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Sammanfattning 
Examensarbetet utfördes sommaren 2012 åt Hälsolinjen. Med ett patent som grund 
konstruerades och formgavs en säkerhetsventil för tryckluft. Denna säkerhetsventil är tänkt att 
användas i hushållskök, varför mycket arbete lades på att formge produkten så att den blir 
attraktiv samt funktionell för människor med nedsatt funktion i armar och händer. Även två 
tryckluftsdrivna hjälpmedel formgavs. 
Flera designkoncept utvecklades och presenterades, därefter valdes några av dessa ut för vidare 
utveckling samt formgivning. 
Initialt var tanken att använda standardkomponenter för merparten av säkerhetsventilens delar, 
men på grund av vissa patentfrågor samt utformningen av designen frångicks denna ambition. 
Det beslutades då att en ny kulventil skulle konstrueras. 
Möten med representanter för större företag i pneumatikbranschen samt den industridesigner 
vars idéer ligger som grund för patentet genomfördes.  
En unik dubbelfunktion för handtaget utvecklades vilket resulterade i en säkrare konstruktion. 
Ritningsunderlag för tillverkning av prototyp togs fram, även prototypen framställdes. 
På grund av semestertider blev vissa komponenter tillverkade av projektgruppen. 
Projektgruppens förväntningar på examensarbetet överträffades och vi har en förhoppning om att 
produkterna kan komma ut på marknaden och vara till hjälp för personer med särskilda behov. 
Nyckelord 
Tryckluft, Säkerhetsventil, Avluftande kulventil, Kök, Hjälpmedel.
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Abstract 
This thesis was done during the summer of 2012 for the company Hälsolinjen. With a patents as 
a basis a safety valve were constructed and designed for compressed air. This safety valve is 
thought to be used in a household kitchen and therefore a lot of work was done designing the 
product to be attractive for as many as possible and to operate for people with disabilities in their 
arms and hands. Two pneumatic appliances were also designed. 
After several design concepts had been developed and presented some of them were elected to 
furthermore development and figuration. 
Initially the main concept was to use standard components for the majority of the parts of the 
safety valve, but because of some issues with the patents and the construction of the design this 
idea was abandoned. It was then decided that a new ball valve was to be made. 
Meetings with representatives from major companies in the pneumatic industry and with the 
industrial designer, whose ideas is the basis for the patents, were made. 
A unique double function for the handle were developed which resulted in a safer construction. 
A basis of design for manufacturing of the prototype and the prototype itself was prepared. 
Because of summer vacations were some components made by the project team. 
The project team’s expectations of the thesis were exceeded and we have hope that the products 
will in a near future come to the market and help people with special needs. 
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Compressed air, Safety valve, Exhaust ball valve, Kitchen.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Då uppdragsgivaren Hannele Kankainens väninna fick en stroke blev det uppenbart 
för henne hur komplicerat vanligt hushållsarbete kan vara med begränsad 
rörlighetsförmåga och styrka. De båda sökte efter hjälpmedel, men utbudet var 
mycket begränsat för de personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder har 
nedsatt styrka i händerna eller bara kan använda en hand. Uppdragsgivaren fick då 
idén att utveckla tryckluftsdrivna hjälpmedel för hushållskök och tog fram en idé som 
mynnade ut i ett patent.  

1.2 Problemdefinition 
Exempel på hushållssysslor som ofta kan vara problematiska för äldre personer eller 
personer med funktionshinder är att tömma kokvatten ur en kastrull eller att vispa 
grädde i en skål. Befintliga tryckluftsventiler är utformade för att vara små och vara 
placerade i garage eller industri. Det är ofta svårt och trögt att öppna och stänga 
tryckluftsventiler. Det krävs då en kraft som målgruppen inte besitter. Även att 
ansluta befintliga snabbkopplingar kan vara svårt då de är trycksatta och ett ordentligt 
grepp saknas. Vid trycksatt system är det trögt att ansluta snabbkopplingen och när 
den avlägsnas blir det en rekyl och snabbkopplingen kan flyga iväg. Det bildas en 
luftknall som kan vara skrämmande och opassande i hushållskök.  

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att utifrån Hannele Kankainens patent vidareutveckla 
säkerhetsventilen med tanke på konstruktion och formgivning samt att tillverka en 
prototyp. Utöver säkerhetsventilen ska även två hjälpmedel/produkter formges. 

• Vakuumplatta som via tryckluft kan hålla en bunke på plats så att en person 
till exempel kan vispa grädde med en hand. 

• Ett verktyg där funktionen ska vara att ta bort vatten från en kastrull med 
exempelvis potatis.  

Nedanstående ska genomföras: 

• Säkerhetsventilen: konstruktion, formgivning, ritningsunderlag och prototyp. 
• Vakuumplattan och vätskesugen: formgivning. 
• Renderade presentationsbilder av produkterna.  

1.4 Kravspecifikation 
• Prototyp ska tillverkas av säkerhetsventilen. 
• Standardkomponenter ska användas i den utsträckning det är möjligt. Detta för 

att minimera produktionskostnader.  
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• Produkterna ska vara användarvänliga för målgruppen vilket innebär att de ska 
kunna manövreras med en hand eller nedsatt handstyrka. 

• Patentkraven (bilaga 1) måste följas för konstruktion och formgivning av 
säkerhetsventilen. 

• Val av material och metoder ska ske med en hållbar utveckling i åtanke.  

1.5 Avgränsningar 
Kulventil kommer inte att konstrueras då standardkomponent är tänkt att användas, 
dock kan mindre modifieringar av standardkulventil komma att ske. 

Det kommer inte att ske någon sökning hos Patent- och registreringsverket efter 
patent eller designskydd som kan beröra de framtagna produkterna.  

Provtryck över 8 bar kommer inte att ske. 

Kostnader för framtida produktion av produkterna kommer inte att undersökas. 

1.6 Lösningsmetoder 
Då projektgruppens uppgift är så konkret; att ta fram design- och 
konstruktionslösningar för säkerhetsventilen samt två hjälpmedel inom ramen för 
patentets begränsningar, föll sig valet av lösningsmetoder naturligt. Alternativa 
lösningsmetoder behövde därför inte diskuteras i någon större utsträckning.  

Arbetet ska inledas med att samla in nödvändiga fakta på olika områden genom 
litteraturstudier, intervjuer och företagsbesök samt genom att undersöka 
standardkomponenter såsom befintliga kulventiler för att få inspiration till olika 
lösningar.  

Intervjuer med personer som har funktionsnedsättningar kommer att hjälpa 
projektgruppen att förstå vad målgruppen behöver, till exempel hur lång hävarmen 
behöver vara för att de med lagom kraft ska kunna öppna ventilen.  

Information angående standardkomponenter ska införskaffas via representanter för 
större företag inom pneumatik och VVS-branschen samt dess hemsidor och kataloger.  

Andra hushållsmaskiner kommer att studeras med tanke på design och ergonomi.  

För att komma fram till de totalt nio design- och/eller konceptförslag av de olika 
produkterna – säkerhetsventil, vakuumplatta och vätskesug - som ska presenteras för 
uppdragsgivaren kommer idégenereringsmetoderna brainstorming och brainwriting 
att användas.  

Med hjälp av skisser och diskussioner utvecklas utvalda idéer. Nio förslag ritas upp i 
3D med hjälp av PTC Creo. Inför valet av vilka koncept som projektgruppen ska gå 
vidare med utvärderas koncepten med hjälp av Pughmatriser. En Pughmatris innebär 
att ett av koncepten används som referens och övriga koncept jämförs med detta i ett 
diagram där olika kriterier tillmäts olika stor vikt (Ullman D. G., 2010, ss. 221-226). 
De kriterier som valts i matrisen är pris, monteringskostnad, användarvänlighet, 



     

3 

 

upptagen arbetsyta, möjlighet att hålla ren samt spår efter demontering (Figur 18).  
Resultaten från Pughmatrisen kommer sedan att diskuteras med uppdragsgivaren och 
handledaren.  

De tre produktförslag som väljs ut vidareutvecklas sedan med tanke på konstruktion 
och funktion. Även i denna fas används PTC Creo. De olika komponenterna monteras 
i assembleys för att kontrollera att måttsättningen är korrekt. 

En prototyp av säkerhetsventilen kommer att tas fram. Prototypen kommer att 
användas för att utvärdera konstruktion och design. Olika tester och laborationsförsök 
kommer att genomföras på den färdiga prototypen för att kontrollera att den fungerar 
tillfredsställande. 

Under projektet kommer projektgruppen att arbeta i enlighet med concurrent 
engineering. Metoden innebär att designers, konstruktörer, tillverknings- och 
marknadsföringsansvariga har kontinuerlig kontakt under ett projekt. Detta för att 
undvika problem som kan uppstå när man arbetar enligt ”over-the-wall”-metoden, där 
kunden kommunicerar med marknadsavdelningen, som sedan lämnar uppgifter vidare 
till designansvariga, som i sin tur levererar ett färdigt koncept till 
tillverkningsenheten; denna form av envägskommunikation har en tendens att 
medföra att den slutprodukt som presenteras inte alls är vad beställaren hade tänkt sig 
(Ullman D. G., 2010, ss. 8-9). 

Projektgruppen ska under hela processen ha ett pågående samtal med 
uppdragsgivaren, som är den som ska se till att produkterna kommer i produktion och 
marknadsförs mot kund. 

Gruppen kommer också att ha löpande kontakt med legotillverkare för att samråda 
kring olika konstruktionslösningar.   
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2. Teori och faktainsamling  
2.1 Teoretisk referensram  
Under genomförandet av projektet har de kunskaper som inhämtats under tidigare 
delar av utbildningen gett en god bas. Material- och produktionskurserna (HM1000, 
HM1003) har varit till stor nytta vid val av material och tillverkningsmetoder, liksom 
kursen i hållbar utveckling (MJ1506). Projektgruppen har också använt sig av 
kunskaper som inhämtats under kurserna i hållfasthetslära (HM1001) och 
konstruktionselement (HM1010), bland annat vid beräkningar av olika krafter och 
dimensionering av olika komponenter. 
PTC Creo har använts frekvent under projektets gång och de kunskaper som 
inhämtats under kursen datorbaserade designverktyg (HM1002) har då varit 
ovärderliga.  
Olika metoder för utveckling och utvärdering av koncept från kursen innovations- och 
designmetodik (HM1018) har varit till stor hjälp.  

Kunskaper från tidigare yrken har kommit väl tillhanda under detta projekt. Det 
handlar bland annat om lång erfarenhet av skärande bearbetning samt av att måttsätta 
ritningar och lägga ut jobb på underleverantörer, kunskaper om hur olika material 
fungerar i praktiken samt kontakter inom verkstadsindustrin.  

Fördjupade kunskaper om kulventiler krävdes i konstruktionsfasen. Projektgruppen 
inhämtade information om hur olika kulventiler fungerar för att kunna konstruera en 
avluftande kulventil som höll sig inom ramarna för patentskisserna, dels via 
företagskontakter (2.2.7), dels via internet.  

Gruppen har också fördjupat sina kunskaper inom ritteknik, bland annat genom 
studier av Bo Lundkvists Ritteknik (Lundkvist, 2009) samt om renderingar i PTC 
Creo.   

2.2 Faktainsamling  
2.2.1 Nulägesbeskrivning 
Uppdragsgivaren Hannele Kankainen driver ett företag, Hälsolinjen, där hon på 
senare tid arbetat som massör och fotterapeut. Hon har vid sidan av sin ordinarie 
verksamhet under ett antal år arbetat för att försöka förverkliga sina idéer kring 
säkerhetsventilen.  

Hannele Kankainen samarbetade med en industridesigner, Janne Lundberg, som 
hjälpte henne att ta fram den säkerhetsventil som hon tog patent på. Hans skisser 
(Bilaga 1) har använts som underlag, eftersom den prototyp som ska tas fram måste 
hålla sig inom de ramar som patentet ger. 
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2.2.2 Målgruppsbeskrivning 

Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som uppstår efter en blodpropp eller 
blödning i hjärnan och är en av de vanligaste orsakerna till långvariga funktionshinder 
hos vuxna. Hos den person som drabbats av en stroke har det uppstått syrebrist i en 
del av hjärnan. Detta leder till att hjärnceller i den aktuella delen dör och att de 
kroppsliga funktioner som styrs därifrån inte längre kan fungera som de ska. 
Storleken på skadan och var i hjärnan den sitter avgör vilken typ av besvär den 
strokedrabbade får. En typ av besvär som är vanliga är att man blir förlamad eller får 
nedsatt känsel i ena halvan av kroppen (1177 Sjukvårdsupplysningen, 2012).  
 
Människor som haft en stroke får ofta en nedsättning av ADL-funktion, det vill säga 
svårigheter att klara dagliga sysslor såsom hushållsarbete. Ungefär var tredje 
strokepatient som är vid liv ett halvår efter insjuknandet är beroende av andra 
människors hjälp för att klara av vardagliga aktiviteter (Socialstyrelsen, 2009). 

Det medicinska kvalitetsregistret Riks-Stroke har gjort en uppföljning av hur 
strokepatienter uppfattar sin livssituation ett år efter insjuknandet. Den visar att 
relativt många strokedrabbade inte anser sig ha fått tillräcklig hjälp och stöd. Runt 40 
procent sade sig inte ha fått tillräcklig rehabilitering och en lika stor andel tyckte sig 
sakna tillräcklig hjälp från hemtjänsten. Över hälften av respondenterna i denna 
undersökning sade sig behöva hjälp av närstående på olika sätt (Kjell Asplund, 2011, 
s. 106). 

Samtidigt visar rapporten att en hög andel av dem som haft eget boende innan sin 
stroke också hade det tre månader efteråt. Under 2010 var den andelen 81 procent, 
den hittills högsta (Kjell Asplund, 2011, s. 100). 

Detta torde betyda att behovet av hjälpmedel som underlättar hushållsarbete för 
personer med nedsatt rörlighet i en arm är relativt stort. Det finns naturligtvis också 
andra grupper än strokepatienter som har nedsatt rörlighet och styrka i händerna, 
exempelvis reumatiker. Andra potentiella målgrupper är äldre personer med nedsatt 
styrka samt personer som endast har en arm.  

Reumatisk sjukdom 
Det finns ett stort antal diagnoser som hamnar under samlingsnamnet reumatiska 
sjukdomar. Enligt Reumatikerförbundets rapport uppgår antalet reumatiska diagnoser 
till 80 stycken (Carlsson, 2011, s. 2). 
Sjukdomen eller sjukdomarna påverkar hela livet hos de som lever med en reumatisk 
sjukdom. Smärtan är det som påverkar mest, både kroppslig och själslig (Einhorn, 
2002, s. 11). Den själsliga smärtan beror på många saker, bland annat att alltid ha ont 
och att inte kunna göra saker som att laga mat eller hälla av vattnet från en kastrull. 

Det finns alltså många olika symtom och sjukdomsbilder. Alla människor upplever 
smärta på olika sätt och den går inte att mäta eller förmedlas, den måste upplevas 
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(Einhorn, 2002, s. 11). För reumatiker gäller samma sak, en del har ont ibland och 
andra har så ont att de inte kan röra vid något. Skillnaden är att de alltid känner av 
smärta mer eller mindre. Det finns ett stort utbud av smärtlindrande läkemedel men 
det handlar oftast om att lindra topparna, när smärtan är som svårast, och de får lära 
sig att leva med smärtan (Enman, 2002, s. 3).  

När dessa med långt gående reumatisk sjukdom rör vid något eller försöker greppa 
något uppstår en obeskrivlig smärta. Allt de rör vid blir inte till guld utan till smärta.  

2.2.3 Marknadsanalys 
En studie har gjorts för att studera vilka hjälpmedel som finns på marknaden för 
målgruppen. Bland annat har det utbud som Hjälpmedel Stockholm tillhandahåller för 
brukare inom Stockholms läns landsting inventerats. Det gjordes också en bred 
sökning via internet för att hitta olika typer av kökshjälpmedel. 

Sökningarna visar att det finns få hjälpmedel som liknar dem som uppdragsgivaren 
vill ta fram. Nedan presenteras några hjälpmedel som hittades.  

Ett kökshjälpmedel som finns på marknaden är 
Dycem burköppnare (Lekande lätt, 2012). Den 
fungerar på så sätt att man använder sig utav en 
konformad del av ett slags mjukt gummi med hög 
friktion som sätts på en burk eller ett lock som 
ska öppnas. För att burken inte ska glida mot 
exempelvis diskbänken använder man sig av en 
rund matta i ett liknande material som skapar 
friktion mellan burken och bänken. Detta 
hjälpmedel kräver dock att det skapas ett tryck på 

burken samtidigt som det krävs ett vridande 
moment, vilket gör det svårt för projektets 
målgrupp att använda.  

  
Verktygstillverkaren Festool har i sitt sortiment 
ett verktyg där vakuum används för att fixera det 
material som ska bearbetas (Festool, 2012). 
Detaljer upp till 30 kg kan fästas och vridas 360 
grader och svängas 90 grader. Detta är bra då 
ömtåliga ytor kan spännas fast utan att skadas. 
Verktyget är dock avsett för snickerier och är inte 
designat för hushållskök. 

 

 

 Figur 2 Festool vakuumsug (Festool, 2012) 

Figur 1 Dycem burköppnare 
(Lekande lätt, 2012) 

 



8 

 

Schmalz vakuumplatta är riktad till 
finsnickerier och är framtagen för att fixera 
plankor eller skivor med vakuum när dessa ska 
bearbetas med handverktyg eller styrda 
maskiner (Schmalz, 2012). Det går att byta ut 
tätningslisten till lite olika modeller för att det 
ska gå att fixera till exempel en smalare planka. 

 

 
FM Mattson är ett företag som producerar vattenkranar. Deras produktserie 9000E 
godkändes i ett test Reumatikerförbundet genomförde. Personer med nedsatt 
handfunktion testade och bedömde olika produkters hanteringsmoment (FM Mattson, 
2010). 

 
Figur 4 FM Mattsons 9000E serie (FM Mattson, 2010) 

 

 

2.2.4 Litteraturstudier  
För att skaffa mer kunskap om målgruppen och dess besvär söktes information om 
stroke via olika rapporter och vårdrelaterade webbplatser, bland annat 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvården, det medicinska 
kvalitetsregistret Riks-Strokes årsrapport för 2010 och 1177 Sjukvårdsupplysningens 
webbplats.  

Via olika webbplatser söktes information om standardkomponenter inom pneumatik; 
ventiler, snabbkopplingar, kopplingar, slangar och tätningsmaterial. Målet var från 
början att använda standardkomponenter i den utsträckning det var möjligt, för att 
hålla nere kostnaderna för prototypen och framtida tillverkningskostnader.  

Ett annat område där kunskap inhämtades via skriftliga källor var 
standardhåldiametrar för diskmedelspumpar samt lösningar för väggmontering. 
Information om detta hittades via olika webbplatser.  

Figur 3 Schmalz vakuumplatta (Schmalz, 
2012) 
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2.2.5 Intervjuer 

För att få mer kunskap om en del av målgruppen, reumatikerna, intervjuades Rolf 
Greiff, projektutvecklare vid Reumatikerförbundets kansli. 

Han framförde att det viktigaste vid formgivningen är förståelse för sjukdomen och 
den smärta det medför att använda händerna. Handstyrkan är också svag hos 
reumatiker. Han tipsade även om att Reumatikerförbundet har gjort en test av 
köksblandare som kan vara av intresse för projektgruppen. 

2.2.6 Patentanalys 
Ett möte hölls också med Janne Lundberg på Foto Form, som är den industridesigner 
som hjälpte uppdragsgivaren med att ta fram säkerhetsventilen inför patentansökan 
(Figur 5). Syftet med detta möte var att få mer detaljerad information om den ventil 
som han konstruerat åt Hannele Kankainen. Han hade inga ytterligare skisser eller 
tekniska ritningar att dela med sig av utöver den information som finns i patentet 
(Bilaga 1).  
Därför lästes patentet noggrant igenom och de viktigaste delarna som gruppen haft att 
förhålla sig till, är att:  

• När snabbkoplingen ansluts ska 
nippeln ha atmosfärstryck.  

• Ventilen endast ska gå att öppna då 
snabbkopplingen är ansluten.  

• Snabbkopplingen inte ska kunna 
lossas då ventilen är öppen. 

• Slangen och snabbkopplingen avluftas 
då ventilen stängs.  

• Ventilen ska innehålla ett kulformat 
element med genomgående kanal. 
Kanalens enda ände ska utformas med 
en avfasning.  

• När snabbkopplingen ansluts ska det 
ske en förskjutning på ett spärrorgan, 
vilket gör att ventilen går att öppna.  

 

 

 
  

Figur 5 Prototyp inför patentansökan. 
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2.2.7 Företagskontakter 
Olika företag som säljer köksblandare besöktes för att få mer kunskap om olika 
sorters fixering vid diskbänken. Detta gav inspiration till den lösning som valdes 
(5.2.6).  

En köksbutik besöktes för att få inspiration från vattenkranar och handtag.  

Projektgruppen träffade Bo Queckfeldt på Q-Bo mekaniska för att diskutera 
tillverkningen av ventilhuset och kulan (4.1).  

Diskussioner med Tools-Momentum angående olika tätningar och tillverkning av 
dessa genomfördes. De åtog sig efter mötet att tillverka de kultätningar som sitter på 
prototypen (4.1.4). 

Södertälje Finmekaniska kontaktades för att se om de hade möjlighet att tillverka 
vissa delar till prototypen under sommaren. De tillverkade sedan den presskruv som 
används för att dra åt tätningarna runt kulan och även ett specialverktyg för att dra åt 
presskruven (Figur 31). 

Hans Moisander från pneumatikföretaget Festo besökte projektgruppen och 
informerade om deras sortiment av komponenter som skulle kunna användas i 
projektet. Festo tillverkar en avluftande kulventil, som dock främst är tänkt att 
användas vid avluftning av pneumatiska system i samband med reparationer och 
omställningar och inte är anpassad för att öppnas och stängas ofta. Hans Moisander 
ansåg därför att deras produkt inte lämpade sig för projektgruppens behov. Han 
rekommenderade istället en elektriskt styrd ventil, men Hannele Kankainens patent 
kräver en manuellt manövrerbar kulventil varför andra tillverkare kontaktades.  

2.2.8 Kulventilen 
Den avluftande kulventilen är en central komponent i säkerhetsventilen och det tog 
lång tid att hitta en passande ventil.   

Efter tips från Jarkko Kinnunen, samordnare på VVS-avdelningen vid Astra Zeneca, 
hittades en manuellt manövrerbar avluftande kulventil hos ett italienskt företag, RUB 
Valves. Vid mötet med Janne Lundberg på Foto Form framkom dock att den 
italienska kulventilen kunde vara ett patentintrång på Hannele Kankainens patent. 
Hon underrättades om detta och kommer att gå vidare med ärendet. Till följd av det 
beslutades att projektgruppen måste konstruera 
en egen kulventil utifrån Hannele Kankainens 
patent. Detta gjorde att arbetet försenades. 

Flera befintliga kulventiler sågades under 
faktainsamlingsfasen sönder och plockades isär 
för noggrann undersökning. Detta för att ge en 
ökad kunskap om olika typer av kulventiler.  

Figur 6 Kulventil Rusta i genomskärning. 
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2.2.9 Snabbkoppling 
Olika pneumatiska snabbkopplingar undersöktes, dels för att förstå funktion och 
konstruktion dels om det fanns möjlighet att modifiera de olika snabbkopplingarna 
med att sätta på ett större mer ergonomiskt handtag.  

  

Figur 7 Befintlig snabbkoppling med han-nippel. 
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3. Design- och konstruktionskoncept 
Tre design- och konstruktionskoncept togs fram för respektive produkt. Av dessa 
valdes ett koncept per produkt att arbeta vidare med. Urvalet skedde med hjälp av en 
Pughmatris samt genom diskussion med uppdragsgivaren och handledaren, för att få 
fram en lämplig slutgiltig produkt som marknaden skulle kunna uppskatta.  

3.1 Designkoncept för säkerhetsventilen  
Formgivningen av säkerhetsventilen begränsades av de olika krav som patentet 
(Bilaga 1) innebär. Det innehöll flera mekaniska lösningar som måste återfinnas i 
designen av produkten, vilket innebar komplikationer och begränsningar vid 
konceptgenereringen. 

Den mekaniska konstruktionen och dess komponenter doldes i ett runt alternativt 
fyrkantigt hölje. Detta medför en snyggare och stilrenare formgivning. Enligt patentet 
ska handtaget vara utformat som en halvmåne, för att säkerställa att det inte går att ta 
bort den snabbkoppling (Figur 7) som ansluts till ventilen (Figur 5). Lösningen är inte 
optimal då det av misstag ändå går att koppla isär snabbkopplingen fast skyddet är 
nedfällt. Projektgruppen skissade därför på två lösningar där det inte går att ta bort 
kopplingen när handtaget är helt nedfällt (Figur 9 och 10).  

På följande sidor visas tre olika koncept.   
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3.1.1 Säkerhetsventil 1 
Säkerhetsventilen i koncept 1 är tänkt att vara upphängd på väggen, den tar då inte 
någon arbetsyta i anspråk. Mjuka runda former tillsammans med hårda och raka 
skapar en spännande och tilltalande design. För att smälta in i de flesta kök används 
högpolerat rostfritt stål alternativt en kromad yta. 

I de flesta kök finns det arbetsbänkar utmed väggarna, vilket gör att möjligheten att nå 
och bruka denna ventil blir begränsad för rullstolsburna. 

Tryckluft ansluts antingen från ledning i väggen bakom ventilen eller via 
utanpåliggande ledning från bänken och upp till ventilen. För anslutning bakom 
ventilen krävs planering av rördragning i väggen. Då döljs slangar och rör, vilket 
bidrar till en mer ordnad och trevligare miljö i köket. Anslutning underifrån av 
tryckluften vid exempelvis en mer provisorisk installation kan även ske via 
kabelkanaler och möjligtvis genom bänkskivan ifall en mindre luftkompressor är 
placerad i ett köksskåp.    

 

  

             Figur 8 Säkerhetsventil koncept 1. 
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3.1.2 Säkerhetsventil 2 
Säkerhetsventilen i koncept 2 är i huvudsak tänkt att placeras på väggen. Den kan 
även placeras liggande på bänkskivan. Anslutning av tryckluften sker på baksidan 
alternativt från någon sida av höljet.  

Formgivningen är lite hårdare än föregående version/ koncept. Vinklar och raka linjer 
ger en tuffare design som kan komma att tilltala yngre personer. Hölje och handtag är 
tänkta att formsprutas av någon plast som ger en högblank yta. Formsprutning gör att 
tillverkningen av större partier blir billigare än svetsning och polering av 
metallkoncepten. 

 

  
Figur 9 Säkerhetsventil koncept 2. 
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3.1.3 Säkerhetsventil 3 
Som bilderna visar är koncept 3 tänkt att utgå ifrån rör med en diameter på 40-50 mm 
av högpolerat rostfritt stål, varvid en känsla av kvalité och hållbarhet uppnås. 
Säkerhetsventilen är tänkt att vara placerad på en bänkskiva eller på diskbänken.  

För att skapa liv i konceptet lutar ventilen 5 grader gentemot bänkskivan, vilket gör 
att hålet där snabbkopplingen ansluts döljs lite. 

Handtaget är dolt då ventilen inte används och dras uppåt innan det sedan fälls ned för 
att öppna ventilen. Patenten har frångåtts lite då den halvmåne som ska skydda 
kopplingen inte finns med, dock kommer detta handtag att låsa kopplingen via urtaget 
vid toppen av handtaget. Anslutning av tryckluft sker genom bänkskiva respektive 
diskbänk alltså under tryckluftsventilens fot. 
 

  

Figur 10 Säkerhetsventil koncept 3 
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3.2. Designkoncept vakuumplatta 
Konstruktionen på nedanstående koncept är i princip densamma och bygger på en 
ejektor för att få fram vakuum som då suger fast objekt. För att vakuum ska uppstå 
behöver det vara tätt under objektet, det togs fram två olika metoder för detta.  
I den första metoden används en större skiva med en diameter på 250-300 mm av 
förslagsvis silikongummi som tätning, den andra bygger på användning av o-ringar av 
liknande material som ligger med lagom avstånd från varandra så att olika objekt med 
olika storlek kan sugas fast. För att få större sugkraft på större objekt är plattorna 
utformade så att de sluttar inåt mot hålet i mitten av plattan.       

 

 

3.2.1 Vakuumplatta 1 
Fyrkantig bas av anodiserat aluminium 
med svart gummiskiva. För att liva upp 
designen har hålet i mitten färgats med 
en orange accentfärg. Vakuumplattan är 
tänkt att vara mobil och kunna placeras 
på exempelvis en bänkskiva. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Vakuumplatta 2 
Rund bas av anodiserat aluminium med 
en grå gummiskiva. Vakuumplatta 2 är 
tänkt att antingen kunna fungera som en 
mobil lösning eller skruvas fast på en 
bänkskiva.   

 

  

Figur 11 Vakuumplatta koncept 1 

Figur 12 Vakuumplatta koncept 2. 
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3.2.3 Vakuumplatta 3 
Rund bas av anodiserat 
aluminium med o-ringar av svart 
gummi. Detta koncept är tänkt att 
vara nedsänkt i bänkskivan. 
Snyggt och stilrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2.4 Vakuumplatta 4 
Vitanodiserat aluminium alternativt någon sorts plast med o-ringar samt en orange 
accentfärg på hålet i mitten. På undersidan finns en o-ring som löper utmed kanten 
som gör att vakuumplattan sugs fast på bänkskivan med hjälp av samma vakuum som 
bildas på ovansidan.    

 
Figur 14 Vakuumplatta koncept 4. 

  

Figur 13 Vakuumplatta koncept 3. 
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3.3 Designkoncept vätskesug 
Vätskesugen ska användas för att suga/trycka ut vattnet ur till exempel en kastrull 
med kokad potatis eller pasta.  

Nedan beskrivs tre konceptförslag. 

 

 

3.3.1 Vätskesug 1 
Inspirationen till koncept 1 är hämtad från 
stavmixers. Vätskesugen består av ett 
handtag av plast samt ett rör av rostfritt stål. 
Det gör att det på ett enkelt sätt går att lirka 
sig igenom ett lager av potatis för att suga ur 
vattnet på botten av kastrullen. Vätskesugen 
är också flexibel på så sätt att den fungerar 
med olika djupa kastruller, vilket är en fördel 
jämfört med övriga koncept.  

 

 

3.3.2 Vätskesug 2 
Vätskesug 2 består av en gummiskiva med en diameter på 250-300 mm, ett rör som 
leder in tryckluften och ett rör som leder ut vattnet. 

Gummiskivan läggs mot kanten 
av kastrullen. Med hjälp av 
exempelvis en hand trycks plattan 
ned, tryckluften skapar ett 
övertryck och vattnet trycks ur 
kastrullen via röret som ska 
befinna sig på botten av 
kastrullen. En styvare slang kan 
användas för att olika kastruller 
med olika djup ska kunna nyttjas. 

Svart gummiskiva och rör av 
rostfritt stål. 

 

  

Figur 15 Vätskesug koncept 1. 

Figur 16 Vätskesug koncept 2. 
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3.3.3 Vätskesug 3 
Tekniken är densamma som i konceptet vätskesug 2 förutom att koncept 3 har ett 
flexibelt gummilock som träs över kanten på kastrullen och en rem som spänner fast 
gummilocket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 17 Vätskesug koncept 3. 
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3.4 Utvärdering och val av konceptförslag 
De designkoncept som det beslutades att projektgruppen skulle arbeta vidare med var 
säkerhetsventil 3, vakuumplatta 2 och vätskesug 1. Inför beslutet rörande 
säkerhetsventilen togs det fram en Pughmatris. 

 

I matrisen hade vi viktat kriteriet pris högt, då det bedömdes viktigt att kunna hålla 
nere tillverkningspriset om produkten ska ha en chans på marknaden. Säkerhetsventil 
1 framstod då som det bästa alternativet och blev det vi rekommenderade 
uppdragsgivaren att gå vidare med.  Hon ansåg dock att priset var av mindre betydelse 
och lade större vikt vid en robust och snygg design. Uppdragsgivaren ville också att 
prototypen av säkerhetsventilen skulle tillverkas i metall. Efter diskussion med 
uppdragsgivaren och handledaren valde projektgruppen därför att, trots utfallet av 
Pughmatrisen, gå vidare med konceptet säkerhetsventil 3. Med en reservation att 
utformningen och funktionen av handtaget bör ändras då reumatiker och även andra 
kan tycka att det är svårt att greppa handtaget och lyfta upp det. Handtaget bör vara 
utformat så att det ska gå att föra handtaget fram och tillbaka med armen utan att 
greppa det med handen. 

Gällande vakuumplattan och vätskesugen fattades besluten enbart genom diskussion 
mellan projektgruppen, handledaren och uppdragsgivaren. Vakuumplatta 2 valdes då 
den med sin stora gummiskiva kan suga fast ett stort urval av olika burk- och 
kastrulldiametrar, till skillnad från vakuumplatta 3 och 4 med ett antal o-ringar. 
Lösningen att suga fast vakuumplatta 4 i bänkskivan ansågs vara en intressant metod 
som kunde appliceras även i utvecklingen av vakuumplatta 2. Vätskesug 1 valdes för 
att den kan användas i kastruller med olika djup. Vid valen av vakuumplatta och 
vätskesug lades också stor vikt vid estetiska aspekter. 

 

Figur 18 Pughmatris säkerhetsventil. 
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4. Konstruktionsfas av säkerhetsventilen 
4.1 Kulventilen 
Som beskrivits i (2.2.7) visade det sig av patentskäl vara olämpligt att använda en 
redan existerande avluftande kulventil. Projektgruppen övervägde och skissade då på 
alternativet att ta en befintlig kulventil och vidareutveckla den till en avluftande 
ventil. Idén förkastades dock efter samråd med uppdragsgivaren och det beslutades att 
en helt egen ventil skulle konstrueras för att undvika patentstrider. Beslutet gjorde att 
konstruktionsfasen fick förlängas väsentligt. 

Efter beslutet att en egen kulventil skulle konstrueras gick projektgruppen tillbaka till 
de kulventiler som under faktainsamlingen sågades sönder, för att se om det där fanns 
några smarta lösningar som kunde användas 
eller vidareutvecklas. En kulventil från Rusta 
fick fungera som inspiration. Ventilen var 
dock svårtillverkad, då den har ett invändigt 
spår i ventilhuset som håller axeln i läge. 
Projektgruppen bedömde att ventilen skulle 
bli relativt dyr att tillverka, vilket också 
bekräftades av Bo Queckfeldt vid Q-Bo 
mekaniska som rådfrågades. Därför fattades 
beslutet att konstruera en kulventil med en 
axel som monteras utifrån och in. 

4.1.1 Genomförande 
Beräkningar och simuleringar gjordes för att få fram vilka diametrar som ska 
användas för att få största möjliga avluftning, då patentets begränsningar gör att 
ventilen endast avluftar inom ett visst vinkelspann under stängningsförloppet. 
Hålets diameter i kulan begränsades av djupet på tätningen som maximalt kan gå in 
över kulan på vardera sida med 3,5 mm, på grund av det utfrästa spår som axeln 
behöver för att vrida kulan. 
Bågens längd på tätningen som ligger emot kulan måste vara längre än diametern på 
hålet i kulan för att inte tilluften ska blåsa rakt ut i ventilhuset och ut i 
avluftningshålet. För att anpassa kulventilen till designen begränsades kuldiametern 
till 14 mm vilket leder till att diametern på hålet i kulan maximalt kan vara 4 mm.  

 
Figur 20 Simulering för avluftning. 

Figur 19 Rustaventil i genomskärning med axel. 
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Tester med 4 mm innerdiameter genomfördes med Janne Lundbergs tidiga prototyp 
av vakuumplatta. Resultatet av testerna blev att projektgruppens medlemmar inte 
kunde ta loss vakuumplattan då den sögs fast i en bordsskiva. 

Kulventilen anpassades också för att passa in i designen på säkerhetsventilen, som 
kräver att tilluften kommer underifrån.  

Som material till kulventilen valdes mässing, eftersom samtliga kulventiler som 
sågats sönder under faktainsamlingsfasen var tillverkade i mässing. Mässing är ett 
lättbearbetat och korrosionshärdigt material och passar bra för denna konstruktion.  

Flera metoder för att låsa fast kulventilen i säkerhetsventilens skal diskuterades. Den 
metod som lämpade sig bäst innebar att endast 9 mm M10-gänga i mässing ska klara 
att fixera hela säkerhetsventilen vid underlaget.  

Tester genomfördes för att bestämma det maximala åtdragningsmomentet som gängan 
skulle klara. Ett hål borrades med 8,5 mm borr i en bit mässing av samma typ som 
kulventilen ska tillverkas av och gängades med M10. Sedan skruvades två muttrar fast 
på en M10-skruv och låstes ihop med en utstickande gänga på 9 mm, som skruvades 
ner i testdetaljen. En blocknyckel med längden 220 mm användes som hävarm. 
Blocknyckeln belastades med en kroppstyngd på 80 kg, vilket motsvarar en kraft av 
784,8 N. Gängorna klarade denna belastning utan att skära. Testet upprepades då med 
ett utstick på gängan med 4,5 mm. Handkraft räckte då inte för att rubba gängorna, 
men de gav vika vid belastning med hela kroppstyngden 80 kg. Detta innebär att en 
användare inte skulle orka dra sönder gängorna om muttern skulle sitta på undersidan 
av en diskbänk, om ett utstick på 4,5 mm används. Vid testerna ovan var alla material 
rengjorda från fett, så att det inte fanns något smörjmedel mellan ytorna. 
Projektgruppen valde 9 mm utstick för att ha en säkerhetsmarginal utifall att en 
montör skulle använda sig av något slags smörjmedel och få en lägre friktion mot 
mutterns anläggningsyta. 

 
      

      

 

Figur 23 Gänga skurit. Figur 22 Belastar gängan. Figur 21 Provmaterial av mässing.  
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4.2 Hölje och fjäderbelastad cylinder  
Höljet till säkerhetsventilen består av två delar som tillverkades i rostfritt stål. 
Projektgruppen utgick ifrån rörämne SS 2343 och utförde själva bearbetningen i 
verkstaden på KTH. Uppdragsgivaren ville ha höljet i rostfritt stål och att valet föll på 
just SS 2343 berodde på att gruppen hade tillgång till detta.  

En fjäderbelastad cylinder konstruerades för att användas i höljet som en 
säkerhetsfunktion. Även denna tillverkades av projektgruppen på KTH i SS 2343. 
Beräkningar för vilken kraft fjädern måste ha för att pressa tillbaka cylindern till 
normalläge efter att den har blivit intryckt utfördes. 

  

Antal varv på fjädern = 𝑛 = 3 

Deformation av fjädern = 𝛿 = 0,015𝑚 

Fjädertrådens diameter = 𝑑 = 0,0011𝑚 

Hela fjäderns diameter = 𝐷 = 0,026𝑚 

Skjuvmodul = 𝐺 = 80 × 109 𝑃𝑎 

 
𝐹
𝛿

= 𝐺𝑑4

8𝑛𝐷3
⇒ 𝐹 = 𝐺𝑑4

8𝑛𝐷3
× 𝛿  (Olsson, 2006, s. 103). 

 

𝐹 =
80 × 109 × 0,00114

8 × 3 × 0,0263
× 0,015 = 4,165 𝑁 

 

Fjädern ger 4,165 N i motkraft. 

Vid tester i 22°C visar cylinder med glidlager plus 28 grams vikt att den börjar glida 
men inte med 27,6 grams vikt. 

Cylindern väger ungefär 40 gram och den totala kraft som trycker ned cylindern blir: 
0,028+0,040*9,81=0,67 N 

Alltså klarar fjädern att flytta cylindern med glidlagret.  
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4.3 Handtag och fäste för axel 
Som nämnts tidigare (3.1) fanns problem med handtaget såsom det ser ut i 
patentskisserna. Med det halvmåneformade handtaget finns en risk att användaren av 
misstag kan koppla isär snabbkopplingen fast skyddet är helt eller delvis nedfällt. 
Projektgruppen beslutade därför i samråd med uppdragsgivaren att istället använda en 
konstruktion där snabbkopplingen låses fast direkt när handtaget vrids, så att 
kopplingen inte kan tas bort utom då ventilen är helt stängd.  

Säkerhetsventilens handtag tillverkades i 
rostfritt stål SS 2343, liksom fästena för 
axeln. För att få till den tänkta formen så har 
en fixtur (bild 24) tillverkats i verkstaden på 
KTH, och denna användes när Kennet 
Vesterbacka på Astra Zenecas verkstad 
valsade och svetsade ihop delarna till 
handtaget. Fästena för axeln som svetsades 
fast på handtaget tillverkade Q-Bo 
mekaniska. För att underlätta svetsarbetet 
tillverkades även fästena i SS 2343.  

4.4 Tätningar och glidlager  
För att få att låg friktion vid vridning av kulan valdes 
tätningar av polytetrafluoreten, PTFE. Detta material har ett friktionstal på 0,04  
(Nordbergs Tekniska, 2012). Beräkningar utfördes för att ta reda på vilket tryck 
tätningarna bör ansättas med för att ventilen ska hålla tätt.  

De låga belastningarna och varvtalen i en kulventil motiverar att glidlager ska 
användas för axlarna. Även här valdes materialet PTFE. Glidlagren tillverkades av 
Tools Momentum i Gävle.  

Glidlager används även runt cylindern som glider fram och tillbaka i ventilhuset. 
Denna skars ut av ett ark i PTFE av projektgruppen.  

4.5 Kula och axlar  
Kulorna i de ventiler som undersökts under faktainsamlingen sågades sönder för att ta 
reda på vilka material de var tillverkade i. Samtliga bestod av mässing med en kromad 
ytbehandling. Det gick dock inte att få tag på en standardkula för ventiler som hade en 
borrad diameter på 4 mm, vilket krävdes. Därför inriktades arbetet på att hitta ett 
kulämne att bearbeta. Kulgrossist kontaktades och den enda kulan i deras sortiment 
som inte var härdad var en 14 mm kula i syrafast rostfritt stål SS 2343, vilken har 
använts till prototypen.  

Axlarna konstruerades för att ta upp belastning både radiellt och axiellt, detta med 
hjälp av glidlager. Materialet som valdes till axlarna var mässing, som är lättbearbetat 
och ger fina spånor vid svarvning (Ullman E. , 2003, s. 305), vilket var en fördel då 
projektgruppen själva tillverkade axlarna.  

Figur 24 Fixtur för handtag. 
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5. Resultat och analys 
  

Figur 25 Prototyp av säkerhetsventilen.  
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5.1 Prototyp 
5.1.1. Utvärdering prototyp  
Prototypen har fyllt sin funktion, den har visat på styrkor och svagheter i konstruktion 
och design. Med hjälp av prototypen uppmärksammades att snabbkopplingen var lite 
för trög. Då snabbkopplingen sattes ihop och togs isär innan den monterats i 
prototypen kändes den lätt att ansluta, vilket var anledningen till att just denna 
snabbkoppling valdes. Men då den monterats i prototypen krävdes ett helt annat 
moment för att ansluta ventilen. Anslutningsnippeln upplevdes som mycket trögare att 
sätta på plats då rörelsen utfördes längre ifrån kroppen, särskilt då prototypen 
monterats en bit in på diskbänken.  Detta problem hade aldrig uppmärksammats om 
inte prototypen hade framställts. Snabbkopplingen justerades efter att examensarbetet 
avslutats så att den nu fungerar tillfredsställande.  

Den fungerar som det är tänkt och enligt dem som testat den är det lätt att förstå hur 
den fungerar. Samtliga tillfrågade uppskattar både prototypens funktion och design.  

Det tar endast tre-fyra minuter att montera ihop de ingående detaljerna till en färdig 
prototyp och den är mycket lättmonterad gentemot underlaget.  

Uppdragsgivaren Hannele Kankainen är mycket nöjd med prototypen. Vid ett möte 
med hennes patenthandläggare konstaterades att prototypen ligger inom ramen för de 
lösningar som skyddas av patentet.  

Projektgruppen är mycket nöjd med prototypens ytfinish, den polerade ytan ger ett 
gediget intryck och smälter väl in bland de kromade detaljer som finns i köksmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Prototyp placerad som det är tänkt på köksbänk. 
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Nedan visas prototypen och några av dess funktioner. Överst ses handtaget, 
spärrarmar, det bakre stoppet för handtaget samt det lilla utblåset av avluftningen.  
Bilden längst ner visar en närbild av snabbkopplingen och dess låsfunktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figur 27 Prototyp snett bakifrån. 

Figur 28 Framsida av prototypen, snabbkoppling. 
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5.1.2 Test av prototyp 
Det faktum att en prototyp tillverkats möjliggjorde konkreta tester av den framtagna 
säkerhetsventilens funktion.  

Prototypens funktionalitet testades med 8 bars tryck. Testerna visade att:  

• Kulventilen håller tätt när säkerhetsventilen är stängd. 
• Det inte går att vrida handtaget och sätta på tryckluften om inte 

snabbkopplingen är ansluten. 
• Det inte går att ta bort snabbkopplingen om inte handtaget har vridits till 

stängt läge och passerat avluftningen. 
• Avluftning sker precis som beräknat enbart under ett spann om 20° vinkel 

under stängningsförloppet.  
• När ventilen är öppen och anslutningsslang pluggas håller kulventilen tätt. 

  

 

 

 

  

Figur 29 Test av ventilen vid 7 bars tryck. 

Figur 30 Fastsättning av prototyp 
under bänkskiva med 
snabbkoppling för 6 mm slang. 

Figur 31 Kulventil med nippel samt fjäder. 



     

31 

 

5.2 Säkerhetsventil  
5.2.1 Övergripande funktion 
Tryckluften leds in i säkerhetsventilen underifrån, via en gängad stång som samtidigt 
fixerar ventilen vid underlaget. Tryckluften leds fram till säkerhetsventilens kulventil, 
som endast kan öppnas då en snabbkoppling är ansluten.  

För att säkerhetsventilen inte ska gå att öppna utan att snabbkopplingen är ansluten är 
säkerhetsventilen konstruerad så att en fjäderbelastad cylinder på insidan av höljet 
blockerar vägen för de två spärrarmar som är fästa vid handtaget. Då snabbkopplingen 
trycks in glider också cylindern in, så att hålen där spärrarmarna ska löpa frigörs. 

 

 

Figur 33 Cylinder intryckt, handtaget går att fälla. 

Figur 32 Cylinder spärrar handtaget. 
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Figur 34 Sprängskiss säkerhetsventil. 



     

33 

 

5.2.2 Hölje  
Höljet är grunden till designen av säkerhetsventilen. De runda polerade rören av 
rostfritt stål ger en känsla av kvalité och medför att produkten smälter in i en modern 
köksmiljö då inspirationen hämtats från köksblandare.  

Det är även grunden till konstruktionen då alla komponenter monteras i eller vid sidan 
av höljet. Viss mekanisk funktion finns även inbyggd i höljet som stoppringen längst 
fram i fronten som gör att den fjäderbelastade cylindern stannar i rätt läge för att täcka 
hålen på ovansidan vilket gör att handtaget inte kan dras ned och kulventilen förblir 
stängd. Hålen på ovansidan och i bottnen av det horisontella röret är till för 
spärrarmarna som sitter på handtaget. 

Genom hålen på sidorna förs axlar och glidlager in och låser på så sätt fast ventilhuset 
i dess rätta position. Den gängade stången som förs genom ett hål i bottnen av det 
horisontella röret ser till att ventilhuset fixeras.  
Spärrcylindern, fjäder, nippel och ventilhus förs in i höljet från baksidan där ett 
täcklock fastsätts.  

Det snedställda röret är inte bara där för att vara en snygg bas för säkerhetsventilen 
utan det fungerar även som stopp för spärrarmarna som stannar vid den bakre 
innerväggen av röret. Då handtaget inte går att dras ned mer, är kulan i ventilen 
fixerad i öppet läge. 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 35 Säkerhetsventilens hölje. 
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5.2.3 Handtag  

Handtaget är uppbyggt av sju delar i rostfritt stål, som polerats efter avslutat 
svetsarbete. Hela konstruktionen är ihopsvetsad i ett stycke med hjälp utav en fixtur, 
som håller alla delarna på plats under svetsarbetet. Längst ner på handtaget finns två 
stycken fästen för axlarna. Handtaget monteras på säkerhetsventilen genom att det 
träs på axlarna uppifrån i de utfrästa spåren och låses fast med en stoppskruv i vardera 
fäste. På handtaget sitter de båda halvmåneformade spärrarmar som både säkrar 
ventilen så att den endast kan öppnas då snabbkopplingen är ansluten och låser 
snabbkopplingen när tryckluften är på.  

 
Figur 36 Handtag.     Figur 37 Handtag. 

 

 

5.2.4 Kulventil 

Istället för att axeln som vrider kulan förs in i ventilhuset och ut genom ett hål i 
ventilhusets vägg som i många standardventiler, så kommer axeln i den framtagna 
ventilen att föras in utifrån ventilens vägg in mot kulan (Figur 38). 

 
1. Ventilhus 
2. Kula 
3. Inre tätning 
4. Yttre tätning 
5. Presskruv 
6. Glidlager axiell led  
7. Axel till kula 
8. Glidlager axiell led 2st 
9. Stoppbricka 
10. Spårring 
11. Glidlager radiell led 2st 
12. Glidlager axiell led 
13. Axel 
14. Stoppskruv 2st 

  

Figur 38 Sprängskiss kulventil. 
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På befintliga ventiler måste axeln till kulan vara tätad mot ventilhuset, men det krävs 
inte på den utvecklade ventilen eftersom utrymmet runt kulan aldrig kommer att 
trycksättas förutom vid avluftningen. Axeln kommer därför endast att behöva lagras 
upp med glidlager. Denna upplagringsmetod används även för axeln på motstående 
sida. Kulventilen är uppbyggd av ett ventilhus, sex stycken glidlager, två tätningar, 
två axlar, två brickor, två låsringar, en kula, två stoppskruvar och en skruv som 
används för att dra åt tätningarna (Figur 38). 

För att få kulventilen att fungera i säkerhetsventilen, såsom höljet designats, måste 
tilluften komma underifrån. Detta åstadkoms genom att tilluftskanaler borras i 
ventilhuset och anslutningarna till borrhålen pluggas igen (Figur 39).  

 

 
Figur 39 Snitt vy kulventil.     Figur 40 Kulventil. 

 

Ventilhusets avfrästa plan är tänkt för att lättare fixera arbetsstycket vid bearbetning 
samt underlättar för borrning men framför allt för gängning (Figur 40). 

 

5.2.5 Cylinder 

Cylindern är fjäderbelastad och glider 
inuti säkerhetsventilens hölje med hjälp 
utav ett glidlager som är utskuret ur ett  
1 mm tjockt ark av PTFE och spänns runt 
spåret i cylinderns ytterkant. Cylinderns 
funktion är att blockera vägen för 
spärrarmarna då snabbkopplingen inte är 
ansluten. Den är placerad i 
säkerhetsventilens mynning och löper 
mellan en ansats i framkant på 
mynningen och kulventilen. Cylindern är 
tillverkad i rostfritt stål SS 2343.  Figur 41 Cylinder. 
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5.2.6 Fixering 

Den valda lösningen innebär att en M10 gängad stång skruvas fast 
i kulventilen och drar denna ned mot säkerhetsventilens hölje och 
fortsätter genom den yta som säkerhetsventilen är placerad på, 
exempelvis diskbänken. Kulventilen fixeras då mot 
säkerhetsventilen med hjälp av friktionskraft, liksom i sin tur 
säkerhetsventilen mot diskbänken.  

Den gängade stången är urborrad och har en inre diameter på 4,2 
mm och ansluts till tilluftskanalen på kulventilen. Detta medför att 
stången fyller två funktioner; fixering av kulventil och 
säkerhetsventil vid underlaget samt matningsrör för tilluften. Ett 
hål med diameter 10 mm, alltså ytterdiametern för en M10 gänga, 
blir därmed den enda åverkan som behöver göras på diskbänk 
eller annat underlag. I nedre änden av den gängade stången finns 
en M5 gänga och där fästs en rak anslutning för  
6 mm plastslang, som sedan går till tryckluftskällan.  

 

 

 

5.2.7 Snabbkoppling 

En befintlig snabbkoppling kommer att användas, men den har getts ett nytt plastskal 
med smalare midja som spärrarmarna låser fast runt.  

Snabbkopplingen kan inte kopplas bort förrän avluftningsläget är passerat och 
ventilen är i stängt läge (Figur 44). 

 

 

  

Figur 42 Gängad stång med bricka. 

Figur 43 Skal snabbkoppling. Figur 44 Snabbkoppling fastlåst. 
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5.2.8 Miljö och ekonomi 
Säkerhetsventilens ventilhus och axlar är tillverkade i mässing, eftersom dessa delar 
har en mer komplicerad form än övriga och mässing är det material som har den bästa 
skärbarheten (Ullman E. , 2003, s. 305). Den mässing som används i VVS-produkter 
såsom kranar och ventiler är ofta legerad med bly, just på grund av den goda 
skärbarheten som möjliggör en hög tillverkningshastighet med litet slitage på 
verktygen. Detta medför i sin tur att tillverkningskostnaden blir relativt låg (Rod, 
2012). 

Nackdelen med att mässing innehåller bly är att det kan vara skadligt för människor – 
särskilt foster och små barn. Barn riskerar bland annat skador på nervsystemet och 
försämrad intellektuell utveckling, medan vuxna som exponeras för bly kan drabbas 
av högt blodtryck och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom (Kemikalieinspektionen, 
2011). 

Den debatt som varit kring bly i kranar har dock handlat om att bly kan lösas ut i 
vatten. Några studier om eventuella faror med bly i kranar i samband med tryckluft 
har inte kunnat hittas under detta examensarbete.  

Rostfritt stål är det material som använts till merparten av delarna till prototypen.  De 
främsta anledningarna till detta var uppdragsgivarens önskemål samt att 
projektgruppen hade tillgång till materialet. Ur en miljömässig aspekt ansågs också 
rostfritt stål vara ett acceptabelt val.  

Rostfritt stål är mycket hållbart och produkter tillverkade i materialet kan därför 
förväntas ha en lång livslängd. Materialet är också återvinningsbart. Outokumpu, en 
av de största producenterna av rostfritt stål, uppger till exempel att deras produkter till 
nästan 90 procent består av återvunnet stål (Outokumpu, 2012).  

Stålets miljöpåverkan är förstås beroende av tillverkarens förmåga att hantera 
energianvändning, transporter och utsläpp på ett bra sätt.  

Under arbetet med prototypen användes SS 2343, ett rostfritt syrafast stål. Vid en 
eventuell framtida masstillverkning skulle ett billigare rostfritt stål, såsom 18/8-stål 
som är det vanligaste rostfria stålet, kunna användas eftersom ventilen inte kommer 
att komma i kontakt med några syror.  
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5.3 Vakuumplatta 
Den vakuumplatta som projektgruppen arbetade vidare med fick behålla sin form från 
det ursprungliga konceptet, då samtliga parter var nöjda med dess design. Gruppen 
lade då mer tid på konstruktion än planerat. 

Vakuumplattans underdel konstruerades med ett o-ringspår i ytterkant. I spåret 
placeras en o-ring som kommer att täta mot underlaget som vakuumplattan placeras 
på. Överdelen konstruerades med en svagt konisk form så arean som sätts under 
vakuum är relativ diametern. Höjden på ytterdiametern är anpassad så att ejektorn kan 
fräsas in underifrån så att den blir inkapslad och inte blir en avvikelse från formen. 
Ejektorn kommer att suga från ett borrat hål som sträcker sig in till centrum på 
vakuumplattan, där den kommer att ge vakuum både uppåt mot plattan och nedåt mot 
bänken.  

Vakuumplattan kan tillverkas i aluminium eller i formsprutad plast.  
O-ringen samt ytan på ovansidan bör vara i något mjukt material som silikongummi. 

Ovan för locket till ejektorn ligger en filt som dämpar ljudet av den komprimerade 
luften som skapar vakuumet, luften leds sedan ut genom hålen (Figur 47).  

 

 
  

Figur 47 Lock med utblås från ejektor. 

                   Figur 45 Vakuumplatta snett uppifrån. 

Figur 46 Vakuumplatta snett nedifrån. 
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5.4 Vätskesug 
En idé till konstruktion för vätskesugen var att använda en ejektor som via tryckluft 
bildar vakuum som kan suga upp vatten. Tanken var först att suga upp vattnet genom 
ejektorn, men efter mötet med Janne Lundberg på Foto Form modifierades planen. 
Han hade utfört försök med just denna konstruktion, men inte varit nöjd med 
resultatet. Eftersom ejektorerna har väldigt små diametrar så fungerade det inte att 
suga upp potatisvatten då partiklar i vattnet stoppade upp flödet.  

Projektgruppen studerade då olika uppsugningsanordningar som använder vakuum 
och fastnade för en slamsugbil där en vakuumpump bildar vakuum i ett kärl, till vilket 
en slang ansluts. Genom slangen sugs den önskade substansen upp. Vakuumpumpen 
sitter på kärlets överkant och suger därför endast luft. Att använda en sådan teknik 
skulle göra att partiklar från kokvattnet inte kan fastna i ejektorn. 

Tekniken som slamsugsbilar använder kan skapas genom vakuumplattan som vänds 
upp och ned på en annan kastrull eller bunke, en slang med tätning kopplas på 
undersidan som då blir till översida på vakuumplattan (Figur 48). 

 

  

Bild 1 

Figur 48 Vakuumplatta placerad upp och ned på en kastrull. 

Figur 49 Slangkoppling sett inifrån kastrullen. 
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Designen av handtaget medför ett säkert och stabilt grep, det kan vara tillverkat i 
någon värmeisolerande gummi eller plast och röret av rostfritt stål (Figur 44). 

Silen vid änden av det rostfria röret har hål placerade på sidan och suger där in vätska 
(Figur 50).  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En slang är fastsatt på ovansidan av handtaget och leder vattnet antingen till 
vakuumplattan eller till en tryckluftsdriven pump som placeras vid diskhon, så att 
pipen av pumphöljet är en bit ned i diskhon där vattnet kan strömma ut (Figur 52 och 
53). Pumpen är en extern enhet för att hålla nere vikt och storlek på handtaget.  

Figur 50 Silen. 

Figur 52 Pump med avrinningspip. Figur 53 Pump med integrerat handtag. 

Figur 51 Vätskesugsstaven. 
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5.5 Analys av arbetsprocess 
 

Projektgruppen är i stort nöjd med arbetsprocessen. Det finns dock vissa saker som så 
här i efterhand kan konstateras kunde ha gjorts annorlunda och faktorer som inte var 
kända under förstudien som komplicerade arbetet.  

Ett problem under arbetets gång var att KTH:s lokaler inte kunde användas under 
sommaren. Detta kunde ha undersökts tidigare, men ansvariga på skolan dröjde också 
relativit länge med att lämna besked när frågan väl hade ställts. Det visade sig 
tidskrävande att få CAD att fungera på de privata datorerna och att flytta runt material 
mellan olika lokaler i jakt på någonstans att arbeta ostört.  

När det gäller arbetet med rapporten så valde gruppen att föra dagbok, vilket 
fungerade bra. Det hade dock varit önskvärt att komma igång med själva 
rapportskrivandet tidigare.  

Att projektet utfördes under semestertider medförde vissa problem att få tag på 
personer under faktainsamlingsfasen. Fler studiebesök kunde ha tillfört ytterligare 
inspiration. Till exempel hade det varit intressant att besöka hjälpmedelscentralen för 
att se och känna på de hjälpmedel som finns. Projektgruppen valde dock att inte 
prioritera studiebesök, dels på grund av svårigheter att få till sådana under 
semesterperioden, dels på grund av tidsbrist.  

Att arbetet med att hitta tillverkare av prototypdelar påbörjades redan tidigt under 
faktainsamlingsfasen var bra, men det faktum att merparten av arbetet utfördes under 
semestertider gjorde att många tillverkningsfirmor ändå inte kunde åta sig arbete 
under den aktuella perioden. Det resulterade i att projektgruppen själva tillverkade 
fler komponenter till prototypen än vad som ursprungligen var tänkt och att den tid 
som lades på arbetet med prototypen därmed ökade kraftigt.  

En annan komplicerande faktor var att ett potentiellt intrång på uppdragsgivarens 
patent upptäcktes (2.2.8). Det handlade om en avluftande kulventil som finns på 
marknaden och som hade kunnat fungera till att använda i prototypen. På grund av 
patentproblemen tvingades projektgruppen frångå den uppsatta avgränsningen att en 
befintlig kulventil skulle användas och fick i slutänden istället konstruera en egen 
avluftande kulventil med uppdragsgivarens tidigare skisser som bas. Även arbetet 
med kulventilen tog därmed väsentligt längre tid än beräknat och tidsplanen fick 
därför modifieras.  

Patentet var också en begränsande faktor vid utformningen av säkerhetsventilen. De 
olika koncept som togs fram blev mer lika varandra än de hade blivit om 
projektgruppen kunnat tänka fritt. Samtidigt har det varit utvecklande och intressant 
att arbeta emot ett patent. 

Vid leverans av kultätningarna som lämnats till extern tillverkare, visade det sig att de 
inte tillverkats enligt ritning. Då leveranstiden var två veckor blev det ett störande 
moment i projektet, det blev tidskrävande att få tätningarna rätt. 

Sammanfattningsvis är projektgruppen mycket nöjd med resultatet av arbetet.  
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6. Slutsats 
Projektgruppen bedömer att samtliga uppsatta mål har uppnåtts. En säkerhetsventil 
som ryms inom ramarna för uppdragsgivarens patent har konstruerats och formgivits. 
Ritningsunderlag och prototyp för ventilen har tagits fram.  

Två hjälpmedel, en vakuumplatta och en vätskesug, har formgivits.  

Digitalt framställda representationsbilder av samtliga ovanstående produkter har tagits 
fram och lämnats över till uppdragsgivaren.  

Under faktainsamlingsfasen upptäcktes att den avluftande kulventil som hittats var ett 
potentiellt patentintrång på uppdragsgivarens patent. Under konstruktionsfasen 
ägnade projektgruppen därför mycket tid åt att konstruera en egen avluftande 
kulventil, vilket förlängde arbetsprocessen väsentligt.  

Att projektet utförts under semestertider medförde att många tillverkningsfirmor på 
grund av semestrar inte kunde åta sig arbete, vilket fick till följd att projektgruppen 
själva tillverkade fler komponenter till prototypen än vad som ursprungligen var 
tänkt. Också detta gjorde att tidsplanen fick modifieras.  

Sett i efterhand så upplever projektgruppen att valda arbetsmetoder och 
arbetsprocessen i stort varit rätt. Särskilt prototyptillverkningen har visat sig vara 
värdefull, eftersom den möjliggjorde praktiska tester av säkerhetsventilens funktion. 
Faktorer som inte var kända under förstudien, främst det potentiella patentintrånget, 
har dock komplicerat arbetet.  

I kapitel 7 redogör vi för det arbete som återstår och lämnar rekommendationer för 
uppdragsgivarens framtida arbete med produkterna.  
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7. Rekommendationer 
På grund av den begränsade projekttiden har arbetet med vissa detaljer på prototypen 
fått läggas åt sidan och det återstår vissa justeringar innan prototypen kan betraktas 
som helt färdig.  

Täcklocket bak klickas i nuläget fast i ett svarvat spår i höljet på säkerhetsventilen. 
Att ha de toleranserna är inte ekonomiskt, varför ett kromat plastlock som klickas i 
spåret eller ett täcklock som fästs på baksidan av kulventilen vore att föredra. 

Ett annat problem som bör åtgärdas är att snabbkopplingen går relativt trögt att trycka 
in. För att få till rätt motstånd skulle tester med olika fjädrar kunna genomföras, men 
detta har inte hunnits med under projektet. Ett annat alternativ kan vara att hitta en 
snabbkoppling utan backventil, då backventil inte behövs eftersom avluftning finns på 
säkerhetsventilen. En snabbkoppling som tillåter luften att pysa ut skulle förmodligen 
vara mindre trög.  

Tätningen mellan säkerhetsventilen och underlag, till exempel diskbänk, återstår 
också att lösa. Projektgruppen föreslår att en mutter, en bricka och en packning 
skruvas på den gängade stången på rätt avstånd, så att brickan tätar av hålet när 
ventilen dras mot bänken.  

Mer utförliga tester måste genomföras innan produktion. Det kan även vara så att 
ventilen måste genomgå säkerhetstester av en statlig myndighet, detta examensarbete 
har inte lagt tid på att kolla upp ifall så är fallet.  

Under arbetets gång har projektgruppen också upptäckt vissa problem med de 
begränsningar som patentet innebär.  

Avluftningskonstruktionen är inte optimal då avluftningen endast sker under 20 
grader. Vid noggrannare beräkning kan en annan diameter av hålet i kulan ge en något 
större avluftningsgrad, men det går att konstruera så att avluftningen sker ständigt då 
ventilen är stängd. Detta var dock inte möjligt enligt patentet.  

Projektgruppen rekommenderar uppdragsgivaren att överväga användning av en 
elektriskt styrd avluftande ventil istället för den manuella kulventil som patentet 
kräver om produkterna ska tas i produktion. Det skulle göra målgruppen för 
produkterna större, eftersom en elektriskt styrd ventil gör det möjligt att ha en 
tryckknapp eller sensor som slår på och av luftflödet. Avändaren slipper då manövrera 
kulventilen via ett handtag.  

När uppdragsgivaren anser att prototypen är färdig rekommenderar projektgruppen att 
Reumatikerförbundet kontaktas. Förbundet kan samla en testpanel och om panelen 
godkänner produkten kan denna få rätt att bära Reumatikerförbundets symbol, vilket 
bör vara en stor fördel i marknadsföringen.  
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En annan lösning, som projektgruppen med framgång testat efter att examensarbetet 
avslutats, är att konstruera ett helt nytt handtag utan befintlig snabbkoppling. 
Handtaget utrustades med två stift, som förs in i två nyfrästa spår i säkerhetsventilens 
hölje. Handtaget vrids sedan 20 grader och låses därmed i axiell led. Positionen säkras 
när ventilen öppnas och handtaget kan vridas tillbaka först när ventilen är stängd och 
avluftningsläget har passerats. I handtaget svarvades ett spår där en axialtätning som 
tätar mot nippeln placerades.  Det enda motståndet när man ska ansluta det 
nytillverkade handtaget blir den fjäderbelastade cylindern, vilket gör att appliceringen 
går betydligt lättare än med en befintlig snabbkoppling. 

 
 

Figur 1 Ny snabbkoppling. 

Figur 2 Ny snabbkoppling med stift. Figur 3 Säkerhetsventil med spår för stift. 
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