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Sammanfattning 
Detta är en rapport som beskriver utvecklingen av ett produktkoncept som är tänkt att 

ersätta Weda:s SD-enhet. SD-enheten är ett munstycke som kan tillverkas från 1𝑚 upp 

till 10𝑚 brett i bockad plåt och sitter installerad på en drivenhet. Denna ersättare av SD-

enheten ska göras mer anpassningsbar efter olika bassängstorlekar och billigare i 

tillverkningskostnader. 

Baserat på kundkrav, problemställning och till följd av en utvecklingsprocess togs det 

fram fem koncept där samtliga stöds av grundläggande fakta, teoretiska tillverknings och 

monterings aspekter samt flödessimuleringar. 

Dessa fem koncept sattes emot varandra i en sållnings matris för att sedan gå vidare med 

ett koncept som vidareutvecklades med hjälp av projektverktyg som QFD och DFA. 

Slutligen utfördes en laboration med en prototyp med syfte att undersöka och stärka 

projektets beräkningar.  

Avslutningsvis analyseras resultaten som ställts upp mot projektets mål och kundkrav för 

att värdera om projektet har lyckats eller ej. 

Nyckelord 
Computational Fluid Dynamics, Prototyp, Design for Assembly, Brainstorming, Pugh.  
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Abstract 
This report describes the development of a product concept that’s supposed to replace 

Weda's SD-System. The SD-System suction nozzle is scalable from 1 𝑚 up to 10 𝑚 wide 

out of bent sheet metal and is installed to a driving unit. The new pool cleaner attachment 

concept is supposed to be more modular to fit different basins and be cheaper in 

manufacturing.  

Based on customer requirements, the problems description and the development process, 

five concepts were developed. All the concepts are supported by basic facts, theoretical 

manufacturing and assembly aspects as well as flow simulations. 

These five concepts were opposed to each other in a screening matrix and then proceeded 

with a concept that was further developed using project tools such as QFD and DFA. 

Finally, a laboratory exercise was performed with a prototype and the purpose of 

investigating and strengthening the project's calculations. 

Finally, the results that are set against the project's objectives and customer requirements 

are analyzed to evaluate whether the project has succeeded or not. 
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Förord 

Detta är ett examensarbete utfört på Kungliga Tekniska Högskolan i Södertälje i 

samarbete med Weda. Inriktningen på arbetet var Innovation och Design där innehållet 

har varit en projektbaserad produktutveckling.  

Vi vill tacka alla som medverkat med diverse information och hjälp gällande olika delar av 

projektet. Främst bland dessa Klas Lange hos Weda för information gällande 

leverantörer, tillhandahållande av lokaler och finansiering av prototypen.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 

Weda är ett företag vars fokus ligger hos semi automatiserade och automatiserade 

bassängdammsugare. Bassängdammsugarnas uppgift är att städa bassängen genom att 

vandra längs bassängens botten samt dess väggar. Weda besitter idag sju produkter varav 

tre är fokuserade på rengöring av simbassänger och övriga fyra inom industriområden. 

Produkterna har analyserats och förbättrats genom åren sedan företagets grundades 1919. 

Företaget har sedan sin början sålt produkter, löst tekniska och kundanpassade problem 

världen över inom publika och företagssektorer. 

Motivationen till skapandet av ett adaptivt munstycke skulle innebära att produkten kan 

anpassas till flera bassängstorlekar vilket skulle eventuellt minska kostnaden hos 

produkten. 

 Problembeskrivning 

En fiskodlare i norra Sverige har kontaktat Weda för effektivisering av rengöring i 

fiskbassänger. Weda har tagit fram ett lösningsförslag på en autonom rengöring av 

bassängen som idag rengörs för hand. Förslaget ska utvecklas för den nämnda bassängen 

och vara enkelt anpassningsbar för andra bassängdimensioner. Arbetsmiljön som 

dammsugaren kommer att befinna sig i är sötvatten och de avlagringar som fisken 

släpper ifrån sig i bassängen. 

Weda har vänt sig till KTH i Södertälje för att hitta en lösning på hur munstycket ska 

designas enligt kraven: 

• Justerbar/modulär för andra potentiella marknader med liknande problem. 

• Passa på befintligt fäste hos drivningen. 

• Bestå av billigare material än rostfritt stål exempelvis plast. 

Modellen ska stödjas med flödesanalyser, simuleringar och ska klara av den miljö 

konceptet utsättas för i bassängen. Weda vill även att munstycket ska ha möjligheten att 

eftermontera en gummiskrapa vid behov hos framtida marknader även om det inte 

kommer att behövas för denna bassäng. Dammsugarens uppgift kommer att vara att 

samla upp de exkrementer och avfall som fisken släpper ifrån sig och pumpa bort 

sedimentet via en slang till en deponi utanför bassängen. Om tid finns kommer projektet 

även att se över om det går att få bort eventuella dödzoner som kan uppkomma. 
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 Mål 

Målet med projektet var att konstruera ett produktkoncept för ett justerbart munstycke 

till en bassängdammsugare. Munstycket skulle uppfylla kravlistan från Weda och 

konceptet skulle presenteras genom en rapport, poster, presentation och en prototyp. 

Prototypen kommer att konstrueras i mindre skala än den tänkta slutprodukten vars 

maxbredd kommer att vara 10 meter och minsta bredd 1 meter. Projektet skulle avslutas 

den 10/6–2019. 

 Kundkrav 

Konceptet som plockats fram skulle uppfylla kraven från Weda.  

• Justerbart munstycke i fabrik.  

• Infästningarna ska passa på den framtagna drivningen.  

• Tillverka i ett annat material än metaller. 

• Skalbar modell i fabrik.  

• Konceptets material ska klara miljön i bassängen, det vill säga sötvatten utan 

klor.  

• Den ska kunna suga upp fint sediment 

5m 

Munstycke 

Drivenhet 

Dödzoner 

Figur 1.1 Bassäng med eventuell lösning. 

10m 

2m 



 

3 

 

 Avgränsningar 

Projektet berör inte: 

• Beräkningar av andra miljöer än den angivna bassängen.  

• Toleranser vid slutlig produktion. 

• Monteringstid av munstycket. 

• Tillverkningstid vid produktion.  

• Produktionsprocessen för tillverkning av slutlig produkt. 

 Lösningsmetod 

Lösningsmetoden som tillämpades var den generiska produktutvecklingsmetoden 

tillsammans med ett antal verktyg för planering, idégenerering, sållning och utvärdering 

samt produktionsförberedande. 

Den generiska produktutvecklingsmetoden valdes eftersom utvecklingen skulle utföras 

för en plattformsprodukt. En plattformsprodukt definieras som att det redan finns en 

existerande produkt där en komponent ska bytas ut eller förbättras, och i detta fall var det 

munstycket på den existerande produkten som utvecklas. 

På den generiska metoden delades projektet in i fyra faser som utförs i turordning för ett 

resultat. De fyra faserna innehåller förberedelser, fakta och teori, genomförande och sist 

resultatbehandling. Förberedelserna innehöll skapandet av styrdokument så som 

definition av målet för projektet, avgränsningarna, mallar för dokument samt planering 

för de kommande faserna och vad de skulle innehålla. Fakta och teori var den delen i 

projektet där alla fakta samlades om produkten och sådant som var av nytta för projektet. 

Genomförandet var den största delen av projektet där metoderna användes och det 

planerade arbetet utfördes. Sist kom resultatbehandling där resultatet från 

genomförandet behandlades i rapporten, presentationen och postern. 

Verktyg som användes: 

• Backcasting 

Planeringsmetod för projekt. Metoden går ut på att utifrån målet blicka tillbaka 

och identifiera de steg som behöver tas för att nå utgångsläget.  

• Intervjuer och studiebesök 

Användes som informationshämtning. Ett antal intervjuer och studiebesök 

utfördes för att erhålla information av personer med kunskap.  
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• Faktasökning 

Utfördes som kontroll av vad som existerar på marknaden och hämtning av 

information på sådant som är till nytta för projektet.  

• Brainstorming 

Metod för generering av idéer och koncept. Metoden användes för generering av 

olika sätt att rengöra bassängbottnen.  

• CFD i Creo 

Ett simuleringsverktyg som behandlar flöden av vätskor eller gas i en rymd. 

Verktyget användes som test av koncepten.  

• Pugh-matris 

Matrisverktyg för viktning av koncept mot kundkrav med poängbasis. Matrisen 

användes som underlag vid val av vilket koncept som skulle utvecklas vidare.  

• QFD 

Verktyg för omvandling av kundkrav till olika attribut hos produkten. Hjälper 

bland annat användaren att se relationer samt viktning mellan kundkrav och 

konceptets egenskaper i form av en poängbasis för att skapa en god kvalitet. 

• DFMEA 

Ett verktyg för att värdera risker med en design och förhindra dem. Verktyget 

användes för identifiering av risker och generering av lösningar till riskerna.  

• DFA 

En metod för utvärdering av en konstruktion och sedan effektivisering i 

montering. Metoden användes för optimering och framtagning av en ny design av 

det slutliga konceptet.  

• Prototyp och laboration 

En prototyp och laboration utfördes för validering av simuleringsresultatet.   
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2 Fakta Insamling  

Det här kapitlets handling berör förarbetet innan ett specifikt munstycke hade etablerats.  

 Weda och Polychems SD-enhet 

Weda utvecklade tillsammans med det amerikanska bolaget Polychem ett munstycke för 

bottendammsugning av bassänger. Lösningen är unik i utseende och funktion då den är 

fast inspänd i bassängen och rengör hela bassängbottnen på en körning. Munstycket är 

konstruerad för rektangulära och cirkulära bassänger.  

Installationen av systemet sker en gång och utförs på följande sätt:  

1. Tömning av bassängen.  

2. Montering av en L-skena i bassängbottnen.  

3. Montering av SD-enheten.  

4. Installation av elektronik.  

5. Påfyllning av bassängen.  

Efter installation ser produkten ut på följande sätt:  

 

Med tillval så som avloppspumpar klarar SD-enheten av att hantera partiklar upp till 90 

millimeter i diameter.  

 

  

Figur 2.1 Nuvarande lösning, SD-enheten installerad 
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 Intervjuer 

För större förståelse för marknaden, hur vissa komponenter fungerar och hur olika 

moment ska utföras gjordes ett antal intervjuer och studiebesök. Intervjuerna gav olika 

resultat som var av vikt för projektet.  

2.2.1 Weda 

Weda stod för underlag till hur dagens lösning fungerar. Underlagen innehöll bland annat 

enklare ritningar på SD-enheten, sprängskisser och blad på rekommenderade pumpar 

som skulle kunna användas.  

Weda bidrog även till kontakter för att snabbare hantera intervjuprocessen. 

2.2.2 Xylem 

Xylem serviceavdelning gav projektet vikten med en större sugkraft eftersom det är oftast 

objekt med högre vikt än vatten som ska förflyttas. För att öka sugkraften och sprida den 

över en så stor area som möjligt härledes det till att undersöka vattnets flödeshastighet i 

munstycket.   

2.2.3 Atlas Copco 

Vid kontakt av Atlas Copcos utvecklingsavdelning gavs att ett flöde mellan 1 𝑚
𝑠⁄ − 2 𝑚

𝑠⁄   

vilket troligt skulle räcka för det fina sediment som projektet hanterar. Det tipsades även 

om vikten att reglera sugkraften hos munstyckets olika längder eftersom man vill undvika 

en för stor sugkraft. Detta kan göras genom att reglera pumpen om så önskas men inte för 

mycket då risk för kavitation (luftbubblor i pumpen) kan bildas och försämra pumpens 

livslängd. 

Vid beräkning av flödet i munstycket rekommenderades användning av CFD (Computal 

Fluid Dynamics) eftersom handberäkningar skulle vara för avancerat och risken för 

felberäkningar är hög. Därför bjöds projektet in till ett studiebesök hos Atlas Copco för 

genomgång av viktiga parametrar och gränsvillkor. 

2.2.4 Studiebesök Atlas Copco 

Studiebesöket hos Atlas Copco gav projektet en inblick hos CFD. Efter att projektet hade 

presenterat problemställning, uppdraget samt de fem koncept som hade tagits fram (se 

brainstorming kapitel 2.5) kunde ett teoretiskt upplägg av simuleringen tas fram samt 

vilka gränsvillkor och parametrar som bör användas.   
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 Existerande lösningar 

På marknaden idag finns inga produkter som liknar SD-enheten. Den bassängrengöring 

som existerar är manuella dammsugare och skrubb samt mindre robotdammsugare.  

2.3.1 Cyklonmunstycke 

En rapport om design och optimering av ett munstycke hittades där de tillämpar CFD och 

skapande av en prototyp för validering av munstycket. Till skillnad från den existerande 

SD-enheten där pumpen är monterad på ovansidan av munstycket monteras pumpen på 

sidan. Fördelen med en sådan montering är att det cirkulära flödet in i pumpen utnyttjas. 

(Barbar Maia Araujo Lima, 2017) 

I rapporten tas det upp egenskaper som munstycket ska ha efter optimering:  

• Maximera luftflöde i öppningen av munstycket för effektiv upptagning av 

partiklar.  

• Se till att det är tillräckligt luftflöde i öppningen av munstycket.  

• Fördela flödet så jämnt som möjligt för effektivitet. 

• Upprätthålla luftflödet i munstycket för förflyttning av partiklar från munstycket 

till behållaren.  

• Användning av en borste för förbättrad upptagningsförmåga, speciellt för mindre 

partiklar. 

(Barbar Maia Araujo Lima, 2017) 
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Den sugande delen av konceptet består i huvudsak av tre komponenter. Fläkten är den 

komponent som driver luften genom systemet. Eftersom fläkten roterar vid drivning 

skapar den ett cirkulärt flöde i behållaren som efterliknar en cyklon. Turbulensen delar 

dels utflödet över munstycket men separerar även partiklarna från luften. Munstycket är 

komponenten som leder upp smuts och damm in i systemet. (Barbar Maia Araujo Lima, 

2017) 

  

Figur 2.2 Figuren visar en CAD-modell av den andra iterationen av prototypen. Modellen 
saknar vissa komponenter som är undangömda för insyn till komponenterna i focus. 
(Barbar Maia Araujo Lima, 2017) 
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 Material 

Weda använder idag korrosionshärdiga material som stål av olika slag, aluminium och 

plaster bland annat ABS. Eftersom ett av kundkraven hos det nya konceptet skulle vara 

billigare än dagens lösning valdes det att främst se över termoplaster. Anledningen till att 

termoplasterna valdes framför härdplasterna som oftast är mer kemikaliebeständiga är på 

grund av tillverkningsmetoderna, de lämpar sig bättre hos termoplasterna om konceptet 

ska göras skalbart. Bland termoplasterna stod det mellan ABS, PVC och PP vars 

egenskaper var lämpligare för projektet. 

• Polypropen (PP) 

Materialet har goda egenskaper mot kemikalier, utmattning och har ett lågt pris.  

Materialet är dock känsligt mot UV-ljus och sprött i kyla. Sprödheten kan 

motverkas om materialet blandas med EPDM. Polypropen används inom en 

mängd områden och är den näst största volymplasten. (Karlebo, materiallära 

s.398) 

• Polyvinylklorid (PVC) 

Är den tredje största volymplasten efter PE och PP. PVC har utmärkta egenskaper 

som kemikaliebeständigt, bryts inte ned av mikroorganismer och är billig. 

Materialet är väldigt sprött och därför används också stora mängder mjukgörare 

vilket har gjort att materialet har fått dåligt miljörykte. Användningsområden är 

bland annat avloppsrör, kablageisolering och golvmattor. (Karlebo, materiallära 

s.399) 

• ABS 

ABS förekommer i en mängd olika kvaliteter med skiftande egenskaper. 

Materialet kännetecknas av sin goda slagseghet, ythårdhet och ytfinish. ABS är 

även resistent mot syror, alkaliska lösningar, alkohol, fett, olja saltlösningar mm. 

Däremot är materialet känsligt för UV-ljus, koncentrerade mineralsyror, 

aromatiska kolväten och klorerade kolväten. En variant för utomhusbruk finns 

där det UV känsliga butadien byts ur mot akrylgummi. Blandningar av PC ökar 

UV och slag tålighet samt värmebeständigheten. (Karlebo, materiallära s.397) 

Materialen som valdes att gå vidare med blev PP och PVC. Anledningen är att båda 

materialen används som extruderade profiler till bland annat avloppsrör i olika längder 

vilket skulle kunna användas vid tillverkning av konceptet. Materialen är dessutom 

billiga, och klarar av miljön som den ska utsättas för. 

Bland tillverkningsmetoderna tittades det mycket på extrudering då metoden lämpar sig 

för tillverkning i skalbar längd till ett mindre pris. Även övriga tillverkningsmetoder 
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granskades bland annat formsprutning som är en vanlig metod men lönar sig mest i 

större serier. (Karlebo, materiallära s.390) 

 Brainstorming 

En brainstorming utfördes och gav projektet totalt 26 koncept som viktades och 

jämfördes mot varandra och kundkraven. Först gjordes grovsållningar där kombination 

av koncept samt bortsållning av dem som ansågs vara orimliga eller hade liten potential.  

Sedan utfördes en Pugh-matris för viktning av de återstående koncepten mot 

kundkraven, där de som matchade kundkraven valdes.  

Första grovsållningen utfördes genom kombination av idéer och bortsållning av sådant 

som ansågs inte fungera. Efter sållningen återstod 16 koncept som genomgicks mer 

noggrant. Inför grovsållning två listades samtliga koncept upp med för och nackdelar där 

diskussioner om koncepten var möjliga och hur de skulle prestera samt produceras togs 

upp. Sista grovsållningen ställdes alla koncept upp mot varandra och en röstning om vilka 

som skulle utvecklas och analyseras vidare. Efter sista grovsållningen återstod 5 koncept 

som skulle utvecklas vidare med skisser och simulering för vidare sållning i en Pugh-

matris.  

De 5 koncepten som gick vidare listas nedan med förklaring och skiss över hur de ser ut 

samt fungerar.  

Koncept B, Snäckan 

Med sid-monterade pumpar ska 

turbulensen från pumpen 

utnyttjas för att bredda ut 

flödeshastigheten över hela 

munstycket. 

Tillverkningsprocessen för 

konceptet var extrudering. 

 

Koncept C, Klippan 

Tillverkningen består av 5 plattor 

som sammanfogas till en 

pyramidform. Öppningen i 

munstycket ska vara smalt men 

brett för en strypning 

tillsammans med utbredning.  

 

Figur 2.3 visar en skiss av snäckan i olika vinklar 
samt ett tvärsnitt i övre högra hörnet med funktion. 

Figur 2.4 visar en variant av klippan. 
Tredimensionell skiss i mitten tillsammans med en 
snitt vy längs till höger. 
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Koncept F, Halvrör 

Extruderad profil limmas ihop med 

en annan profil för att sedan fyllas 

med skum för en triangelform i 

öppningen på munstycket. Den 

triangulära formeln ska fördela ut 

flödeshastigheten över hela 

munstycket. 

Koncept M, Rörig 

Konceptet består av en extruderad 

profil med borrade hål där slangar 

fästs, slangarna leder sedan till 

pumpen som driver flödet i 

munstycket.  

Koncept N, L-kvarten 

Två profiler och sidodelar som fogas 

samman. Formen liknar den redan 

existerande SD-Enheten.  

Pugh-matrisens innehåll baserades på kundkraven, där de viktande faktorerna var 

följande: 

• Jämn sugförmåga 

Hur väl fördelad flödeshastighet är över munstycket.  

Figur 2.5 visar en skiss av Halvrör i 
tredimensionellt format tillsammans med en snitt 
vy uppifrån.  

Figur 2.6 visar en skiss av hur Rörig kan se ut. Det är en 
skiss med perspektiv framifrån och ett från undersidan. 

Figur 2.7 visar en tredimensionell skiss samt en 
från sidan. 
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• Stabilitet 

Hur väl konceptet håller sig uppe, krävs det mycket stödfunktioner i form av 

balkar, stöttor, hjul eller vajer.  

• Justerbarhet 

Hur väl konceptet kan skalas på längden i fabrik.  

• Kostnad material 

Hur mycket konceptet kan kosta med avseende på material. Olika mycket 

material, antal komponenter eller spillmaterial.  

• Kostnad tillverkning 

Hur kostnadseffektiv kan produktionen göras.  

• Kostnad i utveckling 

Hur avancerad förarbetet är innan tillverkning och utveckling av munstycket till 

en färdigprodukt.  

• Flödeshastighet 

Hur väl över 1 𝑚
𝑠⁄  är konceptet i simuleringarna.  

  



 

13 

 

 Simuleringsförberedelser 

Syftet med första simuleringen var en förståelse och överblick av de koncepten som har 

jämnare flödeshastighet i munstycket, ifall de klarar att hålla sig över 1 𝑚
𝑠⁄  och hur väl 

flödeshastigheten hängde med när munstyckena skalas upp från 1 𝑚 till 5 𝑚. Överblicken 

kommer senare att användas i en sållningsmatris som en viktande faktor mot 

kundkraven. Simuleringen är en idealisering av miljön och kräver vidare prototypande för 

validering.  

Simuleringsmiljön baserades på den som diskuterades under studiebesöket hos Atlas 

Copco. Målet med miljön var att efterlikna bassängen samtidigt optimera 

simuleringstiden. Bilden nedan visar en skiss på miljön med randvillkor.  

 

 

  

Figur 2.8. Skiss av simuleringsmiljön, flöde ut motsvarar pumpens massflöde ቂ𝑚3

𝑠ൗ ቃ, vattenytan 

motsvarar en ”freeslip” (en vägg utan några komposanter), vattentrycket var normaltryck vid 

2 𝑚 djup och munstycket monteras i mitten med avstånd från bassängbottnen.  
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3 Utförande 

 Simulering 

Simuleringarna kördes med vikt på att alla munstycken simulerades på samma sätt. Detta 

för att sedan jämföras i Pugh-matrisen. För att simuleringarna skulle ske på samma sätt 

varje gång skrevs en checklista där varje steg utfördes tills resultat erhållits. För 

detaljerad checklista se appendix 3.  

3.1.1 Utförande 

Under simuleringarna framkom ett viktigt samband. För ett lyckat munstycke krävs det 

hänsyn till kontinuitetsvillkoret. Kontinuitetsvillkoret säger att i ett slutet system där 

ingen vätska till eller bortförs och mediet är inkompressibel är massflödet konstant. Här 

tillämpas formeln: 

𝑞𝑣  ቂ𝑚3

𝑠ൗ ቃ = 𝐴 [𝑚2] ∙ 𝑣 [𝑚
2ൗ ] = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

(Gunnar 1998, 19)  

3.1.2 Resultat 

Resultatet av simuleringarna behandlades på två olika sätt. Det första sättet var med 

mätpunkter som mätte upp flödeshastigheten på tre platser vid munstyckets öppning som 

sedan plottades i en graf. Det andra sättet var genom en Isosurface, en ”massa” som visar 

de platser som hastigheten var över 1 𝑚
𝑠⁄ .  

Simuleringsresultatet visade att samtliga munstycken klarar av 1 𝑚 varianten, medan två 

presterade betydligt bättre på 2,5 𝑚 och 5 𝑚 varianten. De som visade mer potential var 

koncept B, Snäckan och koncept F, Halvrör.  Det var även de som höll en flödeshastighet 

över 1 𝑚
𝑠⁄  under de flesta simuleringarna.  

Figur 3.1 Tabellen är framtagen med hjälp av kontinuitetsvillkoret. Den visar hur stor 

öppningen på munstycket ska vara beroende på flödeshastigheten och pumpen. I detta fall ska 

öppningens area vara mindre än 0,023 𝑚2. 
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En observation som gjordes under simuleringarna var att monteringen av en 

gummiskrapa hade ett stort samband med kontinuitetsvillkoret samt en stor inverkan på 

hur munstycket presterade. Gummiskrapan skärmade av och halverade arean mellan 

munstycket och bassängbottnen.  

 Pugh 

Syftet med Pugh-matrisen var att väga koncepten mot varandra och se vilken som fyllde 

upp kundkraven till störst grad, och till sist stå med ett koncept kvar i slutet av projektet. 

Till skillnad från andra sållningsmatriser använder inte Pugh något viktningssystem på 

kundkraven utan det krävs intuition vid val av det slutliga konceptet. Viktningen sker 

också mellan koncepten där +, - eller 0 ges utifrån om konceptet är bättre, sämre eller 

likvärdigt.  

3.2.1 Pugh-matris 

Matrisen utfördes två gånger med olika referenser för att se ifall ordningen skulle 

förändrad beroende på vilket koncept som var referens. Första gången matrisen utfördes 

användes L-kvarten som referens eftersom den efterliknar SD-enheten. Andra gången 

valdes Halvrör.  

Figur 3.2 Simulering av koncept F, 1 𝑚. Den färgade ”massan” är isosurface som 

var en av metoderna som användes vid resultatbehandling bland simuleringarna. 
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Båda omgångarna av sållningsmatrisen gav samma resultat i vilken som motsvarade 

kundkraven bäst och sämst. De två som stack ut var Koncept B Snäckan och Koncept F 

Halvrör. Det var också dem som hade jämnast flödeshastighet i simuleringarna. 

(Appendix 5)  

3.2.2 Sållning, val av koncept 

De två koncepten som valdes för vidareutveckling var Koncept B Snäckan och Koncept F 

Halvrör eftersom de hade liknande poäng och därmed uppfyllde kundkraven. Eftersom 

inte valet av ett koncept kunde göras utifrån Pugh-matrisen vidareutvecklades båda 

koncepten i form av varsin framtidsplan och utifrån dem välja vilket koncept som skulle 

vara det slutliga.  

Det som skulle utföras vid val av Koncept B Snäckan var en laboration med bygge av en 

prototyp för att validera de simuleringsresultaten som gavs. Med Koncept F Halvrör 

skulle det behöva utföras fler simuleringar och optimering i Creo för att uppnå ett 

resultat.  

Valet blev fortsatt utvecklingen av Koncept B. Konceptet valdes på grund av sin poäng i 

Pugh-matrisen, intresset hos kunden och för att uppnå målet med en prototyp.  

 QFD 

Quality Function Deployment användes i projektet för att ta reda på vilken egenskap hos 

konceptet som skapar högst kvalitet för kund, i detta fall Weda. QFD utfördes på två 

Figur 3. 3 Första Pugh-matrisen som utfördes. 
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nivåer efter att voice of customer (detta fall blev VoC kundkrav), konceptets egenskaper 

och komponenter identifierats. 

VoC Egenskaper Komponenter 

Justerbarhet Form Munstycke 

Kostnad material Pumpstyrka Pump 

Jämn sugförmåga Material Fäste->drivenhet 

Sugkraft (𝟏 − 𝟐 𝒎
𝒔⁄  ) Sugöppning Slang 

Kostnad tillverkning Montering Fästelement 

Passar befintligt fäste Stabilitet Stödbalk 

Död zon  El-kabel 

Efter monterbar skrapa  Gummiskrapa 

   

3.3.1 Nivå 1  

Konceptets egenskaper skulle relateras med VoC med en poängskala på 0, 1, 3 och 9, för 

att ta reda på vilken egenskap hos konceptet som skapar mest värde för kunden. VoC 

viktades därför efter hur Weda hade uttalat om möjligheter och framtidsplaner kring de 

uppsatta kraven. Exempelvis viktades justerbarhet med en femma eftersom det skulle ge 

möjlighet att lättare anpassa munstyckets storlek till ett billigt pris efter bassängens 

design och storlek. Dödzon viktades med en etta eftersom detta ansågs som ett alternativt 

kundkrav om projektet skulle hinna. 

Resultatet av nivå 1 blev formen, sugöppningen och monteringen som skapar mest värde 

för kunden.   

Även en konkurrensanalys utfördes på denna nivå för att se hur konceptet låg till 

gentemot dagens lösning. Då vissa underlag saknades för prestandan hos SD-enheten så 

approximerades den till koncept N resultat från simuleringen som påminner till viss del 

om SD-enheten i design. 

QFD nivå 1-diagrammet hittas i appendix 6. 

3.3.2  Nivå 2 

Nivå 2 utfördes för att se vilka komponenter som ska fokuseras på relaterat till konceptets 

egenskaper. Ingen konkurrensanalys gjordes på denna nivå eftersom konceptet och den 

Figur 3. 4 En tabell över kundkraven och egenskaper. 
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nuvarande lösningen innehåller i stort sett samma eller liknande komponenterna vilket 

skulle bli svårt att dra en slutsats på en teoretisk nivå. 

Egenskapernas viktning delades ut efter föregående resultat (se QFD nivå 1) för att sedan 

poängsätta relationerna mellan komponenter och egenskaper på liknande viss som nivå 1. 

De högst poängsatta komponenterna blev munstycke, pump och gummiskrapan.  

QFD nivå 2-diagrammet hittas i appendix. 

 DFMEA 

En DFMEA utfördes på Koncept B Snäckan med avsikt i att förutse fel och minimera eller 

förebygga dem. Fokuset under arbetet låg på munstycket och de fel som kan inträffa 

innan eller under driftstiden. Detta gjordes genom en beskrivning av funktionen, diagram 

som visar hur komponenterna samarbetar med varandra och en matris som samlar och 

mäter hur alvarliga felen kan vara.  

 

Genom en analys av funktionsbeskrivningen och diagrammet fastslogs fyra fel som kan 

uppstå i eller nära relation till munstycket. Felen var mycket allvarliga på grund av att de 

hindrar eller försämrar funktionen hos munstycket. Åtgärderna som kan förhindra felen 

var mestadels förebyggande, däribland kontroller innan och efter driftsättning. Dock är 

det inte menat att munstycket ska vara dyrt att bytas ut vid fel.  (Appendix 7) 

Figur 3. 5 Visar ett blockschema över funktionen hos munstycket. 
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 DFA 

En DFA (design for assembly) utfördes enligt Cummings design för att analysera vilka 

komponenter hos konceptet som skulle kunna tas bort för att minimera och förenkla 

monteringen av konceptet. Det utförda arbetet i tabellform presenteras i appendix 8. 

Det första som identifierades var antalet komponenter som behövs för att montera 

konceptet.  Antalet komponenter som identifierades beräknades till ca 20 𝑠𝑡 där ett 

teoretiskt minimum av praktiska komponenter är 5 st. Detta gör att ”part count 

efficiency” beräknades till 25% (vilket ska vara enligt tumregel över 60%).  

Vid analys på vilka komponenter som kan minskas i antal eller exkluderas helt kollades 

även standardisering möjligheter upp. Eftersom munstycket ska vara skalbar så antages 

att röret, mynningen och skrapan inte kan standardiseras även om en fast profil kan 

skapas. Däremot kan övriga komponenter standardiseras i olika kategorier. 

Kostnader hos de olika produkterna anses vara låga förutom mynningen och pumpen som 

antages vara medium och hög. Anledningen till de låga kostnaderna är att produkterna 

oftast kan komma från standardiserade profiler eller formar som ger billig tillverkning. 

Mynningens komponenter är i sig relativt billiga men monteringen för att skapa 

munstycket anses sträcka sig till en medium kostnad.  

Konceptet saknar guidning av komponenterna och risk för monterings fel finns hos 

majoriteten av komponenter på grund av att de måste justeras och monteras med flera 

händer samtidigt. Mynningen är ett exempel på en otymplig komponent som måste 

svetsas fast på en glatt yta med en hög noggrannhet. Sprickor kan också bildas vid 

fastdragning av beläggen och fäste om dem placeras fel exempelvis nära en kant. Det 

Figur 3.6 Teoretisk montering av koncept B runt 20 komponenter. 

Lock 
Belägg x2 

Skruvar 

Fäste till drivenhet 

Pump 

Rör 

Munstycke 
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beräknas även ta minst 30 sekunder för att fästa ett belägg bortsett problem. Risk för 

personskador finns också då de flesta otympliga delar svetsas fast med plastsvets. 

Vid analys av resultatet av DFA utvecklades en ny variant av konceptet. Med hjälp av en 

ny profil av röret kan man ta bort hela mynning delen och dessutom skapa profiler som 

guidar belägg och fästet till drivenheten. Beläggen och fästet skulle troligen kunna göras 

om till likadana delar för förenkling av montering och tillverkning.  

Pumpen monteras som tidigare genom att föras in i röret, ett utsågat spår eller passform 

skulle kunna guida den till rätt plats och låses fast genom vridning eller lock. Om sågning 

rekommenderas tätning runt pumpen och på motsatt sida fästes ett lock över som svetsas 

på plats. Locket är format efter rörprofilens hål för att säkert täta annars eventuella 

läckage som kunnat bildas inuti konceptet. 

Konceptets nya design går drastiskt ned i monteringskostnader men upp i 

tillverkningskostnader. Om den totala kostnaden är högst mellan den nya designen eller 

den gamla skulle ytterligare DFM (design for manufacturing) analys behöva göras. Men 

en slutsats som kan dras är en snabbare, billigare, säkrare samt högre kvalitativ 

montering med den nya designen av konceptet.  

 

 Prototyp 

Eftersom validering av simuleringsresultatet krävdes behövdes en prototyp och 

laboration utföras. Prototypen skulle byggas efter den första teoretiska 

monteringsmodellen eftersom den bestod av många standardprodukter som var lätt att få 

tag på. Då syftet endast var att undersöka flödeshastighetens fördelning över munstyckets 

mynning ansågs det inte att belägg och andra fästanordningar behövde monteras. 

För mätning av flödet krävdes mätutrustning för att läsa av resultatet av laborationen. 

Efter granskning av olika mätutrustningar och en intervju med KIMO (återförsäljare av 

mätutrustningar) beslutades det att mätningen skulle utföras med hjälp av U-rör. 

Figur 3.7 Konceptets nya profil Figur 3.8 Koncept B ny teoretisk montering 
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Utrustningen mäter skillnaden på normaltrycket i bassängen och trycket som sker i 

munstyckets öppning och två mätpunkter sattes ut för att kunna se fördelningen av flödet. 

3.6.1 Bygge 

Komponenterna av modellen bestod av ett PVC rör, PVC skivor, dränkbar länspump, 

dubbelmuff och ett lock i PP samt ett förminsknings rör från 140∅𝑚𝑚 ⇒ 110∅𝑚𝑚 i PP. 

Modellen byggdes 60𝑐𝑚 lång med hjälp av sticksåg, borr och svets. För att fästa delarna 

användes en värmepistol med en svets sko för att kunna svetsa med PVC tråd. Slutligen så 

fästes mätpunkterna i munstyckets mynning och alla skarvar tätades med hjälp av 

Sikaflex.   

Det förekom även slipning och kantutjämning vilket gjordes med slipverktyg samt 

handfräs för att minska risker för onödiga turbulensströmningar i munstycket. 

Vid monteringen av prototypen la projektet märke till de krångligheter som redan hade 

analyserats i DFA. Exempelvis krävde monteringen av munstyckets mynning många 

händer samt justeringar eftersom det var en platt yta som skulle fästas på en rund yta.  

3.6.2 Test 

Testet utfördes hos Weda i företagets testbassäng. Utrustningen kontrollerades först att 

den var tät eftersom vattnet endast skulle komma från mynningen. Efter kontrollen hade 

utförts kopplades mätutrustningen och kalibrerades så att en jämn ”nollnivå” hittades i 

U-rören. Prototypen testades därefter med mätutrustningen placerad synligt och på 

läsbart avstånd. 

Vid start av prototypen anmärkte projektet att det tog några sekunder innan nivån i U-

rören stabiliserades. Detta kan bero på att pumpen måste sätta allt vatten i röret i en 

cirkulations rörelse. Beroende på munstyckets längd varierar denna vattenmängds massa 

som pumpen måste sätta i rörelse och kan vara bra i åtanke om man har ett munstycke 

upp till 5 𝑚 vilket blir mycket vatten som måste sättas i rörelse. 

Figur 3.9 Munstycket mynning svetsas ihop med PVC röret. Notera de 
rödmarkerade mätpunkterna. 
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När u-rörens nivåer stabiliserats mättes nivåskillnaderna till ungefär 4 𝑐𝑚 i båda ändar. 

Detta antyder att flödet är mycket jämnt fördelat över hela munstyckets mynning vilket 

var det resultat av laborationen som projektet ville uppnå. Med detta resultat kan det då 

antas att simuleringarna (se kap 3.1) stämmer till stor grad överens med verkligheten. 

Vid beräkning av munstyckets flödeshastighet fick projektet fram att hastigheten gick upp 

till 0.88 [𝑚
𝑠⁄ ]. Förutom att prototypen har en svagare pump så kan detta även bero på 

ojämnheter och kanter som ger upphov till oönskad turbulens i munstycket som påverkar 

flödeshastigheten negativt. Detta är ännu ett resultat som pekar på att den första 

teoretiska monteringen inte är att föredra eftersom kvaliteten hos produkten kan variera 

bland annat på grund av mänskliga faktorn under monterings processen. 

 

 

 
 
  

Figur 3.11 Prototypen testas. 
Slangarna går till mätutrustningen 

Figur3.12 Mätutrustningen placerades på 
läsbart avstånd. 

Figur 3.10 rörens start och utslags positioner. 
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4 Resultat  

Projektet har nått sina mål med att presentera ett produktkoncept i form av en poster och 

en teknisk rapport som klarar av de primära kundkrav som ställts från Weda.  

Kundkrav Uppfyllt Kommentar 

Justerbart Ja Profil av konceptet som extruderas till 

önskad längd.  

Passa existerande drivenhet Delvis Enheten kan skruvas fast men 

positionering av munstycket skulle 

behöva ses över ytterligare. 

Tillverkas i ett annat material än metall Ja Tillverkas antingen i PP eller PVC 

Skalbar modell i fabrik Ja Se justerbart 

Klara av poolmiljö Ja Materialen som valts klarar av miljön 

den utsätts för. 

Klara av att dammsuga sedimentet i 

bassängen 

Ja Munstyckets dimensioner och 

flödeshastighet över 1[𝑚
𝑠⁄ ] klarar av 

det fina sedimentet  

Koncept B, Snäckan, som presenterats stöds dessutom med grundläggande fakta samt 

simuleringar och ett laborations test. 

De sekundära kraven som montering av gummiskrapa och se över dödzonerna skulle 

endast undersökas om tid fanns över. Här såg projektet vikten med att använda sig av 

gummiskrapa monterat på konceptet rätt så tidigt under projektets gång varpå även det 

kravet har uppfyllts. Däremot hann projektet inte se över dödzonerna innan projektets 

avslut. 

 

  

Figur 4.1. Hur konceptet uppfyller kundkraven. 
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5 Diskussion 

Konceptet som projektet valde visar lovande resultat för en enkel och billig design för att 

lösa problemställningen av ett anpassningsbart munstycke. ”Snäckan” som konceptet 

kallas utnyttjar turbulensen skapat av pumpen för att åstadkomma en jämn fördelning av 

sugkraften längs med hela konceptets mynning och förväntas att vara billigare och 

enklare att installera än den nuvarande lösningen som finns idag. 

Den nuvarande lösningen kan dock hantera större partiklar än snäckan samt så har inte 

snäckan testats hantera det sediment som är tänkt utan endast i rent vatten. Det kan 

hända att den smala öppningen kan täppas igen vilket skulle innebära att den inte klarar 

av sin primära funktion.  

En annan problematik är om mynningen skulle ge vika för sin egen tyngd vid de större 

längderna men då skulle man kunna stötta öppningen med metall eller plaststöttor som 

installeras på något vis. Detsamma om man misstänker att bassängen innehåller något 

som riskerar munstyckets livslängd exempelvis sten skulle man kunna förstärka den med 

en stålkant för att klara av eventuella större partiklar. Detta visar också att det finns 

många förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter hos konceptet. Ett exempel skulle 

kunna vara att minska längden på mynningens kanal till ”kammaren” som pumpen 

befinner sig i. 

De övriga koncepten som presenterades visar också stora utvecklingspotentialer för att 

klara av detta problem. Exempelvis går det att kombinera de flesta koncepten med 

varandra för att förbättra deras egenskaper. Koncept F:s triangelformade sugöppning 

skulle kunna utnyttjas på samtliga koncept för att effektivisera sugkraften. 

Hur dödzonen skulle hanteras hann projektet endast diskutera. Men en tänkbar lösning 

skulle vara att bygga en ”vagga” som sitter på drivenheten där fyra munstycken 

installeras. 
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6 Slutsats 

Koncept B ”snäckan” valdes som slutgiltig lösning på problemet då konceptet uppfyller 

alla ställda kundkrav förutom ett av de sekundära kraven om dödzonen. Snäckan var 

också det koncept som presterade bäst enligt projektets simuleringar gentemot de övriga 

koncepten samt hade tidigt i projektet många utvecklingsmöjligheter till att göras skalbar 

på ett effektivt sätt. 

För framtida arbeten kring konceptet skulle det rekommenderas att ytterligare se över 

optimering av munstyckets form och dimensioner för att öka kvaliteten hos konceptet. 

Även monteringen till drivenhet och av pumpen skulle behöva analyseras noggrannare för 

att effektivisera monteringen av konceptet.  

En annan rekommendation är laborationer på längre prototyper för att testa skalbarheten 

i verkligheten.  
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Appendix 

Appendix 1 

Tillverkningsmetoder hos plast 

• Formsprutning 

Vanligaste förekommande metoden för termoplaster. Materialet (smält plast) 

sprutas in i ett tempererat verktyg i högt tryck, vanligen mellan 100–500 bar. 

Efter att smältan svalnat och stelnat stöter man ut den färdiga produkten ur 

verktyget. Lämpar sig bäst för stora serier. 

• Formblåsning 

Två formhalvor, oftast av aluminium, sluts kring en strängsprutad slang som 

blåses upp med lufttryck mot formväggarna. Efter att materialet har svalnat tas 

formen isär och stöts ur. Trimning av skäggkanter behövs oftast som 

efterbehandling och tjockleken hos produkten kan variera efter hur mycket den 

har sträckts ut. 

• Vakuumformning 

En plastskiva värms upp till lämplig temperatur och sträcks över en plugg som 

har försetts med massa små hål. Efter att vakuum appliceras genom hålen formas 

plasten efter hon-formen. Plaster denna metod används till är ABS, PS, PC 

PMMA och TPE. Efter formning måste plasterna trimmas. Lång ställtid och dyra 

former gör att processen är dyr. 

• Extrudering 

Volymmässigt störst vid bearbetning av plast. Metoden är för kontinuerlig 

formning av profiler med olika tvärsnitt. Med hjälp av olika munstycken 

(matriser) skapas rör, sträng, film mm.  

• Formpressning av SMC 

Störst i gruppen armerad plast och andra härdplaster då bättre värme och 

kemikaliebeständigheter behövs. SMC står för sheet moulding compound och har 

kommit längst när det gäller serieproduktion. En matta skärs och staplas till ett 

paket som läggs i en 150oC varm form och sedan pressas. Produkten får en väldigt 

fin yta och tjocklek bestäms av volymen hos materialet som matas in. Trimning av 

skägg hos produkten sker ofta och inga hål görs direkt med verktyget utan fixas i 

efterhand. Målning är också ett problem hos denna arbetsmetod och trycket på 
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materialet behöver vara mycket högt vilket resulterar på stora pressar mellan 

500-2000ton.  

• Handuppläggning, vakuuminjicering 

Sprutas eller ”målas” på lager av plast på en form. Båtar har tillverkats på detta 

vis och har blivit vanligare i medelstora serier. Fördelen är att produkten kan 

stärkas med hjälp av olika material lager. Metoden har dock kritiserats för höga 

halter av styren eftersom detta är en ”öppen arbetsmetod”. 

Plaster 

• ABS 

ABS förekommer i en mängd olika kvaliteter med skiftande egenskaper. 

Materialet kännetecknas av sin goda slagseghet, ythårdhet och ytfinish. ABS är 

resistent mot syror, alkaliska lösningar, alkohol, fett, olja saltlösningar mm. 

Däremot är materialet känsligt för UV-ljus, koncentrerade mineralsyror, 

aromatiska kolväten och klorerade kolväten. En variant för utomhusbruk finns 

där det UV känsliga butadien byts ur mot akrylgummi. Blandningar av PC ökar 

UV och slag tålighet samt värmebeständigheten. 

• Acetalplast, POM 

Är en styv, ogenomskinlig högkristallin termoplast. Materialet har hög 

värmetålighet, god hållfasthet och låg friktion och används bland annat som 

kugghjul och lager. Materialet är känsligt för varmt vatten och ska inte användas 

hos vattentemperaturer över 80oC. 

• Polyamid 

Är en delkristallin plast med goda termiska egenskaper. Med glasfiberarmering 

kan materialet användas vid mycket höga temperaturer. Materialet suger dock åt 

sig mycket fukt och sväller och mycket torr polyamid kan vara mycket spröd. 

• Polyeten, PE 

Är en delkristallin volymplast som klassificeras som LDPE och HDPE (low/ high 

density polyethylene) och är den vanligaste plasten som bland annat förekommer 

i plastpåsar till bränsletankar. PE har utmärkta nötningsegenskaper, lågt pris och 

bra resistans mot kemikalier. Nackdelarna ligger i att materialet inte bör 

överskrida +80oC, svår målat och nästintill omöjligt att limma. 
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• Polykarbonat, PC 

Transparent amorf termoplast med bra slagtålighet men låg reptålighet och 

används till bland annat bilstrålkastare. Materialet tål hög värme men inte varmt 

vatten och är svag mot lösningsmedel. 

• Akrylatplast, PMMA 

Även känt som plexiglas. Bra optiska egenskaper och billigt. Kan dock inte 

användas vid lika höga temperaturer som PC men har bra UV egenskaper och 

används ofta som baklysen till bilar. 

• Polypropen 

Materialet har goda egenskaper mot kemikalier, utmattning och har ett lågt pris.  

Materialet är dock känsligt mot UV-ljus och sprött i kyla vilket sprödheten kan 

motverkas genom att blanda EPDM i materialet. Polypropen används inom en 

mängd områden och är den näst största volymplasten. 

• Polystyren, PS 

Polystyren eller styrenplast är en glasklar amorf termoplast som är mycket billig 

och används till engångs artiklar. Den är spröd, tål inte kemikalier och har 

begränsad användningstemperatur. Expanderad polystyren är även känt som 

frigolit. 

• Polyvinylklorid, PVC 

Är den tredje största volymplasten efter PE och PP. PVC har utmärkta egenskaper 

som kemikaliebeständigt, bryts inte ned av mikroorganismer och billig. 

Materialet är väldigt sprött och därför används också stora mängder mjukgörare 

vilket har gjort att materialet har fått dåligt miljörykte. Användningsområden är 

bland annat avloppsrör, kablageisolering och golvmattor. 

• Termoplastisk polyester 

Polyester förekommer både som härdplast (omättad polyester) eller som 

termoplast, som kan även här vara antingen amorf eller delkristallin. Polyester 

klarar av höga temperaturer och har hög styvhet men klarar inte av starka syror 

och varmt vatten +80oC. Polyester används till att göra elkontakter, plastflaskor, 

filmer mm. 
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Appendix 2 

Underlag från Weda 
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Appendix 3 

Simulerings checklista 

Checklista för simulering 

Förberedelser 

1. Skapa tre mappar för de olika längderna av för simuleringarna. 

a. Namnen på mapparna ska vara Koncept_”Bokstav”_”Längd” 

b. Lägg in testboxen, munstycket och sammanställningen.  

2. Skapa även en resultatmapp. Resultatmappen skall ligga i simulerinsmappen. 

Den ska ligga där för att det enkelt ska gå att flytta bara resultaten när alla 

simuleringarna är klara.  

a. Undermapparna i resultatmappen ska vara en för varje koncept, sedan 

ska resultaten sparas i mappen för koncepten.  

b. Namn på resultatfilerna ska vara P1905_”Sorts 

resultat”_”Konceptnamn”_”Längd”_”Rev”.JPG 

3. Öppna Creo paramatreic och sätt working direktory på första 

simuleringsmappen.  

4. Öppna sammanställningen.  

5. Se till att arean på mynningen på munstycket har rätt area: 

 

6. Stäng av alla koordinatsystem utom den för sammanställningen. Detta 

underlättar senare när man ska definiera riktningar senare i simuleringen.  

7. Skapa en snitt vy som går genom munstyckets öppning. (Bör redan vara 

definierad). Flytta den om den inte visar rätt features på simuleringen.  

8. Montera munstycket i mitten av boxen.  
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a. ASM_TOP är 10mm ovanför botten på simuleringsboxen. Montera 

botten av munstycket mot den.  

9. Se till att slangen är kopplad ordentligt.  

Utförande 

1. Öppna Flow Analysis.  

2. Klicka upp ett nytt projekt. 

3. Välj Physics Module. 

a. Turbulens 

b. Streamline 

4. Klicka Create Fluid Domain. 

a. Se till att alla öppningar är korrekta.  

b. Sedan Add to Simulation. 

5. Välj Materials 

a. Ändra Fluid domains material till vatten.  

6. Välj Boundary Conditions 

a. BC_1 och BC_2 ska vara Specified Total Preusre och sättas till 120 000 

Pa. Här ska även partiklar släppas, de ska vara 20 st. 

b. BC_3 och BC_4 ska defineras som Symmetry.  

c.  BC_5 skall sättas till Specified Volumetric Flux och vara 0,023 m3/s. 

OBS ändra till Outflow.  

7. Ändra vy till snitt vyn. 

8. Addera en Section View 

9. Sectionsytan ska ändras till en yta på Z-planet, och visa Velocity Magnitude 

[m/s].  

10. Streamlines lika så. 

11. Skapa tre Monitor Points.  
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a. Första ska monteras i änden på munstycket.  

b. Andra ska monteras halvvägs in mot utloppet.  

c. Sista ska monteras i mitten under utloppet.  

12. Markera alla tre punkterna i modellträdet och skapa tre X, Y, och Z-Plotar. De ska 

sättas till var sin X, Y och Z-komposant med flödeshastighet.   

13. Starta simuleringen och generera en Mesh. Stå sedan på streamlines för att se till 

att simuleringen är korrekt.  

  



44 

 

Resultatbehandling 

Resultatet som ska plockas är bilder på X, Y och Z-plottarna vid mätpunkterna samt 

tvärsnittsbilden över munstycket.  

1. Öppna för att se plottarna.  

a. Ta en skärmbild som liknar den nedan:  

b. Döp den till: P1905_Hastighetplot_”Konceptnamn”_”Längd”_”Rev”.JPG 

2. Markera tvärsnittet som går rakt igenom modellens munstycke.  

a. Klicka i så man ser munstycket raktframifrån. 

b. Stäng av eventuella plan, koordinatsystem och Spin Center.  

c. Välj Velocity Magnitude.  

d. Sätt Smooth Color Map till No. 

e. Sätt minsta värde till noll och största värde till sex. 
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f. Ta sist en skärmbild över munstycket som liknar den nedan:  

g. Döp den till: P1905_Värmebild_”Konceptnamn”_”Längd”_”Rev”.JPG 

3. Skapa en Isosurface.  

a. Ändra Isosurface Variable till [m/s]. 

b. Ändra Type till Above Value. 

c. Ställ in 1 m/s.  

d. Under Surface ändra Variable till [m/s]. 

e. Ändra Max till 6 m/s. 

f. Ändra Smooth Color Map till No. 

g. Ställ orientation till stan och ta en skärmbild som liknar denna:  
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h. Spara bilden som P1905_Isosurf_”Konceptnamn”_”Längd”_”Rev”.JPG  
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Appendix 4 

Simuleringsresultat 

  

Figur A.4.2 Koncept C,1m Figur A.4.1. Koncept B,1m 

Figur A.4.3. Koncept F,1m 
Figur A.4.4 Koncept M,1m 

Figur A.4.5 Koncept N,1m 
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Figur A.4.6. Koncept B,2.5m 

Figur A.4.7 Koncept C,2.5m 

Figur A.4.8 Koncept F,2.5m 



 

49 

 

 

  

Figur A.4.9 Koncept M,2.5m 

Figur A.4.10 Koncept N,2.5m 
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Figur A.4.12 Koncept B, 5m 

Figur A.4.13 Koncept C, 5m 
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Figur A.4.14. Koncept F, 5m 

Figur A.4.15Koncept M, 5m 
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Figur A.4.16 Koncept N, 5m 
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Snäckan 

Klippan 

Halvrör 

Rörig 

L-Kvarten 

Figur A.4.17. Resultatet av mätpunkterna utsatta på munstyckena under 
simuleringen. 
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Appendix 5 

Pugh-matris 

 

 

Figur A.5.1 Första PUGH användes med Koncept N som ref eftersom 
den har stora likheter med dagens lösning. 
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Figur A.5.2 Andra PUGH användes med ”Halvrör” som ref eftersom 
projektet ville särskilja Snäckan och Halvrör. 
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Appendix 6 

QFD-matriser 

 

 

Figur A.6.1 QFD Nivå1 relationerna mellan konceptets egenskaper och ”voice of 
customer” värderades för att se vad som skapar mest värde hos kund. 

Figur A.6.2 QFD Nivå2 relationerna mellan konceptets komponenter och 
egenskaper värderades för att se hos vilken komponent som projektet ska lägga 
fokus på. 
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Appendix 7 

DFMEA-matris 

 

  

Figur A.7.1 DFMEA utfördes på ”munstycket” för att utfärda vilka risker och konsekvenser som finns. 
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Appendix 8 

DFA-arbetsblad 
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