och 
andra förutsättningar undersökas. Där kan det vara bra att göra olika typer av undersökningar 
och analyser om vad som finns på marknaden. [8 s. 115-117] 

3.2.1 Litteratursökning 
Litteratursökning görs för att ta reda på vilken kunskap som finns inom området och vilka 
teorier och metoder som kan tillämpas. En litteratursökning utgår vanligtvis från 
undersökningens syfte och frågeställningar där förberedelser sker genom att ta reda på 
ämnesområde, avgränsningar och nyckelord. Därefter är det dags att skaffa en introduktion 
till ämnet där encyklopedier och handböcker kan vara användbara. Därefter kan en djupare 
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förståelse införskaffas genom att använda exempelvis bibliotekens datorbaserade söksystem. 
När information och material har tagits fram ska litteraturen utvärderas genom att sålla bort 
och eventuellt komplettera. [20, s. 41-47] 

3.2.2 Kravspecifikation 
En kravspecifikation har i uppgift att sammanfatta vad produkten ska åstadkomma och kan 
agera som utgångspunkt vid det senare sökandet av konstruktionslösningar. 
Kravspecifikationen uppdateras löpande när kunskapen om problemet klargörs och 
produkten utvecklas, för att sedan bli en slutspecifikation som beskriver den färdiga 
produkten. [8, s. 117] 

3.3 Planering 
I planeringsfasen är det första som ska göras att fastställa hur produktutvecklingsprocessen 
ska delas upp. När produktutvecklingens faser är uppdelade är det dags att göra en tidsplan 
och uppskatta hur lång tid varje fas kommer att ta. En vanlig tidsplan är ett så kallat Gantt-
schema. Ett Gantt-schema visar enkelt och effektivt varaktigheten för varje fas i 
produktutvecklingsprocessen. Det ger även förslag till tidpunkter för olika 
avstämningstillfällen. [8, s. 261-265] 

Schemat ritas upp i ett vanligt koordinatsystem där de olika aktiviteterna fördelas över y-
axeln och tiden på x-axeln. Varje aktivitet får därmed en linje som motsvarar dess varaktighet. 
[8, s. 659]  

3.4 Konceptgenerering och sållning 
Ett koncept är en beskrivning av produktens form, funktion och särdrag. Alternativa 
produktkoncept genereras, utvärderas och så småningom väljs ett eller flera av dessa koncept 
ut för ytterligare utveckling och testning.  Detta kompletteras vanligtvis med en uppsättning 
av specifikationer, analyser av konkurrenskraftiga produkter och en ekonomisk justering av 
projektet. [6, s. 12-15] 

3.4.1 Idégenerering 
Syftet med denna fas är att framkalla idéer. För att främja idégenereringen kan kreativa 
alternativt systematiska och rationella metoder användas. Dessa metoder garanterar inga 
goda resultat men kan agera som hjälp för att öka den kreativa förmågan. [8, s. 165-166]   

3.4.1.1 Brainstorming  
Brainstorming är en kreativ metod som syftar till att framkalla så många idéer som möjligt. 
Kvantitet prioriteras framför kvalitet. Det finns fyra grundregler att ha i åtanke vid 
brainstorming och dessa är; kritik är inte tillåten, kvantitet eftersträvas, gå utanför det vanliga 
samt att kombinera idéer. [8, s. 166-168] 

3.4.1.2 Intervjuer 
Intervjuer är en frågebaserad teknik som används för att samla information [20, s.73]. 

En kvalitativ intervju är en typ av intervju som oftast har en låg grad av strukturering. 
Frågorna ger personen som blir intervjuad möjligheten att svara med egna ord. 
Genomförandet av en kvalitativ intervju kan innebära att intervjuaren inte har förberett med 
färdigformulerade frågor utan intervjun utspelar sig som ett samtal. Både intervjuaren och 
personen som intervjuas är medskapare i samtalet där personen som intervjuas egentligen 
inte har någon direkt nytta av det. Intervjuaren har däremot ett syfte att belysa ett 
forskningsproblem. [20, s. 81-82] 

3.4.2 Sållning 
När antalet idéer och koncept ska minimeras kan olika metoder för sållning användas som 
ofta varierar i effektivitet. [6, s. 125] 
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3.4.2.1 Intuitionsmetoden 
Intuitionsmetoden, ibland även kallad “Gut feel”- metoden, används när koncept ska sållas. 
Den utmärker sig från många andra sållningsmetoder i och med att den inte har några tydliga 
ramar för vad som är rätt eller fel. Här tas beslut utefter hur det känns och koncept väljs på 
grund av att det konceptet verkar bättre. [6, s. 125] 

3.4.2.2 Konceptviktningsmatris 
Konceptviktningsmatrisen är en sållningsmetod som kan användas när kriterierna har olika 
stor inverkan på slutresultatet. Matrisens vågräta axel indikerar de olika koncepten och den 
vågräta de olika kriterierna. I matrisen viktas kriterierna i procent så att resultatet blir lägre 
eller högre beroende på hur stor inverkan kriteriet har. Koncepten poängsätts sedan med hur 
bra de uppnår kriteriet. Poänget som sätts multipliceras med procentsatsen vilket resulterar i 
viktade poäng. Konceptens viktade poäng summeras och jämförs där koncepten med lägst 
poäng sållas bort. [6, s.134-137] 

3.5 Konstruktion 
I konstruktionsfasen bryts produkten först ner i delsystem och komponenter [6]. 

Produktens design och konstruktion fastställs och involverar bestämmandet av den totala 
utformningen, fix av detaljer, design och preliminära övervägningar om hur produkten ska 
produceras. Principer av produktionen kan bestämmas samtidigt som processen och 
montering beaktas preliminärt. Särskilt om förverkligandet av produkten beror på 
användandet av speciella produktionstekniker. [7, s. 27, 118-122] 

Fasen resulterar i en komplett specificerad produkt, förutom slutliga frågor om hur den ska 
produceras. Styrdokument (ritningar eller datafiler) för produktens delar och 
produktionsverktyg, specifikationer för de köpta delarna och processplaner för tillverkning 
och montering levereras. [6, s. 12-15], [7, s. 27, 118-122]  

3.5.1 Val av tätningar 
För att kunna göra ett optimalt tätningsval är det många faktorer att ta hänsyn till. Bland de 
viktigaste faktorerna hör temperatur, tryck, standarder och produktionsvolym. Alla dessa 
utgör olika delar av tätningsvalet. Exempelvis så avgör temperaturkraven vilka material som 
är möjliga för konstruktionen. [16, s. 96-97] 

3.6 Simulering - FEM 
När det kommer till att testa sin produkt är simulering ett billigare och mindre tidskrävande 
alternativ än att prova fysiskt framtagna prototyper i labbmiljöer [8, s. 529]. FEM (finite 
element method) är en metod där CAD-modellen delas upp i små finita element (ändliga 
delar). Ju mindre elementen är desto större blir noggrannheten. När CAD-modellen har delats 
upp kan olika typer av laster (tryck, krafter etc.) appliceras och resultatet ger bland annat 
maximalt tryck, maximal deformation samt svaga punkter. [8, s. 542-557] 

Resultaten ger även underlag som kan användas för att förbättra CAD-modellerna. [8, s. 529] 

3.7 Materialval 
Att välja material är anknutet till produktens geometriska utformning och 
tillverkningsprocess. Material väljs med hänsyn till bland annat produktionsvolym, livscykel, 
produktens funktion samt materialets hållfasthet, termiska egenskaper, återvinningsbarhet 
etc. Kombinationen mellan geometri, det valda materialet samt utsedda tillverkningsmetoder 
kan komma att påverka produktens funktion. [8, s. 365-366] 

3.8 Prototyptillverkning 
En prototyp kan vara användbar för att fastställa om produkten kommer att fungera som den 
är och om produkten uppnår kundens behov. Prototyper används alltså för att utvärdera 
konstruktionen. Prototyper som görs i ett tidigt skede behöver inte vara tillverkade med de 
tillverkningstekniker som ska användas i produktionen. [6, s. 12-15] 
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En metod som kan användas vid prototyptillverkning är 3D-printning. 3D-printning, även 
kallad friformsframställning, är en datorbaserad teknologi. Information från en 
tredimensionell digital modell sänds till en 3D-skrivare och en fysisk modell byggs upp lager 
för lager. [21] 

3.9 Riskanalys - FMEA 
Riskanalys, även kallat FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), är en metod som används 
för att systematiskt bedöma potentiella fel som kan uppkomma i en produkt samt att ranka 
deras betydelse. Tre aspekter undersöks och poängsätts. Den första aspekten är sannolikheten 
för att risken inträffar. Den andra är den påverkande effekten av risken baserat på dess 
svårighetsgrad. Den sista aspekten innefattar metoder och konstruktioner som kan förhindra 
risken, där dessa rankas utefter effektivitet. [22, s. 293-397]   

Genom att multiplicera dessa tre poäng kan ett riskprioriteringsnummer räknas fram. Detta 
genom att multiplicera ihop samtliga tre siffror. Slutligen kan rekommendationer av åtgärder 
för att förhindra uppkomsten av riskerna skrivas ned, med hänsyn till prioriteten för varje 
risk. Det utgående resultatet av en riskanalys bör ses som en prioriterad meny för den 
förändring som ska genomföras under nästkommande steg i produktutvecklingsprocessen. 
[22, s. 293-397]  

3.10 Värdeanalys 
Det vanligaste sättet att analysera kostnaden för en produkt är genom att undersöka 
kostnaden för materialet, tillverkningsprocessen och arbetskraften för varje delkomponent. 
För att vara effektiv måste värdeanalysen vara baserad på en ingående förståelse för olika 
kostnadsfaktorer. Det måste vara möjligt att bryta ned kostnader (för material, arbetskraft 
och tillverkningsprocesser) till enskilda produktkomponenter. För att undersöka värde- och 
kostnadsförändringar på nya produktvarianter kan uppskattningar göras. [22, s. 214-217] 

3.11 Validitet och reliabilitet 
Validiteten av den forskning som gjorts kring examensarbetets metoder säkerställs genom att 
samla in fakta från både väletablerade och aktuella källor. Genom att jämföra flera olika källor 
kunde dessa granskas kritiskt och lämpliga metoder väljas.  

Baserat på dessa källor har de valda metoderna ansetts relevanta för examensarbetets och de 
metoder som har applicerats viktiga för att nå ett slutresultat. Sett till val av material har CES 
EduPack använts som kan anses vara en otillförlitlig källa då de i från säger sig ansvaret kring 
uppgifternas noggrannhet. Däremot är detta en källa som i arbetet enbart används som 
riktlinje för vidare arbete.  

Eftersom examensarbetet avgränsats till en prototyp i ett annat material än det tänkta 
används simulationer och analyser av resultatets risker och kostnader för att öka 
reliabiliteten. Examensarbetet avslutas även i rekommendationer och förslag på hur 
förgreningen kan utvecklas och testas vidare.
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4 Genomförande och resultat 
Detta kapitel ger en beskrivning av examensarbetets genomförande och resultat. 

4.1 Förstudie 
Syftet med förstudien var att skaffa en bredare och djupare förståelse för ämnet. För att göra 
detta hölls inledningsvis möten med Combitech och därefter genomfördes litteratursökningar. 
När förståelsen för ämnet hade ökat sammanställdes de olika kundkraven i en 
kravspecifikation som låg till grund för hela framtagningsprocessen.    

4.1.1 Litteratursökning 
För att skaffa en introduktion till problemets bakgrund gjordes olika sökningar kring 
rökdykning. Exempelvis studerades Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande rök- och 
kemdykning. Litteratursökningar genomfördes sedan löpande för att fylla de kunskapsluckor 
som fanns under examensarbetets start. För att kunna genomföra 
produktframtagningsprocessen på ett lämpligt sätt och för att besvara studiens frågeställning 
så söktes information i Jönköping Universitys biblioteks databas, Primo. Där hittades böcker 
och publikationer som ansågs relevanta för examensarbetet. Den litteratur som användes 
finns hänvisade i referenser. 

4.1.2 Kravspecifikation 
De standarder som skulle följas var IP67, BS 10999: 2010, EN137-2006, NFPA 1981: 2013 och 
NFPA 1982: 2013. Combitech hade även mottagit en kravspecifikation från kunden 
innehållandes bland annat design-, mekanik-, elektronik- och batterikrav.  
 
De aktuella kraven i de fem standarderna tillsammans med kravspecifikationen från 
Combitech sammanställdes i en kravspecifikation (se bilaga 1).  Kravspecifikationen gav en 
överblick över kraven samtidigt som den var ett hjälpmedel under framtagningen av koncept. 

4.2 Planering 
När produkten hade specificerats och förstudien hade genomförts började arbetet att 
planeras. Tidsplanen sammanställdes i ett Gantt-schema (se bilaga 2) och gav en översikt över 
när examensarbetets alla delar skulle påbörjas och avslutas. Gantt-schemat har under arbetets 
gång uppdaterats och följts upp genom att skriva ner hur många timmar det har lagts på var 
del. 

4.3 Konceptgenerering och sållning 
Konceptgenerering har skett löpande under examensarbetets gång i form av diskussioner. 

4.3.1 Idégenerering 
Under denna fas har koncept utvecklats, sållats, vidareutvecklas och sedan sållats igen tills det 
att konstruktionsfasen påbörjades. Metoderna som användes i idégenereringsfasen var en 
kreativ och en systematisk metod i form av brainstorming och intervjuer. Brainstorming 
användes för att okritiskt generera så många inledande idéer som möjligt. Kvalitativa 
intervjuer användes för att samla information och kunskap från experter. De 
sållningsmetoder som användes var intuitionsmetoden och konceptviktningsmatrisen. 

4.3.1.1 Brainstorming 
Brainstorming har skett utan utomstående personer med undantag från handledare Magnus 
Andersson, skolans laboratorietekniker Esbjörn Ollas och universitetslektor Dag Raudberget. 
Diskussionerna har resulterat i olika synpunkter samt nya idéer om hur problemet kan lösas. 

Det dök upp lite olika idéer för att undvika vridning på förgreningen men samtidigt behålla 
manometern och trycksensorns kopplingar. Det kom även upp idéer om andra typer av 
kopplingar än de som är på nuvarande manometer och trycksensor, exempelvis 
snabbkopplingar liknande de som finns på tryckluftsslangar och kompressorer.  
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För att få en tydligare bild av problemet påbörjades arbetet i CAD tidigt, där de första idéerna 
modellerades upp. 

4.3.1.2 Intervju  
En kvalitativ intervju genomfördes vid Slangservicebutiken Hydroscand i Jönköping 
tillsammans med de som arbetar där. Ett samtal fördes kring de problem och frågor som 
uppstått under arbetets gång. En kort introduktion gavs i vad det finns för olika adaptrar och 
kopplingar som eventuellt kunde vara användbara i examensarbetet. Fakta kring funktion, 
material och hållfasthet på de olika kopplingarna presenterades och på så sätt införskaffades 
en bredare kunskap.  

Intervjun gav inspiration kring möjliga konceptidéer och lösningar. Dessa diskuterades och på 
så sätt uppkom nya begränsningar och möjligheter vilket genererade i nya lösningar. 

4.3.1.3 Sållning genom intuitionsmetoden 
Under den tidiga CAD-modelleringen dök fler idéer upp och ytterligare problem upptäcktes. 
De koncept som inte kändes rätt sållades bort. Ett av koncepten som sållades bort tidigt var 
ett koncept med bockade rör för att få hålet anpassat till produktens yttre. Bockade rör ansågs 
vara svåra att tillverka och efter kontakt med handledare Stina på Combitech blev det 
bekräftat att den yttre formen inte var fastställd utan kunde anpassas efter 
lufttrycksförgreningen. 

Efter den första sållningen kvarstod tre koncept. Det första konceptet bestod av rör, det andra 
av uppborrade hål i en kloss och det tredje av en ny koppling med skruvförband för att 
underlätta montering.  

4.3.2 Konceptutveckling 
De tre koncepten utvecklades sedan ytterligare och nedan förklaras de mer i detalj.  

4.3.2.1 Koncept 1 
Figur 4.3.2.1 visar koncept 1 där lufttrycksförgreningen består av rör som förslagsvis svetsas 
ihop. Förgreningen fästs sedan med manometer med en fritt roterande och omslutande G ⅛’’ 
gänga. Detta så att en vridning av hela förgreningen förhindras. Trycksensorn fästs med en 
omslutande del och ett u-format stift som låser trycksensorn så att den inte kan dras ut.  

 

Figur 4.3.2.1 – Koncept 1 

4.3.2.2 Koncept 2 
Figur 4.3.2.2 visar koncept 2 där lufttrycksförgreningen består av en kloss där lufthålen borras 
ut. Idén med detta koncept grundades i att få en produkt som är enkel att tillverka. 
Förgreningen fästs sedan med manometer och trycksensor på samma sätt som koncept 1. 
Dessa två koncept skulle därför inte medföra några ändringar på varken manometerns eller 
trycksensorns nuvarande kopplingar.  
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Figur 4.3.2.2 - Koncept 2 

4.3.2.3 Koncept 3 
Figur 4.3.2.3 visar koncept 3 där lufttrycksförgreningen består av ett block med ett urfräst 
hålrum som gör att luften kan förgrenas. Förgreningen fästs sedan mot manometer och 
trycksensor med ett skruvförband. Denna idé uppkom då frågor kring alternativ montering 
uppstod. Detta koncept skulle dock innebära en förändring av både manometerns och 
trycksensorns koppling. 

 

Figur 4.3.2.3 - Koncept 3 

4.3.2.4 Sållning 2 med konceptviktningsmatris 
Efter möte tillsammans med Stina på Combitech skulle de tre tidigare presenterade koncepten 
utvecklas vidare. Dessa koncept var hittills grundligt genomtänkta men genom att fokusera på 
hur de olika koncepten står sig gentemot kravspecifikationen så kunde 
konceptviktningsmatrisen (se tabell 4.3.2.4) användas.  

I tabell 4.3.2.4 motsvarar A-J de olika kriterierna och förklaringar kring kriterierna hittas 
under tabellen. Konceptviktningsmatrisen visar även hur stor påverkan kriterierna har på 
resultatet i procent där kriterium A (design) har lägst påverkan och kriterium E (behov av att 
ändra på manometer och trycksensor) har högst påverkan. Koncepten poängsätts 1-5 på varje 
kriterium. 
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Tabell 4.3.2.4 - Konceptviktningsmatris, sållning av koncept 1-3 

 

Kriterier 

 

Påverkan 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Poäng Viktat 
poäng 

Poäng Viktat 
poäng 

Poäng Viktat 
poäng 

A 2 % 4 0,08 1 0,02 3 0,06 

B 15 % 2 0,3 4 0,6 3 0,45 

C 8 % 3 0,24 2 0,16 3 0,24 

D 10 % 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

E 20 % 5 1 5 1 1 0,2 

F 7 % 1 0,07 4 0,28 2 0,14 

G 9 % 3 0,27 3 0,27 4 0,36 

H 12 % 4 0,48 4 0,48 2 0,24 

I 5 % 2 0,1 3 0,15 3 0,15 

J 12 % 1 0,12 1 0,12 2 0,24 

Summa= 100 %                   = 2,96                    = 3,38                    = 2,28  

Vidareutveckla? Nej Ja Nej 

 
A= Design (1= inte tilltalande, 5= tilltalande) 
B= Kritiska/utsatta punkter vid montering och användning (1= många, 5= få) 
C= Antal steg vid tillverkning (1= många, 5= få) 
D=Antal tillverkningsmetoder som behövs (1= många, 5= få) 
E= Behov av att ändra på manometer och trycksensor (1= Ja, 5= Nej) 
F= Robust (1= nätt konstruktion, 5= robust konstruktion) 
G= Monterbarhet (1= svår att montera, 5= lätt att montera) 
H= Antal komponenter (1= många, 5= få) 
I= Återvinningsbarhet (1=svår, 5= enkel)  
J= Andel standardkomponenter (1= liten, 5= stor) 

Med hjälp av konceptviktningsmatrisen togs ett beslut om att koncept 2 var det koncept som 
skulle vidareutvecklas. 

4.4 Konstruktion 
Efter sållningen med konceptviktningsmatrisen påbörjades en utvecklingsfas med fokus på 
detaljer. I fasen användes mestadels CAD-programmet SolidWorks men även idégenerering 
och skisser. Trots att koncept 1 och 3 hade sållats bort, hämtades idéer från dessa med fokus 
på att vidareutveckla koncept 2.  

Fasen resulterade i två koncept, ett med svivelfunktion och ett utan. Svivelfunktionen innebär 
att kopplingen gentemot manometern kan rotera fritt och fästas med gängan utan att hela 
lufttrycksförgreningen behöver rotera. I samråd med Combitech vidareutvecklades konceptet 
med svivelfunktion ytterligare för att få ett tillverkningsbart koncept. Konceptet utan 
svivelfunktion skulle agera som ett billigare och enklare alternativ.  

Lufttrycksförgreningen delades upp i delkomponenter för att möjliggöra tillverkning. Fokus 
låg både på att anpassa inför prototyptillverkning i form av 3D-printning och anpassa de inför 
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framtida serietillverkning. Nedan presenteras delfunktioner i koncepten som har utvecklats 
under fasen. 

4.4.1 Svivel 
Denna funktion finns endast på konceptet med svivelfunktion. 

För att få den svivlande funktionen gentemot manometer utvecklades konceptet genom 
inspiration från en komponent som fanns på Hydroscand. Figur 4.4.1.1 visar hur denna 
funktion monteras. Sviveln är utformad så att den yttre delen förs över den inre. Den yttre 
delen pressas sedan ihop så att den hakas i den inre delen vilket gör att en rörelse i axialled 
förhindras och rörelse i rotationsled främjas. Genom denna konstruktion kan manometern 
skruvas åt först samtidigt som trycksensorn kan placeras i önskat läge. När sviveln skruvas i 
botten på manometeraxeln så kommer den inte längre vara löst roterande utan kommer att 
stanna i önskat läge. 

 
Figur 4.4.1.1 – Svivelfunktion, innan och efter ihop pressning 

4.4.2 Skarvkoppling 
Denna funktion finns på båda koncepten. 

När varningsvisslan ska monteras på tryckmätaren kommer det att uppstå ett roterande 
moment inuti mätaren. Ett sådant moment skulle innebära att komponenter inuti mätaren 
kan komma till skada. Med en skarvkoppling utanför mätaren kan momentet minskas genom 
att hålla emot med ett verktyg. Att använda en skarvkoppling gör även att 
lufttrycksförgreningen kan avslutas i höjd med mätarens utsida och på så sett få en kortare 
komponent. Om skarvkopplingen skulle utebli skulle det innebära att förgreningen måste 
avslutas med en utvändig gänga för att kunna montera varningsvisslan. En kortare förgrening 
är att föredra vid montering eftersom den annars lätt kan slå i andra komponenter. Figur 
4.4.3.1 visar hur skarvkopplingen monteras. 

Figur 4.4.3.1 - Skarvkoppling 
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4.4.3 U-format stift 
Denna funktion finns på båda koncepten. 

Trycksensorn är en dyr komponent som köps in och att ändra utformningen av denna var 
inget alternativ. Därmed utvecklades en omslutande koppling med ett tillhörande stift. Det U-
formade stiftets ben trycks ner i hålen och låser på så sätt rörelsen i axiell led (se figur 4.4.4.1). 
Denna konstruktion var redan beprövad av Combitech, vilket gav den garanti som behövdes 
för att säkerställa krav gällande exempelvis tryck.  

Figur 4.4.4.1 - U-format stift 

4.4.4 Stoppkant 
Denna funktion finns på båda koncepten. 

Eftersom lufttrycksförgreningen enligt kravspecifikationen ska klara en dragkraft på 350 N i 
den nedre delen utvecklades en kant som kommer att ta i kåpan när kraften appliceras (se 
figur 4.4.5.1). Detta gör att risken för att förgreningens övriga komponenter skadas minskar. 
Stoppkanten gör även så att förgreningen inte går att dras ut längre än dit, vilket kan 
användas som en ledning vid montering. 

 
Figur 4.4.5.1 - Stoppkant 
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4.4.5 Tätningar 
Nästa del i konstruktionsfasen var att välja lämpliga tätningar. För att fylla de kunskapsluckor 
som fanns genomfördes en litteratursökning samt ett besök på tätningsföretaget Indoma i 
Jönköping. Besöket gav en bredare förståelse kring vilka olika tätningar som var applicerbara 
på lufttrycksförgreningen. Efter besöket och egna ställningstaganden beslutades det vilka 
tätningar som behövdes. Eftersom lufttrycksförgreningens tätningar kommer att vara i vila 
och inte kommer att utsättas för rörelse väljs statiska tätningar framför dynamiska. De 
dynamiska radial- och torkartätningarna har även en mer komplex form än de statiska O-
ringarna.  

 Figur 4.4.6.1 visar vart dessa tätningar kommer att placeras. Därefter presenteras de valda 
tätningarna och korta kommentarer kring varför just de valdes. Noterbart är att konceptet 
som visas i figuren är konceptet med svivelfunktion där tätningarna 1-4 appliceras på båda 
koncepten. 

 
Figur 4.4.6.1 - Genomskärning som visar valda tätningar, numrerade 1-5 
1 - Mellan varningsvissla och skarvkopplingen 
Denna tätning motsvarar en redan befintlig lösning som Combitech har. Här finns det två O-
ringar med olika tjocklekar vilka gör att visslan hamnar i det önskade stoppläget beroende på 
vilken tätning som väljs. Genom att ha två olika storlekar att välja mellan kan manometern 
dras åt så att den hamnar i önskat läge. Fungerar det inte med den ena tätningen så kan den 
andra fungera.  

2 - Mellan skarvkoppling och tryckmätarens yttre skal 
Här togs beslutet att använda en O-ring. Denna tätning är av elastomer och har i uppgift att 
sluta tätt mellan skarvkoppling och lufttrycksförgrening. O-ringen träs över skarvkopplingen 
innan denna skruvas fast i förgreningen.  

3, 4 - Inuti hålet & mellan skalet och lufttrycksförgreningen 
Tätningarna tre och fyra är även de O-ringar av elastomer. Varför valet föll på två O-ringar här 
var för att besvara studiens delfråga ”Smuts och väta får inte komma in i tryckmätaren, hur 
kan detta lösas?”. Dessa två tätningar kompletterar varandra i och med att den ena verkar 
axiellt vid stoppkanten och den andra radiellt inuti skalet.  

5 - Mellan svivel och manometer 
Längst till höger i figur 4.4.6.1 visas en femte tätning. Denna tätning består av en utvändig 
stålbricka med en invändig gummiring. Efter intervju med Hydroscand blev det bekräftat att 
denna gummistålbricka håller som tätning vid gängkopplingar med höga tryck. Därmed 
beslutades det att en sådan tätning skulle placeras mellan svivel och manometern. 

På konceptet utan svivelfunktion består tätningen mellan manometer och förgrening utav två 
olika O-ringar som kan alterneras liknande tätning 1.  
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6 - Inuti trycksensorkopplingen  
För att trycksensorkopplingen ska vara väl försluten föll det naturliga valet på att använda 
samma O-ringar som redan sitter på trycksensorn när den köps in från underleverantör. Här 
behövdes det därför inte göras några nya tätningsval. Figur 4.4.6.2 visar hur dessa tätningar 
sitter. 

 

Figur 4.4.6.2 - Tätningar kring trycksensorn 

4.5 Simulering och materialval 
För att kunna göra ett bra materialval krävs en enorm kunskap om olika material och deras 
egenskaper. Därför användes databasprogrammet CES EduPack som ett verktyg. För att få en 
djupare förståelse om de kvarstående materialen så genomfördes en litteratursökning. Baserat 
på informationen kring de olika materialen under avsnitt 2.6, kunde lämpliga material 
föreslås genom en jämförelse av dessa.  

Simuleringar genomfördes på de slutliga koncepten med hjälp av simuleringsverktyget i 
SolidWorks. Genom dessa simuleringar kunde olika geometrier och material testas för att se 
om de uppfyllde kraven. Simuleringen användes som grund vid materialvalet men även för att 
se hur stor materialets sträckgräns och brottgräns måste vara för att tåla trycket. 

4.5.1 Gallring av material 
För att gallra bort material som inte föll inom ramarna för kravspecifikationen användes CES 
EduPack. Sållningen i CES EduPack genomfördes i databas nivå 2 som innehåller ca 100 olika 
typer av material. Detta valdes eftersom nivå 1 enbart innehåller 69 material. Nivå 3 
innehåller över 3000 material och skulle resultera i väldigt många och specifika material att 
välja mellan.  

När nivån hade valts sattes flera olika krav som materialen skulle uppfylla, valen av dessa krav 
sattes baserat på den gjorda kravspecifikationen (bilaga 1). Sträckgränsen, som är en 
mekanisk egenskap, sattes till 300 MPa som var det maximala trycket som uppstod i 
lufttrycksförgreningen vid 600 bar efter simulering. Minsta grad på smältpunkt sattes till 
1000 ℃, enligt kravspecifikationen ska förgreningen utsättas för 950 ±50 ℃ i 10 sekunder. 
Temperaturerna under drift begränsades till mellan -30℃ och 100℃. Materialet skulle heller 
inte vara brandfarligt, brännbart eller giftigt. När det kom till återvinning bestämdes det att 
materialet skulle kunna återvinnas eftersom ett av kraven var att materialen skulle kunna 
återvinnas i den mån det går. Slutligen avgränsades sållningen ytterligare genom att ta bort 
materialgrupperna aluminium, magnesium, titan och deras legeringar, då det var ett krav att 
utsatta delar inte får vara tillverkade i dessa material.  
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De elva material som återstod efter att kraven införts i databasprogrammet, sammanställdes 
sedan i en tabell (tabell 4.5.1.1) för att kunna jämföras. Den vertikala axeln innehåller olika 
materialegenskaper och den horisontella axeln de olika materialkandidaterna. Pris, 
sträckgräns, maximal drifttemperatur, smältpunkt och CO2 fotavtryck rangordnas på en 1-11 
skala. Det material som rankas högst inom varje faktor får 11 poäng, tvåan får 10 poäng osv. 
De fyra bearbetningsegenskaperna rangordnas istället på en 1-5 skala där 5 motsvarar väldigt 
bra bearbetningsförmåga och 1 inte så bra. Anledningen till att bearbetningsegenskaperna 
rangordnas på en 1-5 skala och inte en 1-11 skala var på grund av att de i programmet gick 
efter en 1-5 skala. Dessa ansågs även vara av mindre vikt än övriga faktorer. 

Tabell 4.5.1.1 - Viktningsmatris över materialkandidaterna 

    Material 
 
 
Faktor 

Brons 

Segjärn 

G
råjärn 

K
oppar 

K
olstål hög 

Låglegerat 
stål 

K
olstål låg 

K
olstål 

m
edium

 

N
ickel-

K
rom

 
legering 

R
ostfritt stål 

Tungsten 
legering 

Pris 3 11 11 4 9 6 9 9 2 5 1 

Sträckgräns 2 6 3 1 9 10 5 7 8 4 11 

Max drift temp 1 7 7 2 4 8 4 5 10 9 11 

Smältpunkt 1 3 4 2 7 10 9 8 5 6 11 

CO2 fotavtryck 4 6 8 5 9 7 11 10 2 3 1 

Gjutbarhet 4,5 5 5 4 2,5 1,5 3 2,5 3 3,5 1 

Formbarhet 3,5 1,5 1,5 4,5 4,5 3,5 4,5 4,5 3,5 2,5 1,5 

Bearbetbarhet 4,5 4 4 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 2,5 1,5 

Svetsbarhet 4,5 1 1 3 5 5 5 5 4,5 5 3,5 

Summa 28 44,5 44,5 30 53,5 54,5 54 54,5 41 40,5 42,5 

 

När samtliga faktorer och material rangordnats summerades dessa och ett resultat framgick. 
Resultatet visar att ett låglegerat stål (low alloy steel) och kolstål medium (medium carbon 
steel) var de två material som var mest lämpade för lufttrycksförgreningen.  

Ett annat material som undersöktes var det befintliga materialet på varningsvisslan. Detta 
material heter CW617N CuZn40Pb2 SS-EN 12164/A1 och är av mässingskvalitet. 

Fördjupning kring dessa tre material finns under avsnitt 2.6. 

4.5.2 Simuleringar 
Vidare användes simuleringar för att studera hur de tre materialen skulle påverkas vid 
pålagda tryck och krafter.   
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Vid den första simuleringen applicerades först en fixed geometry på förgreningen så att den 
skulle hålla sig still. Därefter applicerades ett tryck på 60 MPa normalt mot ytan längs med 
hela det invändiga röret. Anledningen till att just 60 MPa applicerades och inte 30 MPa (300 
bar), var på grund av att en säkerhetsfaktor på två var ett krav när det kom till sträckgränsen. 
Därefter applicerades istället ett tryck på 90 MPa. 90 MPa motsvarar 30 MPa multiplicerat 
med en säkerhetsfaktor på tre, vilket var kravet för brottgränsen. Dessa två tester 
genomfördes på samtliga tre material. 

4.5.2.1 Mässingskvalitet/ CuZn40Pb2 
I figur 4.5.2.1.1 så visas resultatet efter den första genomförda simuleringen. Ett tryck på 60 
MPa var applicerat och för detta material är sträckgränsen från 200 MPa och uppåt. För att se 
hur förgreningen kommer att agera med detta material så ändrades skalan så att en tydligt ser 
vart sträckgränsen överskrids och vart det kommer att plasticeras och därmed deformeras. Ett 
maxtryck på cirka 240 MPa uppnås och de röda områdena i figur 4.5.2.1.1 motsvarar vart det 
skulle plasticeras.  

Figur 4.5.2.1.1 - Simulering för att testa sträckgränsen, applicerat tryck: 60 MPa. 
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Vid nästa simulering så höjdes det applicerade trycket till 90 MPa för att studera hur 
materialet beter sig i närheten av dess brottgräns. Brottgränsen för materialet är från 405 
MPa och uppåt. I figur 4.5.2.1.2 visas resultatet där de röda områdena motsvarar områden på 
förgreningen som överskrider brottgränsen. Maxtrycket närmade sig 360 MPa vid ett tryck på 
90 MPa.   

 

Figur 4.5.2.1.2 - Simulering för att testa brottgränsen, applicerat tryck: 90 MPa. 
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4.5.2.2 Låglegerat stål/ Low alloy steel 
Materialet ändrades och ett invändigt tryck på 60 MPa applicerades. Sträckgränsen för ett 
låglegerat stål är från 400 MPa och uppåt. Figur 4.5.2.2.1 visar resultatet på simuleringen och 
det maximala trycket som väggarna utsätts för vid den angivna belastningen, nämligen ca 240 
MPa. Detta är långt under sträckgränsen vilket innebär att detta material inte skulle påfrestas 
så mycket att det plasticeras.    

 

Figur 4.5.2.2.1 - Simulering för att testa sträckgränsen, applicerat tryck: 60 MPa. 
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Den andra simuleringen som genomfördes för det låglegerade stålet var för att testa 
brottgränsen. Trycket utökades till 90 MPa och materialets brottgräns är 410 MPa. Figur 
4.5.2.2.2 visar resultatet av simuleringen som gav ett maxtryck på cirka 360 MPa vilket 
innebär att förgreningen inte kommer att riskera brott. 

 

Figur 4.5.2.2.2 - Simulering för att testa brottgränsen, applicerat tryck: 90 MPa. 
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4.5.2.3 Medium kolstål/ Medium carbon steel 
Det sista materialet som skulle testas genom simulering var medium kolstål. På samma sätt 
som tidigare testades materialets sträckgräns genom att applicera ett tryck på 60 MPa (se 
figur 4.5.2.3.1). Resultatet av detta var som i tidigare fall cirka 240 MPa. Figuren visar tydligt 
att sträckgränsen på 410 MPa inte kommer att uppnås.   

 

Figur 4.5.2.3.1 - Simulering för att testa sträckgränsen, applicerat tryck: 60 MPa. 
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Trycket ändrades till 90 MPa och brottgränsen för medium kolstål kan i vissa fall vara samma 
som sträckgränsen därför har skalan inte ändrats inför simuleringen. Figur 4.5.2.3.2 visar 
resultatet på simuleringen där ett maxtryck på ca 360 MPa uppnåddes vilket inte överskrider 
brottgränsen.  

 

Figur 4.5.2.3.2 - Simulering för att testa brottgränsen, applicerat tryck: 90 MPa. 
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4.5.2.4 Deformationssimulering 
Ett annat krav som fanns på förgreningen var att den skulle klara av en dragkraft på 250 N i 
kopplingen gentemot varningsvisslan. Därmed gjordes en simulering med samma invändiga 
tryck (90 MPa) som innan plus denna dragkraft. Figur 4.5.2.4.1 visar deformationen som i 
värsta fall uppgår till 0,009 mm. Deformeringssimuleringen genomfördes på 
mässingskvalitén då detta material hade lägst brottgräns och på så sätt var mer utsatt än de 
andra två materialen.  Resultatet visar därmed hur stora deformationerna på 
lufttrycksförgreningen skulle bli i värsta fall. Simuleringen resulterade i mycket små 
deformationer. Vilket inte skulle påverka förgreningen negativt. 

 

Figur 4.5.2.4.1 - Deformationstest på lufttrycksförgreningen 
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4.6 Prototyptillverkning 
3D-printade prototyper togs fram för att få en känsla av lufttrycksförgreningens storlek och 
funktioner samt att eventuella brister kunde upptäckas. 

För att anpassa förgreningen inför prototyptillverkning i form av 3D-print var det viktigt att 
tänka på att det uppstår stödmaterial när förgreningen skrivs ut. På grund av stödmaterial 
kunde därför bland annat inte gängor skrivas ut färdiga. Därför fick CAD-modellen anpassas 
på så sätt att hålet, där det ska vara gängat, utformades efter gängans minsta diameter. 

De allra första prototyperna som printades ut var två delar av lufttrycksförgreningen och det 
U-formade stiftet. Beslut fattades tidigt att stiftet i fortsättningen skulle tillverkas på ett annat 
sätt, nämligen genom att böja en koppartråd. De andra två komponenterna såg till en början 
bra ut, men att pressa ihop sviveln skulle medföra komplikationer då prototypen var i plast. I 
och med detta uppstod funderingar kring hur CAD-modellerna skulle anpassas för att efter 
3D-printning kunna monteras.  

Det mest positiva med denna primära prototyp var att förståelsen kring förgreningens storlek, 
utformning etc. ökade avsevärt. Med hjälp av tryckluft kunde även förgreningen testas och på 
så sätt fastställdes det att utformningen av hål var okej och luften kunde förflyttas till samtliga 
ändpunkter. Efter bearbetning i form av bland annat gängning så kunde förgreningen 
monteras ihop med manometer, trycksensor, skarvkoppling och varningsvissla. Att se detta 
fungera i verkligheten gav energi till arbetet och den fortsatta utvecklingen i 
konstruktionsfasen. Figur 4.6.1 visar den första prototypen som togs fram. 

 
Figur 4.6.1 - Prototyp 1 av koncept med svivelfunktion 

Inför nästa prototyp så låg nästan allt fokus på att hitta lösningar kring svivelfunktionen som 
skulle vara möjliga att montera i plast. Funderingar uppkom på att antingen dela 
svivelmuttern i två halvor och sen limma ihop, eller att använda en annan printermaskin. Den 
andra printermaskinen valdes och klarade av att printa ut svivelkonceptet utan problem. 

När CAD-modellerna utvecklats vidare printades nya prototyper ut och testades. Sedan 
fortgick processen på detta sätt tills de slutliga prototyperna var printade. Dessa spacklades 
och sprutades sedan med sprayfärg för att få ett slutresultat som kunde redovisas. De slutliga 
prototyperna visas i bilaga 4 och 5. 
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4.7 Slutligt resultat 
I detta avsnitt presenteras de två slutkoncepten och hur de är konstruerade. Avsnittet tar även 
upp de slutliga materialrekommendationerna. Båda koncepten kommer att preliminärt att 
monteras med följande steg: först monteras den analoga manometern i 
lufttrycksförgreningen. Därefter monteras den digitala trycksensorn som låses med det U-
formade stiftet. Sedan monteras de i mätaren, skarvkopplingen skruvas dit och mätaren 
stängs. Slutligen monterar rökdykaren mätaren på varningsvisslan eller direkt på 
tryckslangen.   

4.7.1 Koncept med svivelfunktion 
Figur 4.7.1.1 visar lufttrycksförgreningen med svivelfunktion monterad i tryckmätaren (för fler 
bilder se bilaga 4). 

Kopplingen gentemot manometer konstruerades så att den passar den nuvarande utvändiga 
gängan. Anslutningspunkten består av en svivlande mutter med invändig gänga. För att 
säkerställa att kopplingsanordningen ska vara tät användes en gummistålbricka. 
Kopplingen gentemot trycksensorn konstruerades som en omslutande komponent utefter 
ritningar på trycksensorn med tillhörande O-ringar. 

Konceptet innehåller funktionerna: svivel, skarvkoppling, U-format stift, stoppkant och 
tätningar. Dessa funktioner presenteras mer ingående i avsnitt 4.4. 

 

Figur 4.7.1.1 – Lufttrycksförgrening med svivelfunktion monterad i tryckmätaren 

4.7.2 Utan svivelfunktion 
Figur 4.7.2.1 visar lufttrycksförgreningen utan svivelfunktion monterad i tryckmätaren (för 
fler bilder se bilaga 5). 
Här löses problemet att få förgreningen att hamna i önskat stoppläge genom att använda den 
lösningen som finns på den nuvarande analoga tryckmätaren mellan varningsvissla och 
manometer. Där använder de sig av två olika storlekar på tätningar och alternerar mellan 
dessa.  

Kopplingen gentemot manometer konstruerades så att den nuvarande manometern inte 
behöver ändras. Kopplingen har därmed en utformning så att den utvändiga gängan passar i 
ett gängat hål. 

Konceptet innehåller funktionerna: skarvkoppling, U-format stift, stoppkant och tätningar. 
Dessa funktioner presenteras mer ingående i avsnitt 4.4. 
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Figur 4.7.2.1 - Lufttrycksförgrening utan svivelfunktion monterad i tryckmätaren 

4.7.3 Material 
Simuleringarna resulterade i att förgreningen till största del inte kommer att påverkas och 
därmed inte plasticeras. Mässingkvalitén var det material, på grund av att det har lägst sträck- 
och brottgräns, som skulle gå sönder först av de tre materialen. 

Utifrån teorierna om de tre materialen så var det vissa materialegenskaper som stod ut lite 
extra. Bland annat så är medium kolstål billigare än mässingskvalitén då det skiljer 40 kr/kg 
mellan dem. Även E-modulen för de olika materialen varierar. Mässingskvalitén har en E-
modul på 97 GPa, låglegerat stål 205 GPa och medium kolstål 200 GPa.  

Sammanfattningsvis är alla tre materialen (mässningskvalité CuZn40Pb2, medium kolstål och 
låglegerat stål) applicerbara på båda koncepten.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på examensarbetets frågeställningar genom att behandla resultatet samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

I examensarbetet var det de tre teorierna om produktutvecklingsprocessens faser som lade 
grunden för arbetets gång. Teorierna liknar varandra och de nämner likartade metoder. Det 
som skiljer dem åt är att deras fokus är på olika saker och processerna sträcker sig olika långt. 
Andreasen och Hein samt Johannesson, Persson och Pettersson involverar marknad och 
produktion in i processen vilket ger processen ett större perspektiv medan Ulrich och 
Eppingers fokus ligger på produkten. Ur dessa teorier valdes metoderna som beskrivs i 
metodkapitlet. Dessa var alla relevanta på sitt sätt för att uppfylla examensarbetets syfte och 
frågeställning.  

För att analysera examensarbetets frågeställning ”Hur kan lufttrycksförgreningen 
konstrueras så att syrgasen kan fördelas, med tillverkning, montering och täthet i åtanke?” 
så genomfördes en riskanalys och värdeanalys.   

5.1 Riskanalys - FMEA 
En riskanalys gjordes på konceptet med svivelfunktion men även på konceptet utan 
svivelfunktion för att identifiera riskerna och deras effekt (se fullständig riskanalys i bilaga 3). 
Riskanalysen användes som metod för att analysera resultatet. Genom riskanalysen kunde 
resultatet på arbetets frågeställning och delfrågor analyseras med lufttrycksförgreningens 
risker i fokus. 

På båda koncepten var den risk som fick högst riskprioriteringsnummer att förgreningen 
skulle gå sönder på grund av det höga trycket. Ett sätt att minska denna risk skulle kunna vara 
genom att välja ett lämpligt material. De tre materialen som undersöktes visade sig efter 
simulering vara hållbara, tillförlitliga och lämpliga kandidater. Andra risker med 
svivelkonceptet är att den kan gå sönder på grund av temperaturerna och att produktionen 
kan stanna på grund av komplikationer när sviveln ska monteras. Sannolikheten att dessa 
risker skulle inträffa är dock små baserat på de simuleringar som har genomförts och de 
material som föreslås.  

På konceptet utan svivelfunktion är riskerna färre. En risk som kan uppkomma är att 
kopplingen till trycksensorn hamnar i fel stoppläge i horisontalled, vilket skulle resultera i att 
trycksensorn kan slå i vidliggande komponenter och tryckmätaren inte går att stänga.  

För att analysera resultatet på delfråga b: Smuts och väta får inte komma in i tryckmätaren, 
hur kan detta lösas? användes riskanalysen och den insamlade teorin om tätningar. I 
riskanalysen var den risk (gällande tätningar) med högst riskprioriteringsnummet att det 
skulle läcka in smuts och väta i mätaren och därmed skulle mätaren inte kunna IP67-klassas.   

5.2 Värdeanalys 
En värdeanalys gjordes på de slutliga koncepten för att identifiera de faktorer som påverkar 
lufttrycksförgreningens kostnader mest. Analysen baserades på examensarbetets delfrågor 
och värdeanalysen delades upp i tre huvudområden: material, tillverkningsprocesser och 
arbetskraften för varje delkomponent. På så sätt kunde de faktorer som påverkar 
lufttrycksförgreningens kostnader identifieras. 

5.2.1 Material 
I teorikapitlet beskrevs de tre materialkandidaterna och där framgick det att materialens 
kilopris varierade mycket. Tabell 5.2.1.1 jämför de två koncepten med mässingskvalité som är 
det dyraste materialet av de tre. Priset är ett medeltal baserat på avsnitt 2.6.1. Tabell 5.2.1.2 
jämför de två koncepten med medium kolstål som har det lägsta kilopriset. Priset i tabellen är 
ett medeltal baserat på avsnitt 2.6.3.  Lufttrycksförgreningen kommer att ha en 
produktionsvolym på 5000 styck per år (baserat på kravspecifikationen) och i tabellerna visas 
de uträknade totalkostnaderna per år. Exempelvis så kan konceptet med svivel skilja upp till 
15 500 kr/år beroende på materialval. Tabellerna visar även att konceptet med svivel är det 
billigare alternativet, sett till materialkostnader.  
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Tabell 5.2.1.1 – Jämförelse av koncepten med mässingskvalité (46,2 kr/kg) 

 Vikt (g) Pris (kr/styck) Pris (kr/år) 

Med svivel 74,85 3,46 17 300 

Utan svivel 94,63 4,37 21 900 
 

Tabell 5.2.1.2 – Jämförelse av koncepten med medium kolstål (5,02 kr/kg) 

 Vikt (g) Pris (kr/styck) Pris (kr/år) 

Med svivel 70,02 0,35 1 800 

Utan svivel 88,52 0,44 2 200 

 

Trots det höga kilopriset så skulle mässingskvalitén innebära att tillverkaren inte behöver lära 
sig något om ett nytt material. Tillverkningsmaskinerna och råvaran finns redan att tillgå på 
företaget. Att välja ett nytt material kan exempelvis innebära att företaget behöver införskaffa 
nya resurser vilket kan leda till extra kostnader.  

Sett till tätningarna som studerades i teorikapitlet så skulle användning av O-ringar vara mer 
lönsamt än exempelvis radial- och torkartätningar. Detta på grund av att de sistnämnda har 
mer komplexa strukturer och är uppbyggda av både metaller och elastomerer. Därför skulle 
dessa vara ett dyrare alternativ.  

5.2.2 Tillverkningsprocesser 
Konceptet med svivelfunktion är det koncept som legat i fokus under examensarbetet. 
Dessvärre har detta koncept fler konstruktionsutmaningar, vilket skulle leda till en mer 
omfattande tillverkning med flera moment. Konceptet utan svivelfunktion presenterades som 
resultat med anledning av kostnadsskillnaden som denna konstruktion skulle innebära. 
Tillverkningen av detta koncept skulle vara enklare än svivelkonceptet på grund av att det 
skulle innefatta färre moment.  

Gjutning av lufttrycksförgreningen skulle troligtvis vara den mest lönsamma 
tillverkningstekniken. Om förgreningen istället skulle fräsas, borras, svarvas med mera, så 
skulle tillverkningen innebära att fler moment och verktyg behövs. Generellt krävs hög 
precision vid tillverkningen av lufttrycksförgreningen då toleranserna är små.  

5.2.3 Arbetskraft 
Eftersom konceptet med svivelfunktion kräver fler moment än det utan så kommer 
tillverkningstiden att bli längre vilket innebär mer arbetskraft. Mer arbetskraft innebär i sin 
tur att totalkostnaden för produkten ökar. Fler moment skulle innebära en längre 
tillverkningstid och åtgång av arbetskraft.   

5.2.4 Sammanfattning av värdeanalys 
Två aspekter som kan beaktas vid valet av material är kilopriset och påföljdskostnader som ett 
nytt material kan innebära. Med endast den första aspekten i åtanke så är medium kolstål att 
rekommendera. Med endast den andra är mässingskvalitén det rekommenderade materialet 
sett till materialets kostnad. 

Vid valet av koncept är konceptet utan svivelfunktion att rekommendera om kostnaden vid 
produktion är det som värderas mer. På samma sätt är konceptet med svivelfunktion att 
rekommendera om materialkostnaden i sig värderas mer.     
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av examensarbetets implikationer, slutsatser 
och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete. 

6.1 Implikationer 
Examensarbetets resultat har bidragit med en komponent så att rökdykarens utrustning kan 
moderniseras genom en smidigare, lättare och digitaliserad tryckmätare. 
Lufttrycksförgreningen gör att mätaren kan digitaliseras samtidigt som de konservativa 
användarna kan känna sig säkra med den kvarstående analoga manometern.  

Examensarbetet har till Combitech bidragit med en ny inblick i deras arbete med 
förgreningen. De två föreslagna koncepten har båda sina för- och nackdelar gällande material, 
funktion, kostnad och tillverkning. Konceptens olika lösningar bidrar därmed till nya 
möjligheter för företaget.  

Examensarbetet har för oss bidragit med nya kunskaper om konstruktion, kopplingar, 
tätningar, material och hur viktigt det är att tänka på tillverkning samtidigt som produkter 
utvecklas. Arbetet har gett lärdomar om hur bra och användbart det är med en väl 
genomtänkt tidsplanering. 3D-printning är något som har varit användbart under arbetet och 
har gett en bättre förståelse för hur en produkt kan komma att se ut i fysiskt tillstånd när det 
kommer till produktens storlek. Arbetet har även gett lärdomar om hur effektivt det kan vara 
att ta hjälp av personer som har goda kunskaper inom olika områden. 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
För att uppfylla syftet och svara på examensarbetets frågeställning, Hur kan 
lufttrycksförgreningen konstrueras så att syrgasen kan fördelas, med tillverkning, 
montering och täthet i åtanke? har olika metoder och teorier använts. Sett till de slutliga 
koncepten har dessa varit relevanta för arbetet och syftet har uppnåtts.  

Tillverkning, montering och täthet har varit med i tanken under hela arbetets gång och 
resultatet är två lufttrycksförgreningar som uppfyller de krav som har kunnat testas genom 
exempelvis simuleringar. Prototyperna kunde inte testas (genom exempelvis tryck-, värme- 
och hållbarhetstest) eftersom de dels inte tillverkades i ett av de tänkta materialen och dels att 
tryckmätarens resterande komponenter under hela arbetets gång varit under konstruktion. 
Därmed kunde det inte säkerställas att hela kravspecifikationen uppfyllts och därmed heller 
inte om standarderna BS 10999: 2010, EN137-2006, NFPA 1981: 2013 och NFPA 1982: 2013 
samt om certifieringen IP67 följs. 

Eftersom hela tryckmätaren var under konstruktion samtidigt som examensarbetet utfördes 
innebar resultatet att förgreningen tog i några komponenter på kretskortet. Skalets invändiga 
utrymme var heller inte tillräckligt stort och hålet för förgreningen hamnade inte på en plan 
yta på skalet. Dessa kompromisser togs upp med Combitech och de var öppna för att justera 
sina komponenter eftersom dessa delar fortfarande var under konstruktion. 

Sett till tillverkning rekommenderas en tillverkningsmetod liknande hur varningsvisslan 
tillverkas. 

Delfråga a, Hur kan kopplingarna gentemot manometer och trycksensor konstrueras för att 
de ska hamna i önskat stoppläge och samtidigt vara väl förslutna? uppfylls genom befintliga 
kopplingar och tätningar. Förgreningarna kan hamna i önskat stoppläge genom en 
svivelfunktion eller genom två tätningar som kan alterneras.  

Delfråga b, Smuts och väta får inte komma in i tryckmätaren, hur kan detta lösas? uppfylls 
genom tätningar i form av O-ringar. 

Delfråga c, Vilka material kan vara lämpliga för lufttrycksförgreningen? uppfylls genom att 
föreslå det befintliga materialet CuZn40Pb2 på varningsvisslan samt att Combitech ska se 
över materialen låglegerat stål och medium kolstål. 
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Examensarbetet har i och med detta uppfyllt sitt syfte att konstruera, från problem till 
prototyp, en komponent som ska förgrena syrgas till dels en analog manometer, dels en 
digital trycksensor inuti en tryckmätare. Examensarbetet är även ett resultat på att 
produktutvecklingsprocessen är en metod som är applicerbar på denna typ av projekt. 

6.3 Vidare arbete 
För att arbeta vidare med lufttrycksförgreningen skulle tillverkning av en prototyp i ett tänkt 
material rekommenderas. Genom att tillverka prototypen i framtida tänkta material och 
tillverkningsmetoder så kan fysiska tester göras. Lufttrycksförgreningen och övriga 
komponenter behöver även anpassas så att den passar i den version som är under utveckling 
hos Combitech. En annan rekommendation är att se över låglegerat stål och medium kolstål 
som ett alternativt material för lufttrycksförgreningen och varningsvisslan. Dessa är billigare 
och tål ett högre tryck än mässingskvalitén.
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om examensarbetets bilagor. 

Bilaga 1 Kravspecifikation 
Bilaga 2 Gantt-schema 
Bilaga 3 FMEA  
Bilaga 4 Slutkoncept med svivelfunktion  
Bilaga 5 Slutkoncept utan svivelfunktion 
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Bilaga 1 
 Kravspecifikation 

 
1 Lufttrycksförgreningen ska passa tryckslangen alternativt varningsvissla med en utvändig G ⅛ gänga.  

2 Tryckmätaren ska kunna svänga fritt kring tryckslangen. 

3 Tryckmätaren ska vara konstruerad så att vridning av slangar och rör inte påverkar passning eller utförande av 
tryckmätaren, eller orsaka frånkoppling. Utformningen av kopplingarna skall vara sådana att oavsiktligt avbrott 
i lufttillförseln förhindras. 

4 Tryckmätaren måste ha en integrerad trycksensor.  

5 Lufttrycksförgreningen ska ha en robust design. 

6 Tryckmätaren ska produceras med en takt på 5000 enheter per år 

7 Tryckmätaren ska kunna tvättas i en tvättmaskin av typen Granuldisk utan någon som helst vatteninträngning. 
Tryckmätaren ska även tåla kundens tvättmedel. 

8 Tryckmätaren ska utan vattenintrång, eller så att tryckmätaren tillfredsställande drift och säkerhet inte 
påverkas, kunna sänkas ner i en vattenbehållare till 1 meters vattendjup och förbli där under 30 minuter. 

9 Tryckmätaren ska utan dammintrång klara en exponering i en dammkammare med finkornigt cirkulerande 
talkpulver under 2-8 timmar. 

10 En ståltråd (Ø 1 mm) skall hållas på ett tillfredsställande avstånd från spänningsförande och rörliga delar efter 
ett tryck på 1 N mot kapslingens alla öppningar. 

11 Utformningen av systemet ska vara modulärt. Tryckmätaren ska kunna fungera som fristående men även i 
anslutning till tryckslangen. 

12 Tryckmätaren ska tåla temperaturer mellan -30°C och 950± 50 °C. 
Tryckmätaren kommer att utsättas för direkt flamma under 10 sekunder 250 mm från brännarens spets (950± 
50 °C). Exponeringen ska börja 30 ± 5 sekunder efter att tryckmätaren har varit i en testugn.  

13 Syrgastuberna som tryckmätaren ska kopplas till har ett maxtryck på 300 MPa. Med säkerhetsfaktor 2 (600 
bar) ska tryckmätaren inte plasticera, med säkerhetsfaktor 3 ska tryckmätaren klara 900 bar innan brott. 

14 Lufttrycksförgreningens material ska vara återvinningsbara i den mån det går. 

15 Utsatta delar får inte omfatta aluminium, magnesium, titan eller legeringar av dem. 

16 Lufttrycksförgreningen ska inte vara tillverkad av material som är kända för att orsaka irritation eller annan 
negativ effekt på hälsan. 

17 Tryckmätaren ska utformas så att det inte finns några utskjutande delar eller skarpa kanter så att operatören 
kan fastna i trånga passager. 

18 Delar av lufftrycksförgreningen som sannolikt kan vara i kontakt med operatören ska vara fri från vassa kanter.  

19 Alla justerbara delar och kontroller skall vara konstruerade så att deras inställning är inte går att oavsiktligt 
förändra under användning.  

20 Tryckmätaren ska inte försämras efter en dragkraft av 250 N i tryckmätaren kontaktdon. 

21 Tryckmätaren ska inte försämras efter utsättning för sex på varandra följande fall på 2 m på en betongyta. 
  



Bilagor 

41 

Bilaga 2 

Gantt-schema 
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Bilaga 3 
FMEA på koncept med svivelfunktion 
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FMEA på koncept utan svivelfunktion 
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Koncept med svivelfunktion 
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Bilaga 5 

Koncept utan svivelfunktion 
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