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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Weda underwater cleaning solutions är ett företag som tillverkar automatiska och semi-
automatiska bottensugare till olika typer av vattenområden, bland annat simbassänger, 
fiskodlingar och industrier. Bottensugarna är främst anpassade till mindre partiklar såsom alger, 
sandkorn och mindre stenar. Idag har behovet dykt upp att även större partiklar behöver sugas 
upp då stora stenar och dylikt hamnar ofta på vattnets botten vilket leder till att vattenområdet 
inte rengörs fullständigt. 

Weda underwater cleaning solutions har tagit fram en lösning, Midgård för en av deras 
bottensugare. Lösningen består av ett verktyg som ska leda till att bottensugaren B600 ska 
kunna suga upp större partiklar. Verktyget omfattar ett munstycke, en länspump och en slang 
som går från pumpen till en sammanslutning av två slangar och vidare upp över vattenytan.  

Företaget Weda har senare utvecklat munstycket genom att ta bort varannan ”tand” och på sätt 
förstorat utrymmet för större partiklar att passera. 

57 mm 21 mm 

Figur 1. Wedas utveckling för intag av större partiklar där varannan ”tand” på munstycket tagits bort. 
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1.2 Problembeskrivning 
Verktyget som skapats har flera nackdelar. Valet av komponenter, deras placering och 
montering i bottensugaren är inte tillräckligt bra. Komponenterna som valts och skapats i 
prototypen Midgård är enligt Weda ogenomtänkta och lösningen utfördes endast för att få en 
snabb översikt om det fungerar att suga upp större partiklar.  

Sammanslutningen av slangarna är en tillfällig lösning. 
Detaljen på bilden skapades med föremål och verktyg från 
verkstaden utan vidare undersökningar.   

Figuren visar ett exempel på problemet med Midgård. 
Slangen sitter fast med hjälp av en klämma vilket medför 
en säkerhetsrisk då denna dels kan lossna från slangen 
men även skada montören vid aktivitet i närheten av det 
området. 

Vibrationer från pumpen kan lossa på skruvarna. Den 
mekaniska analys som gjorts har inte utförts med hänsyn 
till pumpen samt att hålet har gjorts efter att munstycket 
skrivits ut. 

Figur 2. Figurerna visar problemen med bottensugaren. 
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1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att om designa och färdigställa verktyget till Wedas befintliga 
bottensugare, samt förbättra upptagningsförmågan av större partiklar från bassängbotten. 
Lösningen ska presenteras i form av en CAD ritad 3D modell och en prototyp som kan användas 
för produktion och marknadsföring. 

1.4 Lösningsmetod 
• Brainstorming
• Faktainsamling
• Leverantörskontakter
• Samverkan med Wedas personal
• Skisser
• CAD ritningar
• Mekaniska analyser
• Prototypframtagning
• Tester

1.5 Kravlista 
• Munstycket producerat i plastmaterial.

• Verktyget ska kunna hantera stenar (0 - 45 mm partiklar).
Länspumpen och slangarna ska kunna hantera partiklar enligt ovanstående intervall.

• Lätt att montera på den befintliga maskinen.
Eftersom att verktyget kommer att säljas till kunder som redan äger en B600

undervattensrobot är det ett krav att kunden ska kunna montera verktyget med vanliga
handverktyg.

• Tilltalande design.
Designen på verktyget ska inte avvika från designen på resten av bottensugaren.

• Rimligt pris.
Verktyget pris ska inte överskrida 1/5:e del av priset på bottensugaren.

• Hänsyn till miljön.
Slangarna ska vara producerade i plast.

1.6 Avgränsningar 
Prototypen kommer att visa ett visuellt och till en viss grad funktionellt framförande av 
lösningen. Däremot kommer kvalitén i funktionen inte vara optimal på grund av de begränsade 
resurser som finns i modellverkstaden. 
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1.7 Produktutvecklingsprocess 
Produktutvecklingsprocesser används för att utveckla en idé till en produkt eller förbättra en 
befintlig produkt. Vägen till målet har delats in i fyra faser där varje fas går igenom ett antal 
aktiviteter som kommer att vara avgörande för resultatet. De olika fasernas innebörd och syfte 
definieras i produktutvecklingsprocessen med ett par meningar som fungerar som stöd för att 
ständigt vara på rätt spår i projektet. Mellan varje fas har en aktivitet satts ut som ska utföras 
vid avslutande och påbörjan av nästkommande fas.  

Första fasen har benämnts projektdefinition där projektets inledningskapitel i form av 
bakgrund, problembeskrivning, mål, avgränsningar, kravlista och lösningsmetod identifieras, 
vilket skapar grunden till projektet. Detta följs av ett faktainsamlingskapitel där väsentlig 
information samlas in efter vad som planerats för arbetet för att därefter användas vid 
genomförande fasen. Väl vid genomförandet upptäcks otillräcklig fakta och det har det skapats 
utrymme för med benämningen ”kompletterande fakta”. Slutligen kommer fas 4, rapportering 
av projektet som ska presenteras i rapportform, presentation och poster. I samband med 
ingången till den sista fasen har en frågeställning satts ut som knyter ihop säcken med 
inledningen, nämligen om målet har uppfyllts? Om svaret på frågan är positivt kommer 
projektet att fortsätta enligt planerat, i annat fall kommer möjliga åtgärder att utföras. För en 
illustrerande uppfattning se bilaga 1. 

1.8 Backcasting 
Backcasting är en metod som används för att identifiera aktiviteter i ett projekt. Målet med 
projektet definieras och därefter görs en stegvis identifiering av vilken aktivitet som behöver 
utföras för att kunna uppnå ovanstående moment. Med andra ord bryts alltså faserna från 
produktutvecklingen ned till mindre specifika delar. 

Kunskaperna för vad som krävs för ett projekt som den här är få och därför anses en backcasting 
vara betydelsefull i det här fallet. Samtidigt har gruppen själva fått bestämma en stor del av 
utsräckningen på projektet vilket inte har varit fallet i tidigare projekt, där klara och tydliga 
direktiv givits. 

Efter att aktiviteterna satts ut har dessa delats in i de olika faserna för projektet. Resultatet eller 
målet med projektet befinner sig i rapporteringsfasen, prototypframtagning och CAD o.s.v. 
under genomförande, all information sökning under faktainsamling och slutligen hamnar 
inledningskapitlet under projektdefinition. En klammerparentes har satts mellan 
projektdefinitionen och resterande faser för att illustrera den stora betydelsen som 
projektdefinitionen har i projektet. Denna måste vara väldefinierad och tydlig för att fungera 
som stöd för varje fas i arbetet. För en illustrerande uppfattning se bilaga 2. 
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Figur 3. Figuren visar området för de två olika kopplingarna mellan pump och slang samt 
grenrörskopplingen. 

2 Faktainsamling 

2.1 De olika kopplingarna 
För att kunna lösa problemen med kopplingarna har fakta sökts efter det som finns på 
marknaden idag vad gäller dubbelkopplingar samt grenrörskopplingar. 

2.1.1 Koppling mellan pump och slang, PRK-koppling 
Slangen ska kopplas till länspumpen. Kravet säger att slangen måste vara av plast samtidigt 
som pumpen AP50B har en inbyggd kopplingsenhet av metall. Frågan blir då, hur ska dessa 
kopplas? 
Till en början eftersöktes dubbelkopplingar där ena sidan kopplar metall och andra sidan plast. 
Resultatet av det som söktes var en PRK-koppling. En sådan koppling har flera fördelar men 
för detta projekt även nackdelar. Fördelarna är att den har en dubbelkoppling, ena sidan är 
metall och andra plast, metallens sida har en invändig gänga(pumpen har utvändig) samt att den 
finns i måtten 50 x 50 mm vilket stämmer överens med pumpens diameter. Detta ansågs till en 
början som en lyckad och bra lösning till det ena problemet men efter kontakt med Wedas 
personal dök erfarenheter efter tester upp vilket visade två nackdelar med PRK-kopplingar. Den 
ena är att kopplingen har en skarp 90 graders vinkel samt att den endast kan kopplas till hårda 
plastslangar. Slangen som ska användas i detta projekt behöver vara flexibel. 

Koppling mellan pump och slang 

Grenrörskoppling 

• Skarp 90
graders vinkel.

• ”Flätformade
slangar”(väldigt
flexibla) kan ej
kopplas till en
PRK-koppling.

 Dubbelkoppling

 Ena sidan metall, andra sidan plast.

 Metallens sida har en invändig gänga.
Pumpen har utvändig.

 Finns i måtten 50 mm x 50 mm(diameter
på pumpens ingångsenhet).

Figur 4. Figuren visar för-och nackdelar med PRK-koppling 
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2.1.2 Koppling mellan pump och slang, Böj 90° (Polypropen) 
Efter feedback angående PRK-kopplingen söktes det efter en annan koppling som inte har de 
nackdelar som ovanstående figur visar. Resultat av sökandet blev en ”Böj 90° (Polypropen)” 
koppling. Namnet säger sig själv, produkten är av polypropen vilket är ett hållfast material med 
låg densitet samt att materialet kan färgas, vilket är en fördel för att kunna uppfylla kravet om 
en tilltalande design.  

Ena sidan av kopplingen har invändiga gängor, med rätt dimensioner (50mm, 2´´) för att 
kopplas till länspumpen. Den andra sidan har en ”trubbig” form där slangen kopplas. Denna 
kan sedan sättas fast med hjälp av likadana klämmor som Weda använder till andra områden 
på bottensugaren. Hela detaljen är plast, polypropen vilket stärker argumentet vad gäller 
återvinningsbara material. Den största fördelen med Böj 90° jämfört med PRK-kopplingen är 
att den har en mjuk övergång som förmodligen inte kommer att påverka vattenflödet lika 
mycket som PRK-kopplingen skulle göra. 

Efter undersökning av båda kopplingen föll valet på Böj 90° kopplingen då denna anses vara 
lämpligast för den miljö som den kommer att befinna sig i. 

2.2 Grenrörskoppling 
Bottensugaren har ett inbyggt insug i själva maskinen som suger upp mindre smuts och dylikt. 
Verktyget med munstycket ska suga upp större partiklar men båda insugen ska därefter 
sammankopplas för att slutligen transportera all orenlighet visa en slang upp över vattenytan 
till någon slags behållare. Sammankoppling mellan insugen har valts att göras med en 
grenrörskoppling av PVC plast. Dessa grenrör kan sättas ihop enkelt med hjälp av lim muff och 
enligt Wedas personal kommer limningen vara stark nog för att inte lossna när bottensugaren 
är aktiv. 

Måtten för grenrörskopplingar finns i standardmått och dessa mått uppfyller inte behovet för 
grenröret som behövs i detta projekt. Ett reducerat rör kommer att användas för att förminska 
ena ingången av grenröret. 

 Dubbelkoppling.

 Invändiga gängor ena sida. Trubbig
form andra sidan.

 50 mm, 2´´ (kan kopplas till pumpen).

 Hela detaljen plast (PP).

Figur 5. Figuren visar fördelar med Böj 90° kopplingen (Vattenliv, u.d.). 
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Figur 6. Diagrammet visar standardmåtten för grenrör. En inre diameter på 75 mm är det som kommer att 
användas. (Gpa, u.d.)

Figur 7. Valet av det reducerade röret har markerats. Förminskningen sker från 75 mm till 50 mm och därmed 
uppfyller behovet. (Gpa, u.d.)

Företaget ”GPA Flowsystem AB” har specifika rördelar av PVC som kan limmas. Grenrören 
finns i måtten som diagrammet (Gpa, u.d.) ovan visar. Därefter eftersöktes reducerade rör som 
kan förminska ena ingången från 75 mm i inre diameter till 50 mm. Samma företag har ett 
reducerat, av PVC plast som uppfyller dimensionskraven.  
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Figur 8. Limningen av rördelarna kommer att ske som på figuren. 

Slutligen sker förlängningen med ett rakt PVC rör som kan limmas ihop med grenröret. Ett 
sådant rör finns tillgängligt på Wedas verkstad. Tanken är att hopsättningen av dessa produkter 
kommer någorlunda att se ut som på nedanstående bild. 

2.3 3D printer 
En av lösningsmetoder är att ta fram en prototyp med hjälp av en 3D skrivare. 3D skrivaren 
som finns tillgänglig i modellverkstaden är en Ultimaker 2+. Denna har en begränsad volym 
och därför kan större delar inte skrivas ut på en gång. Munstycket kommer därmed att skrivas 
ut i tre delar och därefter sättas ihop med lim. 

223x223x205 mm

Figur 9. Figurerna visar volymbegränsningen på tillgängliga 3D skrivare. 

[mm]
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2.4 Urval av material för munstycket 
Materialet ska enligt specifikationen vara av plast. De två olika plastmaterialen som studerats 
och som är tillgängliga för den befintliga 3D skrivaren är ABS och PP (polypropen). Dessa 
material har många likheter där små detaljer skiljer de åt. För munstycket finns det några krav 
som materialet behöver uppfylla vilket är att den ska vara lätt att tillverka, lätt vikt, lågt pris, 
klara av en hög spänning samt uppfylla verktygets funktion.   

2.4.1 ABS vs PP 
En tidig upptäckt var att ABS har en högre sträckgräns än PP, 45 MPa gentemot 35 MPa 
(Mattsson, u.d.). Detta anses vara viktigt för munstycket då den kommer att angripas av ett 
starkt tryck från pumpen. Nedan har en tabell skapats för materialen med fördelar som är 
anpassade för projektet. 

ABS Polypropen

Lågt pris Lågt pris 

Bra anpassad för rörsystem Bra resistans mot kemikalier 

Återvinningsbar Återvinningsbar 

Lätt vikt Lätt vikt 

Bra elasticitet utan att brott sker Låg fuktabsorption 

Excellent resistans mot kemikalier 

Används för dränering (vattentålig) 

Kan målas med ljusa färger 

Tabell 1. Tabellen visar fördelar med ABS och PP. Fördelarna har valts ut efter vad som är väsentligt för 
ämnesområdet (Lore central, 2018). 

Enligt egenskaperna med hänsyn till specifikationerna och kraven för projektet kommer ABS 
att användas för munstycket. Fakta som hittats angående fördelarna med ABS har fastställts att 
vara tillräckliga för att uppfylla samtliga krav. Nedan kommer en beskrivning på hur varje 
egenskap verkställer en funktion i munstycket. 
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     Egenskaper Beskrivning 

Lågt pris Enligt kraven från Weda ska lösningen ha ett rimligt pris. 

Bra anpassad för 
rörsystem 

I lösningen kommer att finnas rör och denna egenskap bevisar 
vattentåligheten i materialet. 

Återvinningsbar Enligt kraven från Weda skulle hänsyn tas till miljön. 

Lätt vikt På grund av att kunden ska montera verktyget på egen han utan några 
komplicerade verktyg är det viktigt att material har en lätt vikt. 

Bra elasticitet utan 
att brott sker 

Munstycket kommer att påverkas av en tyngd från pumpen. Denna 
egenskap tillsammans med mekaniska analyser kommer att möjliggöra 

ett säkerställande att inget brott kommer ske. 

Excellent resistans 
mot kemikalier 

I simbassänger och industriområden kan det finnas kemikalier i vattnet 
som kan förstöra material. ABS är resistent mot detta. 

Används för 
dränering 

Ännu en egenskap som bevisar vattentåligheten i materialet. 

Kan målas med 
ljusa färger 

Ett av kraven från Weda var att lösningen skulle ha en tilltalande 
design. Den här egenskapen stärker möjligheten att uppnå kravet. 

Tabell 2. Beskrivning om hur varje egenskap uppfyller en funktion i verktyget. 
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Figur 10. Idégenerering i form av skisser. 

3 Genomförande 

3.1 Idégenerering 
Tidigt i projektet påbörjades skissarbetet där alla tankar och idéer ritades på papper. Denna 
aktivitet var aktuell under största delen av projektet då nya samt utvecklade idéer uppkom 
frekvent. Innovationen har för det mesta kretsat kring munstyckets ”tänder”, d.v.s. området som 
filtrerar stenarna. Fokus har lagts på tändernas form där sidorna rundats av vilket leder till en 
mjukare övergång, istället för den tidigare kantiga formen. Meningen med idén är att förenkla 
för stenar att ta sig igenom då risken finns att större partiklar fastnar mellan tänderna om formen 
är kantig vilket därefter kan orsaka att ingången blockeras för andra stenar. Bortsett från 
tänderna har brainstormingen även ägnats åt formen på munstycket såsom ”halvmånen” med 
spåren in mot hålet till pumpen och formen på munstyckets framsida. Stort fokus har lagts på 
just munstyckets framsida av anledningen att större stenar kan fastna och som tidigare nämnt, 
blockera ingången till insuget mellan tänderna. Två olika potentiella lösningar skissades där 
den ena utgör en triangelformad framsida som kommer att få stora partiklar att passera förbi 
munstycket. Den andra lösningen är att tänderna designas med ungefär 45 graders vinkel utåt, 
se skissen längst ned till vänster på figur 10. Syftet är densamma men här skjuts stenarna istället 
upp över munstycket och förbi. 

När det gäller bottensugarens övre del var det tidigt bestämt att ett grenrör skulle användas för 
sammanslutningen av insugen då Weda använder liknande lösningar till andra problem, 
exempelvis på B600 med två filter. Skillnaden är vinklarna och formen på rören men principen 
är densamma.  
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3.2 Koncept för munstycket 
Från idégenereringen valdes två koncept ut som har kallats Nonto och Rafshow. Konceptet 
Rafshow utvecklades från Nonto. Utvecklingsprocessen av koncepten gick från flera skisser till 
CAD och slutligen prototypframtagning, för att få en verklighetsbild av produkterna. Under 
dem tre aktiviteterna utvecklades och modifierades koncepten flera gånger med målet att 
optimera konceptens funktionalitet för att sedan kunna genomföra ett korrekt konceptval med 
hjälp av en koncept poängsättningsmatris.  

Konceptet Nonto var det första konceptet som valdes ut och fokuserades på, tillsammans med 
idéerna om hur den nya ”tanden” skulle se ut. Tanken bakom Nonto var en triangelformad front 
som skulle skjuta partiklar som var större än 45 mm åt sidan vilket var ett stort genombrott för 
projektet då detta inte existerar eller överhuvudtaget funderats kring på det befintliga 
munstycket hos Weda. Parallellt med detta utvecklades även tänderna från kantiga former till 
runda samt att längden förlängdes för att stärka dem.  

Tillsammans med arbetet med Nonto konceptet dök idén upp om att fästa pumpen på 
munstycket på ett annat sätt än det nuvarande där två skruvar går igenom munstycket och håller 
fast pumpen (se kapitel 1, problembeskrivning). Istället designades en ”pumphållare” eller lock 
där bottendelen har utvändiga gängor och locket invändiga, se den mellersta skissen längst till 
höger om figur 10. Pumpen placeras inuti ”pumphållaren” och därefter gängas den nedre delen 
ihop med locket ovanifrån och på så sätt kommer pumpen att sitta fast. Utrymme har skapats 
på behållaren för pumpens utgående del till slangarna.  

Efter samtal med Wedas personal gavs både positiv och negativ feedback angående konceptet 
Nonto. Det positiva var själva idén att få bort stora partiklar som kan blockera ingången till 
munstycket och det ansågs enligt Weda vara en bra utveckling av den befintliga lösningen. 
Däremot var den triangulära formen på framsidan av munstycket en nackdel så den skulle 
förhindra bottensugaren att komma åt alla ytor längs väggarna i vattnet. Återkopplingen ansågs 
vara korrekt bedömd och därför gjordes en ny idégenerering som bestod av brainstorming och 
skisser med syftet att frambringa ett förslag som skulle åstadkomma likadan funktion, nämligen 
att skjuta bort för stora partiklar samtidigt som bottensugaren kan komma åt ytorna längs 
väggarna. Det var då konceptet Rafshow kom till. Konceptet är likt den tidigare med skillnaden 
att fronten gjorts rak och istället har munstyckets tänder designats med en 45 graders vinkel 
utåt. Funktionalitet är densamma då de utgående tänderna med den vinkeln kommer att lyfta 
partiklar som är större än 45 mm upp över bottensugaren och på samma gång kan bottensugaren 
komma åt ytorna vid väggarna som ett resultat av den raka fronten. 

Koncepten omfattar flera egenskaper som behöver ställas mot kriterium i en koncept 
poängsättningsmatris för att få en teoretisk grund till valet av det koncept som kommer att 
fortsätta arbetas med. Koncepten som kommer att jämföras i matrisen är Nonto, Rafshow och 
Wedas befintliga munstycke. 
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3.2.1 Koncept poängsättning, Pughs matris 
Koncept poängsättningsmatris är en metod att välja ett koncept bland flera på ett så metodisk 
och objektivt sätt som möjligt. I det här projektet blir detta ett värdefullt sätt att dels välja mellan 
de två skapade koncepten samt jämföra det som skapats med Wedas nuvarande lösning. I 
matrisen, se figur 11, har kriterium satts ut på spalten till vänster som prioriterats från 0 - 100 
procent. Därefter har varje kriterium poängsatts för varje koncept.   

Konceptet som fick högst poäng och som har valts att gå vidare med är Rafshow. Enligt 
kriterierna och poängen som satts ut har det visat sig att både Nonto och Rafshow resulterat i 
betydlig högre poäng än den befintliga lösningen. Mellan Rafshow och Nonto var det ingen stor 
skillnad, 4.75 respektive 4 poäng och anledningen till att Rafshow drar det längsta strået är 
utvecklingen som gjorts i konceptet för att munstycket ska komma i kontakt med väggen på ett 
bra sätt samt bli av med partiklar som är större än 45 mm. 

Figur 11. Koncept poängsättning där de två skapade koncepten samt den befintliga lösningen jämförs på ett 
metodiskt och objektivt sätt.
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3.3 FEM analyser 
Tre stycken mekaniska analyser har utförts på munstycket för att studera hur materialet beter 
sig och vilka förflyttningar och spänningar som uppstår, samt vart dessa uppstår. Anledningen 
till att FEM analyser utförts är för att försäkra företaget och kunden att materialets hållfasthet 
klarar av scenarierna som beskrivs nedan utan att brott uppstår. Scenarierna har valts efter vad 
som kan vara ett möjligt utfall vid användning av bottensugaren. 

3.3.1 FEM analys av gängor 
Pumpen har ett handtag som användaren kommer att kunna lyfta hela munstycket med, se figur 
12. Eftersom att pumpen är placerad inuti behållaren och åtdragen med locket ovanifrån
kommer den beskrivna rörelsen från användaren att påverka gängorna med en kraft eftersom
att pumpen inte är helt fastspänd.

Denna händelse togs till PTC Creo simulation och där tillsattes kraften 100 N, vilket har 
beräknats med verktygets vikt (munstycke samt resterande komponenter) som väger 5 kg 
multiplicerat med gravitationskraften 9,81 g/𝑚𝑚2. Resultatet blev ungefär 50 N och med en 
säkerhetsfaktor på 2 tillsattes kraften 100 N. 

Användaren lyfter pumpen. 

Pumpen får en vertikal 
rörelse och locket vill ta sig 
uppåt. 

Gängorna påverkas av kraften 
som drar upp pumpen. 

Figur 12. Scenariot där användaren lyfter pumpen från handtaget. 



15 

Figur 13. Demonstration av krafternas placering.  Kraften som lagts till är 100 N. 

När användaren lyfter pumpen fås en maximal förflyttning på 0,29 mm och en maximal 
spänning på 1,23 MPa. Med tanke på säkerhetsfaktorn och materialets sträckgräns som är 45 
MPa (Mattsson, u.d.), kan både förflyttningen och spänningen som uppstår nästintill försummas 
p.g.a. dess låga värde.

[mm] 0.28655 
0.25790 
0.22924 
0.20059 
0.17193 
0.14328 
0.11462 
0.08597 
0.05731 
0.02866 
0.00000 

[MPa] 
1.234e+00 
1.111e+00 
9.872e-01 
8.638e-01 
7.404e-01 
6.170e-01 
4.936e-01 
3.702e-01 
2.468e-01 
1.234e-01 
8.986e-07 

Figur 14. Materialets förflyttning vid en kraftpåverkan på 100 N. 

Figur 15. Figuren visar spänningen som uppstår i materialet. 
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3.3.2 FEM analys av munstyckets tand vid fritt fall 
Det värsta scenariot som kan uppstå vid lyftningen av verktyget är att den faller fritt och 
träffar en tand vid kontakt med golvet.  

Vikten av munstycket, pumpen och resterande komponenter har beräknats till 14 kg. Vikten 
har multiplicerats med gravitationskraften 9,81 g/𝑚𝑚2 och multiplicerats med säkerhetsfaktorn 
2, vilket resulterade i att kraften 280 N tillsattes i FEM analysen. 

Verktyget faller fritt. 

Figur 16. Demonstration av krafternas placering, Kraften som lagts till är 280 N. 
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Figur 19. Färgcirkeln visar komplementfärger (Kaihovirta-Rosvik, 2004). 

Vid fritt fall uppnår förflyttningen av materialet ett maximalt värde på 2,16 mm och en maximal 
spänning på 19 MPa. En betydelsefull observation är att scenariot byggts upp enligt det värsta 
tänkbara sätt då krafterna placerats på en tand vilket är osannolikt. Trots detta anses 
förflyttningen vara liten och spänningen är fortfarande mindre än hälften av sträckgränsen. 

3.4 Val av färg 
Valet av färgen på munstycket har valts av två anledningar, dels för att stämma överens med 
resten av bottensugaren och ge en tilltalande design men även för att den ska kunna synas tydligt 
när den befinner sig i vattnet då bottensugaren och munstycket ska styras manuellt. Faktum är 
att orange (munstycket) och blå (vattnet) är komplementfärger enligt färgcirkeln.  

2.15810 
1.94229 
1.72648 
1.51067 
1.29486 
1.07905 
0.86324 
0.64743 
0.43162 
0.21581 
0.00000 

[mm] 

Figur 17. Förflyttning då kraftpåverkan på tanden är 280 N. 

1.917e+01 
1.800e+01 
1.600e+01 
1.400e+01 
1.200e+01 
1.000e+01 
8.000e+00 
6.000e+00 
4.000e+00 
2.000e+00 
8.125e-06 

[MPa] 

Figur 18. Figuren visar spänningen som uppstår på munstycket. 
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Figur 20. Figuren visar sammanfogningen av delarna. 

Figur 21. Munstycket monterat på bottensugaren för provning av prototypen i verkligheten. 

3.5 Prototypframtagning och verklighetstest 
Teorin motsvarar inte alltid verkligheten och därför gjordes en prototypframkallning på 
verktyget för att få en verklighetsbild av hur lösningen fungerar i praktiken. Prototypen 
skapades med en 3D skrivare av materialet ABS men p.g.a. den begränsade ytan i 3D skrivaren, 
delades prototypen i flera delar som sedan limmades ihop med lim som är specifikt anpassat 
för plastmaterial.  

Några delar behövde skrivas ut mer än en gång eftersom att 3D skrivaren tappade spåret under 
modelleringen samt att toleranserna inte blev fullt korrekta. Ett annat problem som uppkom 
under prototypframtagningen var att limningen av delarna inte fungerade som det var tänkt. 
Detta skedde möjligtvis p.g.a. att ABS materialet var färgat från början vilket har orsakat 
försämring i prototypens hållfasthet då delarna inte sitter ihop på ett optimalt sätt. Dock har 
gruppen gjort det bästa av resurserna som tilldelats från KTH universitet och Weda AB. 

Munstycket monterades på undervattensroboten för att testa sugningsförmågan under vatten. 
Rördelarna och slangen var Wedas befintliga produkter p.g.a. tidsbrist och otillräckliga resurser 
att köpa in de produkter som valts i det här arbetet. Stenar med olika storlekar slängdes i vattnet 
för att se hur munstycket agerar i verkligheten vid kontakt med dessa.  
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Figur 22. Resultat av verktyget som skapats, monterat på bottensugaren. 

4 Resultat 

Resultatet av projektet blev en utveckling av Wedas befintliga munstycke till B600, 
tillsammans med befintliga standardartiklar som används för transportering av partiklar från 
pumpen och vidare upp över vattenytan. En prototyp har skapats, aktuellt för enbart ett par 
tester med syftet att få en verklighetsbild av lösningen. Bilder och videoklipp av lösningen har 
även skapats i Keyshot och finns tillgängliga för företaget att använda i marknadsföringssyfte. 
Slutligen har en monteringsprocedur framställts som visar den lämpligaste och enklaste 
metoden för att sätta ihop verktygets olika komponenter.   

4.1 Utveckling av munstycket 
Området mellan varje tand till munstycket utgör en bredd och höjd på 45 mm för att stora 
partiklar ska kunna passera. Inuti munstycket följer en bågformning som fungerar som ett spår 
för stenarna att transporteras till pumpens 45 millimeters insug. Tänderna har en 50 graders 
vinkel utåt som leder till att partiklar som är större än 45 mm kan passera förbi munstycket utan 
att blockera för nästkommande partiklar. Observera att detta enbart är ett teoretiskt resultat, 
resultatet från verkliga tester redovisar i ”4.4 Resultat av tester / verkligt resultat”. 

Ett av problemen med det befintliga munstycket var sättet som pumpen fästs med munstycket, 
vilket gjordes med två anborrade skruvar och skulle kunna leda till att delarna lossnar efter en 
tid p.g.a. av vibrationer från pumpen. Resultatet av lösningen till det problemet blev en gängad 
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Figur 23. Demonstration av hur pumpen ska fästas. 

Grenrör 

Reduceringsrör 

Förlängnings-
rör 

behållare som sitter fast på munstycket redan från tillverkningen och därefter gängas ihop med 
ett lock som har invändiga gängor, se figur 23. 

4.2 Transportering av partiklar från pumpen 
När munstycket utfört arbetet att filtrera partiklar tas dessa upp av pumpen som skickar de 
vidare genom en standard artikel, böj 90 ° röret, förbi en flexibel slang och in via adaptern som 
limmats ihop med grenröret för rätt dimensionering. Alla dessa artiklar som beskrivits är 
standardartiklar, se kapitel 2 ”Faktainsamling”. För en visuell uppfattning av hur designen 
av standardartiklarna utförts se figur 23 och 24.  

Figur 24. Sammanställningen av PVC grenrör, reduceringsrör och förlängningsrör. 
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Figur 25. Verktyget med dess komponenter. 

Grenröret, reduceringsröret och förlängningsröret kommer att limmas ihop med limmuff 
(specifikt anpassat lim för PVC material). Detta kommer att utföras i Weda AB och alla tre 
rördelar kommer alltså att vara ihopsatta när produkten levereras till kund.  

4.3 Montering av verktyget 

Monteringsmetoden börjar med att böj röret (2) gängas ihop med pumpen (1). Därefter placeras 
pumpen i munstyckets (3) behållare för att fästas med hjälp av att locket (4) gängas med 
behållaren. Vid nästa steg trycks böj rörets andra ände in i den flexibla slangen (5) för att sedan 
klämmas åt med klämman (6), varpå detta gjorts ska slangen även klämmas ihop med 
reduceringsröret. Här ska munstycket kopplas till bottensugarens framaxel med hjälp av 
skiftnyckel (alla skruvar är placerade innan leverans). Slutligen ska sammanställning av PVC 
rören (7) kopplas till bottensugaren genom att förlängningsröret trycks in i pumputtaget till 
B600 och därefter hopfogas med en övergångskoppling (8). Observera att pumputtaget i det här 
fallet är området i mitten på själva bottensugaren, vilken är kopplad till bottensugarens stora 
pump. 

1. Pump, AP50B

2. Böj rör, 90°

3. Munstycke
4. Lock

5. Flexibel slang

6. Klämma

7. Sammanställning av

PVC rör

8. Övergångskoppling
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Figur 26. Figuren från det verkliga testet visar att en sten som är större 45 mm följer med munstycket. Figuren 
är en skärmdump från en video, bottensugaren var alltså i drift vid den tidpunkten. 

Figur 27. Extra material placeras mellan pumpen och locket för att centrera samt stabilisera pumpen. 

4.4 Resultat av tester / verkligt resultat 

4.4.1 Test 1 
Resultatet av testet visade att enbart några partiklar som var mindre än 45 mm passerade 
tänderna på munstycket och kunde sugas upp av pumpen. Anledningen till att alla partiklar inte 
togs upp av pumpen var p.g.a. att pumpen inte satt fast som den skulle vilket ledde till en 
försämring av pumpen effektivitet då vatten den sög in vatten från omgivningen. 

De utåtvinklade tänderna uppfyllde däremot inte funktionen som det var tänkt, att skjuta bort 
för stora partiklar för att inte blockera ingången för nästkommande stenar. Stenarna åkte istället 
med munstycket och separerades först när maskinen retirerade.  

4.4.2 Test 2 
När detta testades igen placerades gummi material mellan pumpen och locket. Det här medförde 
en bättre och stadigare placering av pumpen och resultatet visade att alla stenar som hade en 
maximal storlek på ungefär 45 mm kunde sugas upp.  
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5 Diskussion och slutsats 

Vid utförande av liknande arbeten är det av störst väsentlighet att förstå det bakomliggande 
problemet till projektet, skapa en stark grund i form av ett tydligt inledningskapitel för att 
därefter kunna arbeta enligt en planerad process och uppnå de uppsatta målen. I det här projektet 
var förståelsen av problemet den första utmaningen som uppstod. Anledningen till det var att 
projektgruppen inte arbetat med att utveckla en befintlig lösning tidigare, tidigare projekt har 
gått ut på att utveckla eller skapa en produkt från grunden. Samtidigt var det otydligt från 
företaget om problemet endast sträckte sig till design eller även funktionalitet. Problemet kunde 
senare förstås och beskrivas bättre med hjälp av att en tydlig kravbild från företaget framkallats 
och därefter kunde även ett tydligt mål sättas upp.    

Efter utvärdering av resultatet med hänsyn till kraven kan det konstateras att hela lösningen, 
förutom skruvar och muttrar är tillverkade av plast. De digitala och verkliga testerna visar att 
verktyget kan ta upp partiklar mellan storlekarna 35 – 50 mm. Lösningen har inga komplicerade 
monteringsmoment, alla delar kan monteras för hand förutom kopplingen mellan verktyget och 
bottensugaren som kan skruvas med en vanlig skiftnyckel. När det gäller designen är det en 
personlig åsiktsfråga men enligt gruppen och Weda anses detta krav också vara uppfyllt. Weda 
har även godkänt priset. Anledningen till att priset inte ingått i rapporten är p.g.a. att inga 
konkreta gränser om priset angavs. Slutligen har det sista kravet, ”hänsyn till miljön” också 
tagits då slangar och rör samt munstycke är tillverkat av plast.   

Resultatet som uppnåtts har uppfyllt huvudmålet med examensarbetet, vilket var att om designa 
och färdigställa munstycket till Wedas befintliga bottensugare samt förbättra 
upptagningsförmågan av större partiklar. Kravlistan hade en avgörande roll i resultatet då en 
stor del av metodiken som användes under projektet var att arbeta efter kraven. Eftersom att 
kravbilden är en nedbruten lista av målet var tanken att detta arbetssätt skulle medföra att målet 
uppfylls, vilket också blev fallet. Innebörden av att resultatet uppfyllt målet betyder att Weda 
AB kan använda lösningen genom att 3D skriva munstycket i ett bättre skick med en större 3D 
skrivare som har förmågan att skriva ut hela produkten i en enda del. Sedan kan företaget 
använda prototypen som en mall för masstillverkning. Resterande komponenter köps in och 
därefter blir verktyget redo för försäljning.  

Trots att undanröjningen av partiklar som är större än 45 mm, inte ingick i varken kraven eller 
målet anses det ändå som ett litet misslyckande att det inte fungerade. Om maskinen skulle 
köras med en högre hastighet skulle lösningsförslaget om undanröjning vara möjlig.  

Avslutningsvis anses en ständig kommunikation med Wedas personal tillsammans med 
kontinuerlig feedback från handledaren vara nyckeln till det lyckade arbetet. Under projektets 
gång uppkom hinder och svårigheter där en liten vägledning varit till stor hjälp för att åter 
hamna på rätt spår.  
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6 Framtida rekommendationer 

En framtida rekommendation för att utveckla verktyget ytterligare är att sätta en kamera på 
munstycket som har förmågan att synliggöra arbetsmiljön vid mörker. Eftersom att 
bottensugaren drivs manuellt kan det vara svårt för användaren att se bottensugaren i vattnet 
och därmed kommer maskinens funktion inte kunna optimeras. Om behovet dyker upp anses 
en sådan utveckling vara till nytta då den utökar kundens användningsmöjligheter av produkten. 
Anledningen till att idéen inte tagits till verk i det här projektet är p.g.a. tidsbrist och för att 
detta inte ingår i företagets eller kundens aktuella behov.  

Ett upptäckande från testerna var att pumpen inte satt fast på munstycket på ett tillräckligt bra 
sätt då den bör hållas stationär vilket är viktigt för  att vattentrycket ska utnyttjas. Om pumpens 
intag sitter snett kommer pumpen att ta in vatten från omgivningen också och inte enbart från 
munstycket. Orsaken är munstyckets plana yta inuti behållaren. Pumpens nedre del är inte rak 
utan följer en specifik form och om ytan på munstycket där pumpen placeras följer samma form 
kan detta lösas på ett effektivt sätt. Rekommendationen är alltså att noggranna dimensioner tas 
och antingen byggs detta i modellen redan från tillverkning eller att en enskild del av något 
mjukare plastmaterial läggs dit efteråt. 

Slutligen anser gruppen att idén om undanröjning av stenar för att inte blockera intag av andra 
stenar, bör fortsätta undersökas. Gruppen inser betydelsen att skapa en fungerande lösning för 
detta och menar att det kan vara ett problem som kan tas an för ett projekt i framtiden.    
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Bilagor 

Bilaga 1 Produktutvecklingsprocess 



30 

Bilaga 2 Backcasting 
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Bilaga 3 2D-ritning, Explode view 

Bilaga 4 2D-ritning, Lock för munstycket behållare 
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Bilaga 5 2D ritning, Munstycket 
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