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Sammanfattning 
Denna rapport är en examensarbetsavhandling utförd vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, 

under mars-augusti 2013. Arbetet har gjorts i samarbete med Nexus Marine som är en ledande 

tillverkare av marin navigationsutrustning för segelbåtar.  

Syftet med examensarbetet var att utveckla en ny konstruktionslösning för en vattentät kapsling 

till företagets instrument. Kapslingen skulle gå att öppna och stänga och skruv eller lim skulle 

inte användas i konstruktionen. Arbetet innefattade inte kapslingens yttre design som skall 

utföras i ett senare skede. Kapslingen skulle uppfylla de krav som finns uppställda för 

klassningen IPX7. 

Nexus Marines navigationssystem och nuvarande sortiment studerades för att ge en bild av vilka 

funktioner som kapslingen skulle innefatta och i vilken miljö den skulle användas. Befintliga 

vattentäta produkter på marknaden studerades även för att hitta olika lösningar för vattentäta 

konstruktioner. Studiebesök genomfördes på Plastsystem AB i Anderstorp, en av Nexus Marines 

tillverkare av plastdetaljer. Information om plastformsprutning, verktygsutformning och plastval 

samlades in. Telefonintervjuer hölls även senare under konstruktionsarbetet för frågor angående 

materialval etc. Standarden SS-EN 60529 studerades för att se vilka krav som skulle uppfyllas 

för klassningen IPX7 samt hur tester för att undersöka om de aktuella kraven är uppfyllda skulle 

gå tillväga. 

Ett antal koncept togs fram och visualiserades med 3D-modeller. Koncepten utvärderades med 

hjälp av en Pugh-matris. Det slutgiltiga konceptvalet diskuterades vid en workshop med 

anställda på företaget.  

Den slutgiltiga konstruktionen sammanfogas med snäppen längs instrumentets sidor. En front i 

transparent plast snäpps ihop med ett bakstycke. En yttre front snäpps sedan på för att dölja 

resterande delar av instrumentet. Mellan bakstycket och fronten placeras en skumgummitätning 

för att ge en vattentät sammanfogning. 

En prototyp togs fram i samarbetet med företaget Prototal AB för att utföra funktionstester av 

konstruktionen. Tester utfördes under vatten samt med tryckluft för ett antal olika 

tätningsmaterial.  

Slutligen togs förslag fram för hur konstruktionen skulle kunna förbättras utifrån resultatet av de 

prototyptester som genomförts. 
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Abstract 
This report is a Master’s Degree Thesis written at KTH, Royal Institute of Technology, during 

March to August 2013. The project was done in collaboration with Nexus Marine, a leading 

developer of marine navigation systems for sailboats.  

The aim of this project was to develop a new design for a waterproof enclosure for the 

company’s equipment. The enclosure should be able to open and close and screws or glue should 

not be used in the design. The work did not include the outer design of the housing which should 

be done at a later stage. The enclosure should meet the requirement that is stated for IPX7. 

Nexus Marines navigation systems and current products were studied to give an idea of which 

features that should be included in the enclosure and in which environment it was supposed to be 

used. Existing waterproof products on the market was also studied to find different solutions for 

waterproof designs. A visit was made to Plastsystem AB in Anderstorp, one of Nexus Marines 

manufacturers of plastic details. Information about injection molding, design of manufacturing 

tools and plastic materials were collected. Telephone interviews were also held at a later stage in 

the design process regarding choice of materials etc. The standard SS-EN 60529 was studied to 

give information on which requirements that has to be met for IPX7 and how tests to see if these 

requirements are fulfilled should be conducted.  

A number of concepts were developed and visualized with 3D models. The concepts were 

evaluated using a Pugh matrix. The final concept selection was discussed at a workshop with 

employees at the company.  

The final design is joined with snap fits along the instruments sides. A front in a transparent 

plastic is snapped on to a back cover. An external front is then mounted to hide the rest of the 

instrument. A foam rubber gasket is placed between the back and front cover to give a 

waterproof joining of the parts.  

A prototype was developed in cooperation with Prototal AB to perform functional test of the 

design. Tests were done under water and with compressed air with a variety of different sealing 

materials.  

Proposals for how the design could be improved based on the results from the prototype tests 

were then presented. 
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Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Nexus Marine och innefattade utvecklingen av en 
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Symbol Beskrivning 

Ra Ytfinhet (µm) 

p Tryck (Pa) 

R Individuella gaskonstanten 

T Temperatur (K) 

d Diameter (mm) 

r Radie (mm)  

B Bredd (mm) 

H Höjd (mm) 

L Längd (mm) 

V Volym (m
3
) 

Förkortningar 

 

ABS Akrylnitril-Butadien-Styren 

CAD Computer Aided Design 

E-unit Electronic unit 

GPS Global Positioning System 

IP International Protection 

PA Polyamid 

PC Polycarbonat 

PMMA Polymetylmetakrylat 

PP Polypropen 

PS Polystyren 

SLA Stereolithography 

SLS Selective Laser Sintering 

TPE Termoplastisk elastomer 

WSI Wireless Server Interface  
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel syftar till att presentera en inledning till projektet. Projektets bakgrund, syfte och 

avgränsningar beskrivs samt vilka arbetsmetoder som använts för att utföra arbetet.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Nexus Marine (Nexus Marine 2013) grundades 2006 och var innan dess en del av Silva-

koncernen. År 2012 köptes företaget upp av Amerikanska Garmin (Garmin 2013) som önskade 

utöka sin kompetens inom navigering för segelbåtar.  

Första gången som ett fartyg med segel avbildades var 3100 år före Kristus (Casson 1991). Innan 

dess hade båtar stakats fram på grundare vatten eller framförts med åror. Det dröjde dock fram 

till 700 år efter Kristus innan den första magnetkompassen började användas för navigering i 

Kina. Enklare hjälpmedel användes för att bestämma vinklar till solen och stjärnor. Lod för att 

mäta djupet började användas tidigt och navigationsanvisningar skrevs ner. På 1400-talet började 

instrument som Jakobsstav, astrolab och kvadrant användas till havs. Länge kunde man endast 

avläsa vilken latitud man befann sig på genom att mäta höjden på polstjärnan eller solen. Inte 

förrän på slutet av 1800-talet togs en tillförlitlig metod fram för att få fram både latitud och 

longitud, den så kallade höjdmetoden (Cotter 1968). Zenitavståndet för den sanna höjden för en 

himlakropp jämförs med zenitavståndet för en höjd som räknats fram utifrån en antagen position. 

Dessa höjder används för att rita ut en rät positionslinje i sjökortet. Görs samtida observationer 

mot en eller flera andra himlakroppar kan flera positionslinjer ritas ut. Skärningspunkten mellan 

dessa ger fartygets position. Detta är inte långt ifrån den metod som används i dagens GPS:er där 

avståndet till tre eller flera satelliter mäts och en positon kan beräknas. På dagens segelbåtar 

finns ofta avancerad navigationsutrustning som ger båtens position, vindhastighet, vindvinkel, 

djup, hastighet och så vidare.  

Nexus största användargrupp idag är cruising, alltså fritidsseglare. En mindre del går till 

racingsegmentet som delas upp i tre grupper. Rena racingbåtar som sponsras av företag och 

används i stora seglingstävlingar, rena racingbåtar som sponsras av en privatperson och 

performance cruising vilket är crusingbåtar som även används i tävlingar och sponsras av en 

privatperson. Nexus produkter tas fram för racingsegmentet vilket även tilltalar många 

cruisingseglare. Detta gör det även möjligt att utrusta racingbåtar som inte skulle välja produkter 

som är framtagna för cruisingsegmentet.  

Skalen till företagets produkter är idag sammanfogade med hjälp av limning vilket ger en 

vattentät fog. Problemet är att detta är en tidskrävande och kostsam metod. Många exemplar blir 

även felaktigt limmade och måste därför slängas.  

1.2 Syfte 

Syftet är att ta fram en ny konstruktionslösning för en vattentät kapsling till marina 

navigationsinstrument som skall gå att öppna och återförsluta. 
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1.3 Avgränsning 

Ingen större vikt kommer att läggas på den yttre designen av kapslingen då detta skall utföras i 

ett senare skede i samarbete med Garmin. Framtagning av tillverkningsprocess med 

monteringsmetod kommer att utföras i mån av tid. 

1.4 Metod 

Nedan presenteras den metodik som användes vid utvecklingen av konstruktionen samt 

prototypframtagningen.  

Studiebesök 

För att få information om aktuella instrument på den marina marknaden samt hur dessa är 

konstruerade genomfördes ett antal studiebesök. Under våren besöktes mässan Allt för sjön 

2013. Där noterades konkurenters vattentäta navigationsinstrument och vilken IP-klass de hade 

för att senare kunna titta närmare på dess konstruktion. Ett studiebesök gjordes även på Nobelius 

Elektronik och Data i Liljeholmen. Företaget är återförsäljare av marin elektronik och har även 

en serviceverkstad. Där plockades ett antal kasserade instrument isär för att se dess ingående 

konstruktion, framför allt hur tätningen av instrumentet var löst. Detta dokumenterades med 

fotografier och skisser för att senare kunna ge inspiration i konstruktionsarbetet. Slutligen 

besöktes Plastsystem AB (Plastsystem 2013) i Anderstorp som tillverkar en stor del av företagets 

plastdetaljer. Besöket skedde i slutskedet av konceptvalsfasen och informationen som gavs under 

besöket bidrog till det slutgiltiga konceptvalet. Företagets produktionshallar och 

verktygsverkstäder visades och ett möte hölls med konstruktören Darko Josifovski (Josifovski 

2013) för att diskutera konstruktionslösningar och verktygsutformning.  

Informationsinsamling 

För att samla in information om befintliga lösningar för vattentäta instrument på marknaden samt 

vilka krav som ställs på dessa genomfördes en grundlig marknadsundersökning. Elektriska 

instrument med IP-klassning 65-67 söktes upp på internet och produktbeskrivningar samt 

ritningar i de fall detta fanns tillgängligt betraktades. Instrument med intressanta lösningar söktes 

upp i butiker för att kunna titta på dessa mer ingående. Standarden SS-EN 60529 studerades för 

att se vilka krav som skall uppfyllas för klassningen IPX7 samt hur tester för att undersöka om 

de aktuella kraven är uppfyllda skall gå tillväga (Svenska Elektriska Kommissionen 1992). 

Denna information låg sedan till grund för hur testerna av prototypen las upp. 

Intervju 

Intervjuer hölls med anställda på företaget för att få information om deras önskemål på projektet 

samt vilka problem som uppkommit med tidigare kapslingar. Intervjuer hölls även med Thomas 

Helmetschläger (Helmetschläger 2013), VD, samt Darko Josifovski (Josifovski 2013), 

konstruktör, på Plastsystem AB i Anderstorp för att få information om plastformsprutning, 

material och verktygsutformning. Telefonintervjuer hölls även senare i konstruktionsarbetet med 

Josifovski för att utvärdera konstruktionen samt för att diskutera vilka svårigheter som fanns i 

tillverkningen av denna. Materialval och verktygsutformning diskuterades även. 

Idégenerering 

Brainstorming användes som idégenereringsmetod. Under ett antal tillfällen genererades så 

många spridda lösningar som möjligt över hur kapslingen skulle sammanfogas. Av dessa valdes 

nio skilda lösningar ut som ansågs genomförbara för att senare utvärderas.  

Konceptval 

För att utvärdera de nio koncepten mot de specificerade kraven användes en viktad Pugh-matris. 

Utvärderingen skedde individuellt med fyra anställda på företaget för att inte någons åsikt skulle 
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påverka de andra. Poängsummorna för respektive koncept från de fyra individuella 

utvärderingarna lades sedan samman och koncepten rankades efter hur höga poäng de hade fått. 

CAD-modell 

För att visualisera de framtagna koncepten byggdes CAD-modeller av dessa med hjälp av Solid 

Edge ST4 (Siemens 2011). Från CAD-modellerna genererades ritningar och bilder för att tydligt 

kunna beskriva konstruktionerna vid utvärderingen av de olika koncepten. Efter det slutgiltiga 

konceptvalet byggdes en detaljerad modell upp av konstruktionen. Modellerna exporterades i 

lämpliga filformat för att kunna kommunicera med Plastsystem AB, prototypverkstad samt andra 

anställda på företaget. Slutligen togs sammanställningsritningar samt ritningsunderlag för de 

olika komponenterna fram.  

Betaprototyp/prototyp 

För att utvärdera och testa det framtagna konceptet byggdes en funktionsprototyp av 

konstruktionen. De funktioner som skulle testas var passningen mellan komponenterna, fixering 

av kretskort, knappsatsens montering och framför allt om konstruktionen uppfyllde kraven för 

IPX7. Prototypen togs fram av företaget Prototal AB (Prototal 2013) i Jönköping. Val av 

tillverkningsmetod samt material skedde i samråd med Leif Norman (Norman 2013) på Prototal 

AB utifrån de önskade mekaniska egenskaperna för respektive komponent. 
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2  MARIN FÖRSTUDIE 

Detta kapitel beskriver den förstudie som genomfördes innan konceptutvecklingen påbörjades. 

Nexus navigationssystem och produkter presenteras samt dess konstruktion och 

tillverkningsmetoder. Kapitlet presenterar även konkurerande företags konstruktioner samt de 

klassningskrav för IPX7 som skall uppfyllas. En kravspecifikation presenteras även. 

 

 

2.1 Nexus Marines navigationssystem 

Ett system från Nexus Marine består av tre huvudkomponenter. Givare som tar upp information 

om vind, djup, krängning etc. Boxar placerade inne i båten för kommunikation mellan systemets 

enheter där informationen samlas in och bearbetas för visualisering. Instrument där den 

insamlade informationen visualiseras för användaren. 

Ett enklare navigationssystem kan exempelvis vara uppbygt enligt skissen i Figur 1. En trådlös 

vindgivare (1) monteras i masttoppen för att samla in information om vindrikting och styrka. 

Denna information sänds sedan via en radioförbindelse till en WSI-box (2) där den bearbetas och 

sänds vidare med en kabel till NX Winddata instrumentet (3) som sitter monterat synligt i 

exempelvis sittbrunnen. En Triducer (4) sitter monterad i en genomgående genomföring i skrovet 

under vattenlinjen. Denna tar upp information om fart, djup och vattentemperatur. Informationen 

sänds via kabel till NX Seadata (5) som även den sitter monterad synligt i exempelvis 

sittbrunnen.  Detta system ger bland annat information om djup, grundvattenlarm, sann 

vindhastighet och riktning, skenbar vindhastighet och riktning samt lufttryck.  

 

Figur 1. Principskiss över ett NX navigationssystem från Nexus. 

Val av system och dess utsträckning beror på båtens användningsområde och kundens önskemål. 

Nexus produkter är uppdelade i tre kategorier där NX-serien är riktad till crusingbåtar, NX2-

serien till performance cruising och NXR-serien riktar sig till racingbåtar.  
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2.2 Berörda produkter i Nexus Marines sortiment 

För att få en bild av vilken typ av instrument som den nya kapslingen skulle innefatta gicks 

Nexus Marines nuvarande sortiment igenom. Med instrument menas de produkter som sitter 

synliga i båten där informationen visas, ej övriga givare och boxar som används i ett system. De 

instrument som idag limmas samman för att skapa en vattentät fog presenteras i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Nexus Marines instrument som idag limmas samman. 

Produkt-

namn 

Bild Antal 

modeller 

Yttre dimensioner 

L*B*H [mm] 

Ingående 

komponenter 

Kontaktdon Antal 

knappar 

NX 

Digitala 

instrument 

 

3 113*113*(26+18.4) Pappersinsats 

Knappsats 

E-unit 

Kontakt-

pinnar 

5 

NX2 Multi 

XL 

 

1 113*156*(25.5+18.4) E-unit Kontakt-

pinnar 

0 

NX2 

Digitala 

instrument 

 

6 113*113*(26+18.4) Pappersinsats 

Knappsats 

E-unit 

Kontakt-

pinnar 

5 

NX2 

Analoga 

instrument 

 

9 113*113*(26+18.4) E-unit  

Visare 

Tryckt skala 

Kontakt-

pinnar 

0 

NXR Multi 

Control 

 

1 113*156*(26.4+8.9) E-unit 

Knappsatser 

IP67 

kontaktdon 

12 

NXR 

XL20 

 

1 113*156*(25.5+18.4) E-unit IP67 

kontaktdon 

0 

NXR 

XL30 

 

1 143*223*(29.2+9.5) E-unit IP67 

kontaktdon 

0 

NXR 

Analog 

 

4 113*113*(26+18.4) E-unit  

Visare 

Tryckt skala 

Kontakt-

pinnar 

0 

Där kan ses att ett flertal av instrumenten finns tillgängliga i olika modeller, bland annat NX 

Digitala instrument och NX2 Digitala instrument. Dessa tillverkas med samma ytterskal men har 

olika kretskort. En ram runt displayen tydliggör vilken modell som är den aktuella. Detsamma 

gäller för NX och NX2 Analoga instrument där de tryckta skalorna i bakgrunden skiljer sig åt 

samt NX2 Multi XL och NXR XL20 som tillverkas med samma front men tillhör olika 

produktserier. Två olika typer av kontaktdon används, en lösning där honkontakter träs på 

kontaktpinnar och en med IP67-klassade kontakter. Den senare används för NXR-serien med 

undantag för de analoga instrumenten. 

Det kan även ses att tre av produkterna; NX och NX2 Digitala instrument samt NXR Multi 

Control innehåller knappsatser. 
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2.3 Dagens kapslingskonstruktion 

Samtliga av Nexus Marines instrument är idag limmade och konstruerade efter samma princip. 

Denna princip exemplifieras nedan med NX och NX2:s digitala instrument som finns i totalt 9 

olika modeller, se Figur 2. 

 

Figur 2. NX, digitalt instrument, Wind. 

En sprängskiss över instrumentets ingående komponenter presesenteras i Figur 3 nedan. 

Samtliga av instrumenten i Tabell 1 är uppbyggda enligt denna princip med avvikelsen att vissa 

modeller inte innehåller en knappsats samt att två olika modeller på kontaktdon används.  

 

Figur 3. Sprängskiss av modellen NX2, digitala instrument. 
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En pappersram med ett tryck för den aktuella modellen läggs in i fronten för att omge displayen. 

En knappsats i gummi placeras mellan fronten och E-unit som bland annat består av ett kretskort 

och en LCD-display, se Figur 4. 

 

Figur 4. Sprängskiss av E-unit till NX2, digitala instrument. 

E-unit skruvas sedan fast i fronten för att skapa ett tryck runt knappsatsen vilket ger en tät fog 

runt denna. Ett kondesvattenhål är placerat på bakstycket för att släppa ut eventuell kondens. 

Detta hål är täckt med ett Gore-tex-membran för att förhindra att vatten kommer in i kapslingen 

denna väg. En silikontätning klistras fast i bakstycket runt utgångarna för kontaktpinnarna för att 

hindra att fukt tar sig in. För att skapa ett extra skydd för detta appliceras även silikon på 

kontaktpinnarna innan dessa träs igenom. Fronten och bakstycket limmas sedan samman med 

rörlim, se Figur 5. 

 

Figur 5. Genomskärning av limningsfogen för NX2, digitala instrument. 

På bakstyckets undersida klistras en packning fast för att hindra vatten från att läcka in till det hål 

som sågas upp i panelen där instrumentet monteras. Denna packning berör inte instrumentets 

kapsling utan har endast som syfte att skydda båten. Kontaktpinnarna sticker ut från 

instrumentets baksida där honkontakter kan kopplas på för att ansluta till server och givare. 

Dessa kan sedan täckas över med ett skyddande lock, dock ej vattentätt. Denna del av 

instrumentet befinner sig idag innanför panelen eller skottet och har därför inte samma krav på 

kapsling, se Figur 6. 



9 

 

 

Figur 6. NX2, kontakdon på digitalt instrument. 

Modellerna NX2 Multi XL, NXR Multi control, NXR XL20 och NXR XL30 är försedda med 

IP67 klassade kontakdon vilket gör hela konstruktionen vattentät, se Figur 7. 

 

Figur 7. NXR XL30, IP67 klassat kontaktdon. 
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En fullständig monteringsbeskrivning av instrumentet presenteras i Tabell 2. 

Monteringsmomenten är uppdelade efter fabrikens åtta arbetsstationer med delmoment och 

monteringstider för respektive station. Där kan ses att den totala aktiva monteringstiden är 540 s 

per enhet. Utöver detta tillkommer en torktid på 24 h och 15 min.  

Tabell 2. Monteringsbeskrivning för NX och NX2 digitala instrument. 

Station Moment Tid  [s] 

 

1 

 

Handlödning av kretskort 

Hananslutning 70 

Elektrolytisk kondensator 

Summer 

 

 

2 

 

 

Montering, E-unit 

Placera metallram i fixtur 90 

Lägg i LCD  

Lägg i ljusledare 

Lägg i elastomerer 

Lägg i kretskort 

Kläm ihop vingar på metallram 

3 Funktionstest, E-unit 60 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Montering 

Visuell avsyning 105 

Blås bort partiklar på front 

Tag front 

Lägg i ram med tryck 

Lägg i knappsats 

Lägg i E-unit 

Skruva fast 

 

Montering, tätning 

Placera bakstycke i fixtur 30 

Lägg i tätning och tryck över 

ytan 

Lägg i Gortex-lapp på 

kondenshål och tryck på ytan 

 

 

5 

 

 

Limning 

Placera front i fixtur 70 

Applicera silikon på 

kontaktpinnar 

Starta limrobot 

Placera bakstycke 

6 Tryckfixtur 15 min 

Torktid 24 h 

7 Trycktest 30 

 

 

8 

 

 

Etikett ock packning 

Montera packning på bakstycke 

Placera etikett och scanna 

Placera lock 

Packa ner i kartong 

Leverans 

85 

Total tid 540 s + 15 

min + 24 h 
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Montering i båt 

Montering av instrumenten sker antingen på ett mastfäste eller i ett skott. Mastfästet är främst 

avsett för performance cruising och racingbåtar till instrument med en större display.n 

Kontaktdonet försänks i ett urtag i mastfästet och instrumentet skruvas fast med två pinnskruvar 

och muttrar på fästets insida. Den vanligaste monteringen är dock i ett skott, se Figur 8. 

 

Figur 8. Monteringsbeskrivning för Nexus Marines instrument. 

Ett hål för kontaktdonet samt två skruvhål behöver först tas upp i skottet. Detta görs med hjälp 

av en medföljande borrmall som placeras på den önskade platsen för instrumentet. Därefter 

skruvas två pinnskruvar fast på instrumentets baksida. Intrumentet sätts på sin plats och två 

muttrar dras fast från skottets insida efter att det kontrollerats att instrumentet sitter rakt. 

Slutligen dras kablar från givare och box till intrumentets baksida och kopplas in, se Figur 9.  

 

Figur 9. NX2, digitalt instrument monterat på skott, sett från instrumentets baksida. 
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2.4 Marknadsundersökning 

Nedan presenteras principer för de tätningslösningar som hittats på den marina marknaden. 

Limning 

En inte alltför förekommande lösning där kapslingens front och baksida limmas samman vilket 

skapar en vattentät fog, se Figur 10. Detta är dock en kostsam och tidskrävande metod som även 

medför en hög kasseringsgrad på grund av felaktigt limmade enheter.  

 

Figur 10. Nexus Marine, NX2 GPS Navigator. Limmet appliceras på skärmens front, baksidan trycks sedan på. 

Skruv 

Den vanligaste sammansättningsmetoden där kapslingens fram och baksida skruvas samman. 

Mellan kapslingens två delar monteras en packning som komprimeras vid sammansättningen av 

kapslingen vilket skapar en vattentät fog. De två delarna skruvas samman från kapslingens 

baksida för att dölja skruvarna. Vid montering på panel eller skott skruvas displayen fast från 

panelens baksida. Ett exempel på detta kan ses på Lowrance (Lowrance 2013) modell Elite-5 

DSI, se Figur 11. 

 

Figur 11. Lowrance, Elite-5 DSI. Skalet skruvas samman från skärmens baksida. 
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Skruv med pålagd front 

Samma lösning som ovan men med skillnaden att displayen skruvas fast i panel eller skott från 

displayens framsida. Detta medför att skruvhuvudena blir synliga på displayens framsida vilket 

döljs med en pålagd front. Denna har ingen annan funktion än att ge instrumentet en tilltalande 

design. Garmin har använt denna lösning på modellen GMI 10 där två frontdelar monteras med 

snäppfästen på displayens under och översida efter att displayen har monterats på sin plats, se 

Figur 12. 

  

Figur 12. Garmin, GMI 10. Skalet skruvas samman från kapslingens baksidan med en mellanliggande packning. 

Raymarine (Raymarine 2013) har använt denna lösning i ett flertal av sina produkter. På 

modellen ST60 har kapslingens framsida genomgående tillverkats i en transparent plast. 

Kapslingen skruvas samman från baksidan men monteras i panelen från skärmens framsida. En 

front snäpps sedan fast på den transparenta framsidan vilket döljer alla delar utom displayen. 

Denna front har ingen tätande funktion. Detta medför att endast en plast behöver användas i 

tillverkningen av respektive del, se Figur 13. 

   

Figur 13. Raymarine, ST60+. Instrumentets framsida genomgående tillverkad i en transparent plast. En front läggs 

sedan på för att täcka resterande delar utom displayen. 

Snäppfäste 

En ej vanligt förekommande lösning där kapslingens två delar sammanfogas med snäppfästen. 

Raymarine har använt denna lösning i modellen ST70 där fronten har nedåtstickande snäppen på 

baksidan och underdelen har en krage med urtagna hål för snäppfästena. När dessa trycks ihop 

bildas ett tryck som håller tätt utan att en packning används. En skruv skruvas i från 

komponentens baksida för att ge ett extra tryck runt instrumentets knappsats, se Figur 14. 
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Beroende av monteringsplats så kan en bakre front klickas på för en utanpåliggande montering, i 

annat fall sågas ett fyrkantigt hål upp för att försänka instrumentet i panelen. 

   

Figur 14. Raymarine, ST70. Fronten till vänster snäpps fast i baksidans omgivande krage. 

Tätning baksida 

I de fall där skärmen försänks i en panel eller ett skott behöver utrymmet mellan instrumentet 

och panelen tätas för att vatten inte skall tränga in. Detta görs för att skydda båten och panelen 

från väta. Detta löses oftast genom att en packning klistras fast på instrumentets baksida. När 

denna skruvas fast mot panelen komprimeras packningen och en vattentät fog bildas. Nexus 

Marine har bland annat använt denna lösning, se Figur 15. 

 

Figur 15. Nexus Marine, NXR XL20. En packning klistras fast på skärmens baksida för att skapa en vattentät fog 

mot panelen. 
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2.5 Kapslingens tätningskrav 

Den svenska standarden SS-EN 60529 (Svenska Elektriska Kommissionen 1992) är framtagen 

av Svenska Elektriska Kommisionen och anger ett system för klassificering av grad av skydd 

genom kapsling av elektrisk materiel. Standarden omfattar definitioner för kapslingsklasser vad 

berör skydd för person mot beröring av farliga delar inuti kapslingen, skydd för materiel inuti 

kapslingen mot inträngande föremål och skydd för materiel inuti kapslingen mot inträngande 

vatten. Standarden anger beteckningar för dessa kapslingsklasser, fodringar för dessa 

beteckningar och provningar för att avgöra om kapslingen uppfyller fodringarna.  

Definitionen av en kapsling lyder enligt följande ”Del som skyddar utrustning mot viss yttre 

påverkan och som, i varje riktning, skyddar mot direkt beröring. Barriärer, öppningars form eller 

andra hjälpmedel som är lämpade att förhindra intrång i kapslingen anses som en del av 

kapslingen utom när de kan avlägsnas utan användning av nyckel eller verktyg.” 

Kapslingklassen för en produkt anges med en IP-beteckning enligt följande. Beteckningen inleds 

med beteckningsbokstäverna IP vilket står för International Protection. Därefter följer två 

stycken beteckningssiffror där den första står för skydd mot intrång av fasta föremål samt skydd 

för person mot beröring av farliga delar och den andra siffran står för skydd mot skadlig 

inverkan av inträngande vatten. I de fall där det bara är nödvändigt att kraven för en av 

beteckningssiffrorna uppfylls kan den ej aktuella siffran bytas ut mot ett X, produkten blir då 

bara klassificerad för skydd mot exempelvis inträngande vatten. Därefter kan även en 

tilläggsbokstav och en kompletterande bokstav anges för att ge information om grad av skydd 

mot beröring av farliga delar eller för att ge ytterligare information, dessa är ej erfoderliga. 

Beteckningssiffrornas beskrivningar och definitioner anges i Bilaga A.  

I detta fall skall kapslingen uppfylla IPX7 vilket innebär att det inte finns något krav på 

dammtäthet men att den skall klara en kortvarig nedsänkning i vatten. Den första 

beteckningssiffran har därför ingen betydelse. 

För att avgöra om kapslingen uppfyller kraven för den andra beteckningssiffran 7 görs ett 

vattenskyddstest vilket innebär att kapslingen sänks ned i en vattentank. Kapslingen skall sänkas 

ned i vattnet i det tänkta driftläget. Då kapslingen kommer att ha en höjd på mindre än 850 mm 

skall den lägsta delen av kapslingen befinna sig 1000 mm under vattenytan. Provningstiden skall 

vara 30 min och vattentemperaturen får inte avvika mer än 5 K från kapslingens temperatur.  

Efter avslutat test undersöks det om vatten trängt in i kapslingen. I de fall där vatten har trängt in 

i kapslingen avgörs det om detta är en godkänd mängd. Vatten som trängt in i kapslingen får inte 

ha en inverkan på materielens drift eller säkerhet, samlas på isolering där det kan orsaka 

krypning, nå beröringsfarliga spänningsförande delar, samlas nära kabeländar eller tränga in i en 

kabel. I det fall att kapslingen är försedd med ett kondensvattenhål kontrolleras att vatten inte har 

ansamlats och att det rinner bort utan att skada materielen.  

2.6 Lämpliga material för marin miljö 

Sökningar gjordes i CES EduPacks (Granta CES 2012) materialdatabas för att hitta möjliga 

material som uppfyllde de uppsatta kraven. Det var främst egenskaper som vattenbeständighet, 

UV-beständighet och slagtålighet som söktes men priset var även en viktig faktor. 

Materialpriserna nedan är hämtade från CES EduPack 2012. Både transparenta och färgade 

plaster söktes vilket resulterade i följande plaster.  

ABS 

ABS har goda mekaniska egenskaper som slagseghet, styrka och styvhet. Plasten är lätt att 

infärga och kan även lackeras och förkromas. ABS har dålig UV-beständighet, detta kan 

förbättras genom att blanda plasten med PC eller genom att behandla plastytan i efterhand. ABS 



16 

 

absorberar inte fukt. Materialet kan formsprutas, extruderas och vakuumformas och går bra att 

återvinna. Vanliga användningsområden är instrumentpaneler, dörrpaneler i bilar, leksaker och 

olika former av kåpor (Bruder 2011). 

Pris: ca 16:-/kg 

PA 

Amidplaster har goda mekaniska egenskaper som hög motståndskraftighet mot nötning samt 

goda kryp- och utmatningsegenskaper. Plasten kan även blandas med glasfiber för att få äkad 

styvhet och draghållfasthet. En nackdel är att amidplaster tar upp vatten vilket förändrar de 

mekaniska egenskaperna samt dimensioner. Plasten kan formsprutas, extruderas och formblåsas. 

Vanliga användningsområden är kåpor till handhållna elektriska verktyg, cykelhjälmar och 

kugghjul (Bruder 2011). 

Pris: ca 27:-/kg 

PP 

Polypropen har goda mekaniska egenskaper som även bibehålls vid höga temperaturer. Plasten 

kan armeras, fyllas eller blandas med andra plaster vilket ger den ett mycket brett 

användningsområde. Polypropen har god kemikaliebeständighet och absorberar inte fukt. 

Nackdelar är dålig reptålighet, UV-beständighet samt att den blir spröd vid låga temperaturer, 

detta kan dock avhjälpas genom att blanda plasten med eten. Vanliga användningsområden är 

plastmöbler, askar med gångjärn och rep (Bruder 2011). 

Pris: ca 13:-/kg 

PS 

Polystyren är en transparent plast med hög styv- och hårdhet. Plasten har en låg fuktabsorption 

och låg formkrypning. Plasten är dock spröd och känslig för UV-ljus och kemikalier. 

Expanderad polystyren, även kallad frigolit, har 80 gånger högre volym än PS och används som 

isoleringsmaterial. Polystyren kan formsprutas, extruderas och vakuumformas. Vanliga 

användningsområden är engångsartiklar som plastglas och förpackningar (Bruder 2011). 

Pris: 14:-/kg 

PC 

Polykarbonat är en transparent plast med goda mekaniska egenskaper som hög styv- och hårdhet 

samt slagseghet. Plasten har låg fuktupptagning och är väderbeständig. En nackdel är att den är 

repkänslig samt har en hög tendens till spänningssprickbildning. Plasten har dålig 

kemikaliebeständighet och tål ej vatten över 60°C. Vanliga användningsområden är visir, 

skyddsglasögon och hjälmar. Plasten kan formsprutas, extruderas samt vakuumformas (Bruder 

2011).  

Pris: 26:-/kg 

PMMA 

PMMA är en transparent plast med hög styvhet och hårdhet. Plasten har mycket goda optiska 

egenskaper och bra UV-beständighet. Nackdelar är spänningssprickbildning och en låg 

lösningsmedelsbeständighet. PMMA har lägre slagseghet än polykarbonat men bättre reptålighet. 

Plasten kan formsprutas och extruderas. Vanliga användningsområden är baklycktor, kåpor och 

rutor i exempelvis flygplan (Bruder 2011).  

Pris: 19:-/kg 
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2.7 Studiebesök och intervjuer 

Nexus önskemål 

Ett flertal möten hölls med Bert-Åke Eliasson (Eliasson 2013), kontorschef, samt Jan Silfven 

(Silfven 2013), produktansvarig, för att diskutera Nexus önskemål på en ny kapsling. Detta 

resulterade i följande önskemål. 

Skalet behöver inte vara lätt att öppna upp för slutanvändaren, snarare tvärtom. Det kan vara en 

idé att använda ovanliga skruvar eller liknande för att göra det svårare för användaren att få upp 

det.  

Skalet skall i princip aldrig behöva öppnas. Programuppdateringar sker utifrån och kräver inte att 

skalet öppnas. Blir instrumentet dyrare kan det dock vara en fördel om det är möjligt att öppna 

skalet för service. Vid en eventuell felmontering av en ingående komponent i fabriken är det 

även fördelaktigt om det går att öppna upp skalen då en hel batch kan behöva justeras. Skalet 

behöver inte gå att återanvända men det skall gå att öppna. 

Det viktigaste är att monteringen i fabrik blir enklare, billigare och får en kortare montagecykel 

än dagens lösning som limmas. Limningen medför en hög kassering och lång processtid. 

Det finns inget krav på att displayen skall skruvas fast bakifrån som idag, detta kan i vissa fall 

vara ett hinder om användaren inte kommer åt utrymmet. Dagens lösning är krånglig att montera 

ner vilket gör att de flesta lämnar kvar instrumenten i båten under vintern. Skulle det vara möjligt 

att enkelt plocka ner instrumenten skulle troligen fler ta in dessa vintertid.  

Kontaktdonen på NX och NX2 är helt öppna och därmed inte IP67 klassade. Ingången till 

instrumentet är dock tätad. Denna lösning medför att sladdarna kan dras utan kontakter vilket 

minskar den hålstorlek som behöver borras i båten vid kabeldragningen. NXR serien har IP67 

klassade kontakdon vilket även ger en tunnare utformning på instrumentet. 

Skruvar stjäl ofta display-utrymme vilket är anledningen till att limning valdes som 

sammansättningsmetod i dagens konstruktion. Displaystorleken är viktig och får inte minska i 

den nya lösningen. Läsbarheten är mycket viktig för instrumenten och denna beror främst på 

displaystorleken.  

En standardstorlek för marina navigationsinstrument är idag 110*110 mm (B*H) vilket de flesta 

större tillverkarna som Raymarine, Garmin och Tack Tick följer. Även Nexus Marine har valt att 

följa denna standard vilket kan förenkla ett byte till ett nexussystem för en båtägare. Nexus 

Marine har även instrument av större storlek för situationer där exempelvis en större display är 

nödvändig. 

Idag sågas ett hål upp i den yta där instrumenet skall monteras för att försänka kontaktdonet på 

instrumentet. Är det möjligt att undvika detta eller minska storleken på hålet uppskattas det ofta 

av båtägaren.  

Problem med fukt i instrumentet förekommer, detta orsakar imma på insidan av skärmen vilket 

försämrar läsbarheten. För att undvika detta sprutas det idag in en gas i instrumentet under 

tillverkningen. Denna gas läcker dock med tiden ut från instrumentet och förlorar då sin verkan. 

I framtiden kommer samtliga instrument att ha ett identiskt innehåll, det finns därför ingen 

anledning att kunna särskilja olika modeller. Användaren köper då det antal instrument som 

han/hon önskar och väljer sedan vad respektive instrument skall visa. 

Plastssystem AB 

För att få en inblick i hur tillverkningen av dagens plastdetaljer går till samt för att diskutera 

konstruktionslösningar besöktes Plastsystem AB i Anderstorp som idag tillverkar en stor del av 

Nexus plastdetaljer. Plastsystem är ett plastformsprutningsföretag som har en- och 

tvåkomponentformsprutor samt en verktygsverkstad och en konstruktionsavdelning. Ett möte 
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hölls med företagets VD Thomas Helmetschläger (Helmetschläger 2013) och konstruktören 

Darko Josifovski (Josifovski 2013).  

Plastsystem tillverkar cirka 25 % av formsprutningsverktygen i sin verktygsverkstad, resterande 

verktyg köps in från Kina. Det är främst större mer avancerade verktyg som prismässigt blir mer 

fördelaktliga att köpa in från Kina.  

För delar som ska ha en exakt passning med varandra, exempelvis snäppen, rekommenderas det 

att extra material läggs på i verktyget på dessa ytor. På detta sätt kan verktyget trimmas in för 

perfekt passform i efterhand. För att få ut mindre snäppen ur verktygsformen kan så kallade 

snedskärnor eller Cumsautstötare vara lämpliga. Dessa är av fjäderstål och har cirka 10 ° lutning 

relativt snäppet. Då detaljen skall stötas ut ur verktyget skjuter snedskärnan in snäppet som då 

blir fritt och kan stötas ut ur formen.  

Vid grövre ytterytor på en detalj, Ra över 2, är en släppvinkel på över 2 ° lämplig. Vid en lägre 

släppvinkel fås repor i ytan vid utstötning ur verktyget.  

En rundvisning i fabriken och verkstäderna följde sedan. Första stoppet var verktygsverkstaden 

där verktyget för Nexus NX2 digitala instrument för tillfället reparerades och servades, se Figur 

16. Där kunde de nödvändiga utstötarna och insprutspunkterna för de två olika plasterna tydligt 

ses.  

 

Figur 16. Reparation av NX2:s formsprutningsverktyg. 

I fabriken visades en tvåkomponentsformspruta som för tillfället tillverkade fronter till NX2:s 

digitala instrument, se Figur 17. Transparent PMMA sprutas in i den övre verktygshalvan. 

Insprutspunkten sitter på den övre kortsidan i överkanten på en triangel. Detta för att ge en jämn 

spridning av plasten för att undvika ränder vilket orsakar färgskiftningar vid användning av 

polaroidglasögon. Verktygsformen roterar sedan 180°. I det nedre läget sprutas grå ABS-plast in, 

detta görs från den undre kortsidan för att insprutspunkten skall synas så lite som möjligt. Ett 

problem som framkom med denna plastdetalj var att en hög del av komponenterna fick kasseras. 

Till största del berodde detta på prickar i det transparenta displayglaset orsakade av färgrester i 

formsprutan. Maskinen rengörs mellan körningarna men små rester av färg sitter alltid kvar 

någonstans. Detta märks tydligt när en transparent plast sedan körs som är känslig för detta. Vid 
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uppstart ligger kasseringen för denna plastdetalj på cirka 35 % för de första 500 detaljerna. Vid 

kontinuerlig körning efter detta ligger kasseringen på cirka 3-4 %.  

 

Figur 17. Godkända fronter till NX2, digitala instrument. 

För att undvika detta problem har Plastsystem separata enkomponentformsprutor där endast 

transparenta detaljer körs. Då det inte är vanligt med tvåkomponentformsprutning med en 

transparent plast finns det inte separata tvåkomponentformsprutor för detta. Skulle den 

transparenta displayen och resterande front tillverkas som två olika delar och sedan monteras 

samman skulle kostnaden hamna på cirka 60 % av den tvåkomponentformsprutade detaljens pris. 

Slutligen följde ett möte med konstruktören Darko Josifovski där konstruktionslösningar och 

materialval till det slutgiltiga konceptvalet diskuterades.  

2.7 Kravspecifikation 

Den information som samlats in vid studiebesök, intervjuer, klassningskrav samt från det 

befintliga sortimentet resulterade i en kravspecifikation. Några av de viktigaste kraven listas 

nedan. 

 Kapslingen skall uppfylla IPX7 vilket bland annat innebär att den skall klara av att sänkas 

ned i vatten på ett djup av 1000 mm under 30 min utan att vatten tränger in i kapslingen 

och orsakar skada.  

 Skruv eller lim får inte användas som sammansättningsmetod.  

 Kapslingen skall rymma de komponenter och behålla de funktioner som finns i dagens 

instrument.  

 Tillverkningen av kapslingen och monteringen av instrumentet ska vara billigare och ta 

kortare tid än dagens lösning.  

 Kapslingen skall kunna öppnas och återförslutas med ett därför avsett verktyg. 

 Kapslingen skall tåla en marin miljö. 

En fullständig kravspecifikation återfinns i Bilaga B. 
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3 KAPSLINGENS KONSTRUKTION 

I detta kapitel presenteras den slutgiltiga konstruktion som togs fram för kapslingen samt de 

alternativa lösningar som togs fram. 

 

 

3.1 Den nya kapslingen 

Den slutgiltiga konstruktionen som presenteras nedan exemplifieras med samma innehåll och 

funktioner som NX och NX2:s digitala instrument som presenterades i avsnitt 2.3 Dagens 

kapslingskonstruktion. Detta för att kunna jämföra tillverkningskostnad, monteringstid och så 

vidare med den tidigare konstruktionen.  

Konstruktionen sammanfogas med snäppen längs instrumentets sidor. För att undvika 

tvåkomponentformsprutning med en transparent plast tillverkas istället hela fronten i en 

transparent plast. En yttre front snäpps sedan på för att dölja resterande delar av instrumentet. 

Mellan bakstycket och fronten placeras en skumgummitätning för att ge en vattentät 

sammanfogning. I Figur 18 visas en sprängskiss över konstruktionen. I Bilaga C återfinns 

sammanställningsritningar och detaljritingar för konstruktionen. 

 

Figur 18. Sprängskiss av konstruktion. 
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Montering av instrument 

Det första steget i monteringen är att två stycken IP67-klassade kontakter, anslutna till 

kretskortet, skruvas fast i bakstycket. Därefter appliceras ett Goretex-membran över 

kondenshålet för att släppa ut eventuell fukt som kommit in i instrumentet. Två tejpremsor 

appliceras på insidan av bakstycket som distanser för att undvika att instrumentet skallrar, se 

Figur 19. 

 

Figur 19. Montering av kontakdon, membran samt tejpremsor. 

Instrumentets E-unit läggs sedan på plats i bakstycket. Kretskortet fixeras i höjdled med hjälp av 

fyra distanser på bakstycket. Två av dessa sticker upp i urtag på kretskortet vilket även fixerar 

detta i sidled, se Figur 20. 

 

Figur 20. Montering av E-unit. 

En skumgummitätning monteras sedan på bakstycket för att hindra vatten från att tränga in 

mellan bakstycket och fronten, se Figur 21. Den cirkulära tätningen fyller ut det fyrkantiga spåret 

då den komprimeras vilket ger en god vidhäftning mellan tätningen och spåret.  
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Tätningsmaterialet valdes då det gav bäst tätande egenskaper vid tester med prototypen, se 

avsnitt 4.2 Tester.  

 

Figur 21. Montering av skumgummitätning. 

I den transparenta fronten monteras först knappsatsen på plats. Knappsatsen har en kringgående 

fläns runt knapparna. När knappsatsen läggs på plats kläms denna fläns in i ett spår i fronten 

vilket skapar en vattentät sammanfogning, se Figur 22. För att undvika att knappsatsen monteras 

upp och ned i fronten pekar en pil uppåt i överkanten på knappsatsen.  

 

Figur 22. Montering av knappsats i front, den nedre bilden visar en genomskärning av den monterade knappsatsen. 
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Den transparenta fronten läggs sedan över bakstycket och snäpps ihop med detta, se Figur 23. 

Två snäppen är placerade på vardera av bakstyckets sidor. När fronten trycks ner över bakstycket 

böjs frontens sidor ut tills dess att snäppena hakar i de genomgående urtagen i fronten. Urtagen 

är ovala för att undvika sprickbildning i dess hörn. På insidan av den transparenta fronten sitter 

ribbor för att fixera bakstycke och front i höjdled. Fyra upphöjningar i plasten är placerade vid 

displayens respektive hörn för att ge en distans mellan fronten och LCD-displayen.  

 

Figur 23. Montering av transparent front.  

Slutligen läggs en yttre färgad front på för att dölja den transparenta plasten. Fronten har 

inåtgående snäppen som hakar i urtag i den transparenta frontens nederkant. För att undvika att 

vatten samlas i öppningen för displayen är den transparenta fronten upphöjd framför displayen. 

På detta sätt hamnar den transparenta fronten i linje med den yttre fronten. Denna front har ingen 

påverkan på kapslingens täthet utan har endast estetiska egenskaper. Den kan snäppas loss och 

bytas ut vilket möjiggör att instrumentet enkelt kan tillverkas i olika färger, se Figur 24. 

 

Figur 24. Montering av yttre front. 

För att öppna kapslingen har urtag placerats på bakstyckets undersida i anslutning till snäppena. 

Med hjälp av exempelvis en skruvmejsel kan sidorna på den transparenta fronten hävas ut och 

hakas loss från snäppena. Skall detta göras för ett större antal instrument kan ett verktyg med 
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piggar för respektive hål användas. På detta sätt kan alla snäppen öppnas på en gång vilket 

effektiviserar öppningsprocessen, se Figur 25. 

 

 

Figur 25. Då instrumentet trycks ner på verktyget trycker piggarna ut frontens sidor som då lossar från sina snäppen. 
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En detaljerad monteringsbeskrivning för instrumentet med uppskattade tider för respektive 

monteringsmoment återfinns i Tabell 3. Monteringstiderna togs fram i samråd med Nexus 

produktionsansvarig. 

Tabell 3. Monteringsbeskrivning för ny konstruktion. 

Station Moment Tid  [s] 

 

1 

 

Handlödning av kretskort 

Kablar med kontakt 150 

Elektrolytisk kondensator 

Summer 

 

 

2 

 

 

 

Montering, E-unit 

Placera metallram i fixtur 90 

Lägg i LCD  

Lägg i ljusledare 

Lägg i elastomerer 

Lägg i kretskort 

Kläm ihop vingar på metallram 

3 Funktionstest, E-unit 60 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Montering, bakstycke 

Placera bakstycke i fixtur  125 

Lägg i Gortex-membran och 

tryck över ytan 

Lägg i tejpremsor och tryck över 

ytan 

Lossa muttrar från kontakter 

Placera kontakter i dess 

genomföringar och applicera 

silikon kring dessa 

Montera muttrar och dra åt 

 

Montering, knappsats 

Placera front i fixtur 15 

Lägg i knappsats och tryck över 

ytan 

 

 

Montering, front 

Trä på O-ring på bakstycke 20 

Placera transparent front över 

bakstycke och tryck 

Placera yttre front över 

transparent front och tryck 

7 Trycktest 30 

 

 

8 

 

 

Etikett och packning 

Montera packning på bakstycke 

Placera etikett och scanna 

Placera lock 

Packa ner i kartong 

Leverans 

85 

Total tid 565 

Total tid 

tidigare konstruktion 

540 s + 15 

min + 24 h 

Där kan ses att den aktiva monteringstiden som tidigare var 540s har ökat något till 565s. 

Torktiderna på 24h och 15min har dock försvunnit. Den ökade monteringstiden beror på att 

kontaktdonet har ändrats till ett IP67-klassat kontaktdon vilket ger en längre monteringstid. Det 

IP67-klassade kontaktdonet ger en extra monteringstid på 150s realtivt användningen av 

kontaktpinnar. Räknas denna tid bort fås istället en total monteringstid på 415s vilket innebär en 

125s kortare aktiv monteringstid.  
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Materialval och tillverkningsmetoder 

Val av material och tillverkningsmetod skedde utifrån den materialinformationsinsamling som 

utförts tidigare samt i samråd med Darko Josifovski (Josifovski 2013) på Plastsystem AB i 

Anderstorp. De valda materialen samt tillverkningsmetoderna presenteras i Tabell 4.  

Tabell 4. Material och tillverkningsmetoder för kapslingens komponenter. 

Komponent Material Tillverkningsmetod Ritningsnummer 

Bakstycke ABS Formsprutning D01 

Tätning Skumgummi Köps in D05 

Knappsats TPE Gjutning D04 

Transparent front PMMA Formsprutning D02 

Yttre front ABS Formsprutning D03 

Bakstycket och den yttre fronten plastformsprutas i ABS. ABS valdes som material på grund av 

dess goda mekaniska egenskaper, vilket gör den möjlig att snäppa, och det relativt låga priset. 

Plasten har även använts tidigare i Nexus instrument vilket ansågs vara en fördel då det är väl 

beprövat. Den transparenta fronten plastformsprutas i PMMA. PMMA valdes på grund av dess 

goda optiska egenskaper, reptålighet och UV-beständighet. PMMA är styvare och sprödare än 

polykarbonat men ansågs kunna ge tillräkligt goda mekaniska egenskaper för att kunna snäppas. 

PMMA, som är en basplast, hade även ett mer fördelaktligt pris jämfört med polykarbonat som 

tillhör konstruktionsplasterna. Knappsatsen valdes att gjutas i TPE då det är den 

tillverkningsmetod och det material som används idag vilket har gett ett gott resultat. 

Knappsatsen har modifierats så att den även fungerar som en O-ring vilket TPE skall klara av. 

Tätningen gjuts i skumgummi vilket prototyptester visade var det bäst fungerande 

packningsmaterialet.  
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3.2 Alternativa lösningar och konceptval 

En konceptgenerering genomfördes för att ta fram så många spridda lösningar som möjligt för 

hur en kapsling kunde slutas utan att skruv eller lim användes. Brainstorming, som är en vanlig 

metod för att generera idéer, användes som idégenereringsmetod. Viktiga aspekter är att ha en 

kreativ miljö med fritt tänkande där ideér inte kritiseras (Ullman 2010). Av de framtagna 

koncepten valdes nio koncept ut som hade så skilda konstruktionslösningar som möjligt och 

ansågs genomförbara, se Figur 26. Mer ingående beskrivningar av dessa koncept kan ses i Bilaga 

D.  

 

Figur 26. Koncept 1-9. 

Dessa koncept utvärderades med hjälp av en Pugh-matris. Genom att ställa upp en Pugh-matris 

så kan konceptvalet ske på ett så objektivt och systematiskt vis som möjligt. De olika koncepten 

värderas mot en referens, i det här fallet den befintliga lösningen. Koncepten bedöms sedan som 

bättre, sämre eller likvärdiga med referensen utifrån de uppställda kraven. I projektet användes 

en viktad Pugh-matris vilket innebär att de olika kraven poängsattes på en skala från ett till fem 

utifrån hur viktiga de ansågs vara. Bedömningskriterierna togs fram utifrån kraven i 

kravspecifikationen i samråd med handledaren på företaget. Därefter viktades kriterierna utifrån 

hur hög prioritet de ansågs ha, se Tabell 5. 
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Tabell 5. Viktad Pugh-matris. 

Kriterier Viktning Referens K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

Tillverkningskostnad 4 0          

Kort monteringstid 4 0          

Verktygskostnad 2 0          

Kompakt 

konstruktion 
4 0 

         

Robust konstruktion 4 0          

Vattentät 5 0          

Möjlighet att 

montera isär 
2 0 

         

Tål dragkraft 3 0          

Ej för lätt att 

montera isär 
2 0 

         

 Summering 0          

Rang           

 

Fyra personer på företaget med kunskaper i konstruktion bedömde sedan individuellt om 

koncepten var bättre, sämre eller likvärdiga med dagens lösning. Se Bilaga E för samtliga 

utvärderingar. Poängsumman från utvärderingarna lades sedan ihop och koncepten rangordnades 

efter dess totala poäng. Ur utvärderingen kunde det ses att fyra koncept fick avsevärt högre 

poäng än de resterande, se Tabell 6.  

Tabell 6. Resultat av konceptutvärdering med Pugh-matris. 

Koncept Referens K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 

Bert-Åke 0 6 6 10 -2 -2 -2 -2 12 15 

Janne 0 6 14 12 -9 -4 -4 -5 13 15 

Tim 0 -13 9 9 -15 -11 -11 -11 8 -2 

Anna 0 1 20 17 -19 1 -1 1 13 16 

Total 0 -1 49 48 -45 -16 -18 -17 46 44 

Rang 5 6 1 2 10 7 9 8 3 4 

De fyra koncept som fick högst poängsumma; K2, K3, K8 och K9; presenteras mer ingående 

nedan. 
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Koncept 2 

Ett antal snäppen längs kapslingens sidor hakar i bakstyckets underkant där de även kan lossas 

för att öppna kapslingen, se Figur 27. En packning placeras där fram- och bakstycket går omlott i 

kapslingens överkant. Packningen komprimeras radiellt för att ge ett så jämnt tryck som möjligt 

runt hela kapslingen. Den transparenta delen av fronten tvåkomponentsformsprutas.  

Fördelar med detta koncept ansågs vara att lösningen ger en kort monteringstid och därmed en 

lägre monteringskostnad samt är möjlig att montera isär. En nackdel som diskuterades var om 

kapslingen kunde vara för enkel för användaren att öppna då reparationer av instrumenten endast 

skall ske av behörig servicepersonal.  

 

    

Figur 27. Koncept 2, genomskärning visar placering av packning samt snäppen. 
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Koncept 3 

I detta koncept är snäppena placerade på kapslingens bakstycke och riktade utåt för att förenkla 

tillverkningen. Bakstyckets trycks in i fronten där snäppena hakar fast i urtag i frontens insida, se 

Figur 28. För att öppna kapslingen behöver hål tas upp längs kapslingens sidor, dessa kan med 

fördel vara utmarkerade för att förenkla positioneringen. På detta sätt kan den platta yta som 

sticker upp ovanför snäppet tryckas in med hjälp av ett verktyg avsett för detta. Då fronten blivit 

öppnad en gång får den kasseras och bytas ut mot en ny. Den transparenta delen av fronten 

tvåkomponentsformsprutas. 

En fördel med detta koncept är att det är möjligt att öppna upp kapslingen på ett systematiskt vis. 

Det är samtidigt svårt för användaren att öppna kapslingen då det inte är tydligt hur detta skall 

göras samt att fronten förstörs. En nackdel var de invändiga urtagningarna i fronten som 

försvårar tillverkningsverktyget. 

 

 

Figur 28. Koncept 3, genomskärning visar snäppen samt upptagna hål för att öppna dessa. 
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Koncept 8 

Längsgående snäppen på frontens insida och på bakstyckets utsida hakar i varandra likt ett 

buntband, se Figur 29. Då snäppena löper längs hela sidorna kan dessa vara små men fortfarande 

ge tillräcklig låskraft. Instrumentets ingående komponenter placeras i bakstycket och fronten 

trycks sedan på. När fronten är monterad måste denna brytas upp för att öppna kapslingen. Den 

transparenta delen av fronten tvåkomponentsformsprutas. 

Den största fördelen med detta koncept var enkelheten i konstruktionen. Det krävs dock 

avancerade verktyg för att tillverka de två halvorna och en hög noggranhet för att få alla snäppen 

att haka i varandra. En nackdel var även att kapslingen behöver brytas eller sågas upp för att 

öppna denna.  

 

 

Figur 29. Koncept 8, genomskärning visar hur fram och bakstycke hakar i varandra med ett antal snäppen. 
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Koncept 9 

Även i detta koncept är de snäppen som finns i bakstycket riktade utåt för att förenkla 

tillverkningen. Dessa snäppen träs igenom genomgående håltagningar i fronten där de hakar fast 

i dess ovansida, se Figur 30. Då snäppena är synliga från kapslingens ovansida kan dessa döljas 

med en yttre front eller göras till en del av instrumentets design. Instrumentets ingående 

komponenter placeras i fronten innan bakstycket trycks på. En packning som komprimeras 

radiellt är placerad i kapslingens nederkant för att förhindra att vatten tränger in ovanifrån från 

håltagningen för snäppena eller från den nedre skarven mellan fronten och bakstycket. Den 

transparenta delen av fronten tvåkomponentsformsprutas. 

En fördel med detta koncept var att både fronten och bakstycket får en enklare 

verktygsutformning vilket drar ner tillverkningskostnaden. Kapslingen är enkel att öppna vid 

behov men som i koncept 2 kan detta vara för enkelt för användaren då det är tydligt hur detta 

skall göras.  

 

 

Figur 30. Koncept 9, genomskärning visar placering av packning samt hur snäppena hakar i framstyckets ovansida. 
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Slutgiltigt konceptval 

Dessa fyra koncept utvärderades sedan under en workshop där samma personer från företaget 

som tidigare deltog. Konceptens styrkor och svagheter pekades ut och nya sätt att kombinera 

konceptens ingående styrkor diskuterades. Det var främst enkelheten i koncept 9:s konstruktion 

som eftersträvades, dock så önskades en enklare verktygsutformning. Detta fanns hos koncept 2 

och 9 som inte hade några invändiga urtag för snäppen eller liknande. 

Denna workshop resulterade i följande lösning där kapslingens front och bakstycke gick omlott 

med en mellanliggande packning som komprimerades radiellt. Det diskuterades även om denna 

packning skulle tvåkomponentformsprutas i bakstycket för att undvika en separat montering av 

denna. De två delarna låstes genom att snäppen i fronten hakade i urtag i bakstyckets undersida. 

Fronten var tänkt att tvåkomponentsformsprutas för att ge ett transparent glas till displayen, se 

Figur 31. 

 

Figur 31. Resulterande koncept efter konceptvalsworkshop. 

Detta koncept vidareutvecklades sedan till den lösning som presenterades i avsnitt 3.1 Den nya 

kapslingen. 
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4  PROTOTYP & TESTER  

I detta kapitel presenteras den prototyp som togs fram  av konstruktionen samt de tester som 

utfördes för denna.  

 

 

4.1 Prototyp 

En prototyp av konstruktionen togs fram i samarbete med företaget Prototal AB (Prototal 2013) i 

Jönköping. Konsultation i fråga om materialval och prototyptillverkningsmetoder skedde med 

Leif Norman (Norman 2013) på Prototal samt Gavrilo Maksimovic (Maksimovic 2013), 

produktionsansvarig på Nexus Marine. Prototypen är en funktionsprototyp där konstruktionens 

förmåga att utesluta vatten skulle testas. Konstruktionens monteringsmetod samt hur 

elektroniken fixerades skulle även verifieras. Elektroniken i prototypen är densamma som för 

NX GPS Navigator med skillnaden att kretskortet har modifierats för anslutning av ett IP67-

klassat kontaktdon. Prototypens ingående komponenter presenteras i Tabell 7. 
  

Tabell 7. Prototypens komponenter 

Komponent Bild Tillverkningsmetod Material 

Bakstycke 

 

SLS Duraform PA 

O-ring/tätning 

 

Köps in/skärs till NBR/silikon/ 

skumgummi 

E-unit 

 

Befintlig Blandat 

Knappsats 

 

PolyJet TangoBlack 

Transparent front 

 

SLS/SLA Duraform 

PA/Watershed 

XC11122 

Yttre front 

 

SLS Duraform PA 
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SLS valdes som tillverkningsmetod för bakstycke och yttre front då denna metod ger bra 

mekaniska egenskaper som efterliknar formsprutad ABS som var den tänkta 

tillverkningsmetoden och materialet. SLA valdes som tillverkningsmetod för den transparenta 

fronten då detta var den enda metod som kunde använda transparent material. SLA ger dock 

sämre mekaniska egenskaper så som sprödhet. En extra front tillverkades därför i SLS utifall att 

SLA-komponenten inte skulle uppfylla de mekaniska kraven. Knappsatsen tillverkades med 

PolyJet i TangoBlack som är ett svart gummiliknande material för att efterlikna gjuten TPE. O-

ringar och X-ringar i NBR köptes in från Teknikprodukter AB (Teknikprodukter 2013) och 

dimensionerades efter beräkningar i Bilaga F. Silikonmattor och skumgummi av olika tjocklekar 

och hårdheter användes även till att skära till olika varianter på tätningar för att avgöra vilken 

tätning som gav bäst tätningsegenskaper.  

Montering 

De två hålen för anslutning av kontakter fylldes till börja med igen med silikon för att undvika 

att ett eventuellt läckage skulle ske vid kontakterna. En solid gummislang kapades till lämplig 

längd och monterades i testhålet på bakstyckets undersida. Genom denna kunde sedan en 

tryckluftsnål träs för att skapa ett övertryck i kapslingen.  

Kretskortet på E-uniten plockades loss och de två fixeringshålen som skulle fixera kretskortet till 

bakstycket borrades upp. Därefter lades E-unit på  plats i bakstycket, se Figur 32. 

 

Figur 32. E-unit monterad på bakstycke. 

Tätningar i silikon i två olika tjocklekar och hårdheter skars till för att passa tätningens spår. En 

cirkulär skumgummipackning skars även till lämplig längd och limmades samman för att skapa 

en O-ring. Distanser av olika tjocklekar i hård plast skars även till för att kunna justera spårets 

höjd och därmed trycket på packningen, se Figur 33.  
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Figur 33. Silikontätningmonterad på bakstycke samt O-ringar och distanser. 

Knappsatsen trycktes sedan in i sitt spår i den transparenta fronten. Då knappsatsen inte var av 

tillverkad med en metod som gav en tillräckligt hög kvalitet bildades det sprickor runt 

knapparna. Denna kunde därför inte användas i prototyptesterna och hålen i fronten fylldes 

istället igen med silikon. 

Därefter monterades den transparenta fronten på bakstycket och klickade fast i snäppena på 

sidorna, se Figur 34. Ett glapp på 1 mm mellan bakstycket och fronten iaktogs vid monteringen, 

vid kontrollmätning visade det sig att bakstycket var cirka 1 mm för litet på bredden och 

längden. Då kapslingen monterades med ett stort tryck på tätningen hakade i vissa fall snäppena 

av. Tejp användes då för att hålla in den transparenta frontens sidor mot bakstycket. Tejpen gav 

inget radiellt tryck mot tätningen utan hjälpte endast till att hålla snäppena stängda. Den 

transparenta fronten tillverkades i dubbel upplaga, en med SLS och en transparent med SLA. 

Den transparenta fronten gav bäst mekaniska egenskaper och användes därför i 

funktionstesterna.  

 

Figur 34. Transparent front monterad med snäppen på bakstycke. 
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Sist så monterades den yttre fronten utanpå den transparenta fronten och snäpptes fast på denna, 

se Figur 35. Den yttre fronten användes inte i testerna då den inte har någon tätande funktion i 

kapslingen utan bara har en visuell funktion. Detta gjorde det även enklare att se om vatten läckt 

in och var detta skedde. 

 

Figur 35. Den yttre fronten monterad med snäppen ovanpå den transparent fronten. 

4.2 Tester 

För att testa kapslingens vattentäthet utfördes två typer av tester. Ett första undervattenstest 

inspirerat av de krav som angavs för IPX7 i standarden SS-EN 60 529. Därefter ett andra test där 

tryckluft anslöts till kapslingen för att skapa ett övertryck inuti denna och på detta sätt se var luft 

läckte ut någonstans.  

Undervattenstesterna skedde i 22°C vatten under 30 minuter, prototypen hade under testerna 

samma temperatur. Prototypen placerades i upprätt läge vilket ansågs vara det tänkta driftläget 

och hölls på plast under vattnet med ställningen i Figur 36. Prototypens lägsta punkt befann sig 

30 centimeter under vattenytan.  

 

Figur 36. Testuppställning ovan vatten. 
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Efter 30 minuter togs kapslingen upp ur vattnet och det iaktogs visuellt hur mycket vatten som 

hade läckt in i kapslingen. För att identifiera var läckaget skedde kopplades en tryckluftsnål in i 

ett testhål placerat på bakstyckets undersida, se Figur 37. 

 

Figur 37. Tryckluft på 0,2 Bar ansluten till kapslingens testhål. 

Ett övertryck på 0,2 Bar applicerades i kapslingen som sedan placerades under vattenytan. 

Övertrycket motsvarar den tryckförändring som orsakas av en temperaturhöjning från 22°C till 

80 °C, vilket var den högsta temperaturen kapslingen skulle klara av. Se Bilaga G för beräkning 

av tryckförändring. Då kapslingen var placerad under vattenytan iaktogs var läckaget skedde, se 

Figur 38. 

 

Figur 38. Kapsling med ansluten tryckluft under vatten. 

Därefter togs kapslingen upp och öppnades. Mängden vatten som läckt in bedömdes visuellt 

efter hur mycket vatten som hade ansamlats i bakstycket. 

Nedan presenteras ett urval av de tester som utfördes med prototypen. Tester med olika typer av 

packningar och tryck utfördes för att urskilja vilka förhållanden som gav bäst tätning. 
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Test 1 

Tätning:  O-ring, 70 shore 

Dimension:  1,78*126,7 mm 

Vattentäthet:  

 

Trycktest:  Läckage av luft i hörn och i över och underkant 

Kommentar: Tätningen upplevdes som för styv och fyllde inte ut spåret. Test gjordes även med 

att sätta på klämmor runt kapslingen för att öka trycket på packningen utan bättre 

resultat. 

Test 2 

Tätning:  X-ring, 70 shore 

Dimension:  1,78*126,72 mm 

Vattentäthet: 

 

Trycktest: Läckage av luft i hörn och i över och underkant 

Kommentar:  Liknande resultat som för test 1 med O-ring, något mindre inträngande vatten. 

Även denna tätning för styv. 
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Test 3 

Tätning:  Silikonmatta, 40 shore 

Dimension:  2*2 mm (B*H) + självhäftande distans 0,25 mm 

Vattentäthet: 

 

Trycktest:  Läcker luft i överkant  

Kommentar:  Relativt god tätningsförmåga, silikontätningen trycker dock ut sidorna på den 

transparenta fronten då den trycks ihop. 

Test 4 

Tätning:  Silikonmatta, 40 (2 mm) + 30 (1 mm) shore 

Dimension:  2*3 mm (B*H) 

Vattentäthet: 

 

Trycktest:  Lite läckage i överkant och i hörnen 

Kommentar:  God tätningsförmåga, dock användes klämmor för att hålla ihop kapslingen under 

vattnet då sidorna inte gick att trycka in och snäppa fast. Detta orsakades av att 

tätningens bredd var densamma som spårets vilket inte gav den något utrymme att 

expandera i sidled, vilket dock gjorde att packningen även tätade i sidled. 

Användningen av klämmor för att hålla ihop kapslingen gav dock ett tryck på 

tätningen som inte är jämförbart med att kapslingen skulle vara stängd med 

snäppena. Två stycken silikontätningar användes för att få rätt tjocklek. 
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Test 5 

Tätning:  Silikonmatta, 40 (2 mm) + 30 (1 mm) shore 

Dimension:  1,5*3 mm (B*H) 

Vattentäthet:  

 

Trycktest:  Mindre läckage av luft i hörnen 

Kommentar:  Mindre bred packning än i test 4 och inga klämmor användes för att hålla ihop 

kapslingen. Svårt att åstadkomma ett jämnt tryck runt hela kapslingen då 

tätningen är i två delar och lätt delar på sig då den komprimeras. 

Test 6 

Tätning:  Cirkulär skumgummitätning 

Dimension:  2,5*127 mm 

Vattentäthet:  

 

Trycktest:  Liten mängd bubblor i överkant samt i hörnen 

Kommentar:  Tätningen var den mjukaste av de som testats för prototypen och fyllde ut det 

fyrkantiga spåret för tätningen. Mellan den transparenta fronten och tätningen 

kunde man visuellt se att den hade god vidhäftning runt hela kapslingen. Detta 

kunde dock inte urskiljas mellan bakstycket och tätningen.  
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4.3 Slutsatser från prototyp och tester 

Följande slutsatser kunde dras från monteringen av prototypen samt testerna av denna. 

 

 Fixering av kretskort samt montering fungerade som tänkt 

 För stort spel mellan bakstycket och den transparenta fronten 

 Ingen av testerna höll helt tätt 

 Det test som gav bäst resultat hade en packning som även tätade axiellt 

 Mjukare packning gav bättre resultat 

 Större tryck på packningen gav bättre resultat 

 Större delen av läckagen skedde längs kapslingens övre kant och till viss del i hörnen 

 Fler snäppen för att ge ett jämnare tryck på tätningen samt för att fördela kraften på 

snäppena kan vara lämpligt 

 Väggarna på den transparenta fronten behöver vara styvare för att inte fjädra ut och lossa 

från snäppena 

 Spårets utformning bör studeras för att åstadkomma en bättre tätning 

4.4 Förslag på vidareutveckling av prototyp 

 Tester kan utföras på en uppdaterad prototyp av den tidigare presenterade konstruktionen 

med bättre passform för tätningens spår samt finare ytor runt tätningen. 

 Utformning av koniskt spår för tätningen och användning av en tätning med 

trekantsprofil enligt Figur 39. 

 

Figur 39. Koniskt tätningsspår med konisk tätning. 

Då kapslingen trycks ihop bildar tätningen en kil som får större vidhäftning ju mer den 

komprimeras. Materialet för tätningen bör exempelvis vara silikon med en hårdhet på 10-

20 shore. 
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 Konisk utformning på spåret och användning av en cirkulär skumgummitätning som var 

den tätning som gav bäst resultat i tidigare gjorda tester, se Figur 40. 

 

Figur 40. Koniskt tätningsspår med circulär skumgummitätning. 

Skumgummitätningen komprimeras då kapslingen snäpps ihop och formar sig efter det 

koniska spåret. En cirkulär tätning kan minska risken att tätningen hamnar fel vid 

monteringen och bör vara billigare att tillverka än en konisk. 

 Samma spårutformning som den tidigare presenterade konstruktionen men användnig av 

en trekantsprofil på tätningen, se Figur 50. 

 

Figur 41. Fyrkantigt tätningsspår med trekantig tätning.  
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5  DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras tillvägagångssätt, resultat och slutstaser för projektet samt en 

sammanfattning av resultaten.  

 

 

Då Nexus Marines befintliga sortiment studerades valdes det att titta närmre på NX digitala 

instrument. Alla befintliga instrument var konstruerade enligt samma princip men detta 

instrument var den produkt som såldes i störst volym. Senare i konstruktionsarbetet valdes att 

utforma kapslingen så att elektroniken och funktionerna för NX:s digitala instrument bibehölls. 

Detta för att kunna jämföra monteringstider och dimensioner för den nya konstruktionen med 

den befintliga.  

Under informationsinsamlingen söktes vattentäta produkter för att betrakta hur dess 

konstruktioner var lösta. I denna rapport presenteras endast tätningslösningar från marina 

navigationsinstrument. Även vattentäta produkter på andra marknader betraktades men då de 

hade samma tätningslösningar som de tidigare presenterade togs inte dessa med i rapporten. De 

marina produkterna ansågs ha en större relevans för projektet. Produkterna som betraktades var 

sällan utmärkta med vilken klassning de hade. De marknadsfördes dock ofta som vattentäta och 

var tänkta att användas i en miljö där det förekommer vatten. Principen för tätningen ansågs ändå 

vara relevant även om det inte framgick hur vattentät den var. 

Under idégenereringen användes brainstorming som metod för att generera idéer. Denna metod 

är dock kanske bäst lämpad då flera personer deltar i idégenereringen. Idégenereringen skedde i 

flera omgångar för att få nya spridda idéer och inte fastna i ett spår. 

Pughmatriser valdes som utvärderingsmetod för koncepten då det ger ett objektivt urval där de 

uppsatta kraven har ett stort inflytande. Pughmatriserna fylldes i individuellt av ett antal personer 

med konstruktionskunskaper på företaget. Detta för att inte en enskild persons åsikt skulle 

påverka de andra. Utvärderingen skedde endast av personer med konstruktionskunskaper då 

detta ansågs nödvändigt för att kunna bedömma de uppsatta kriterierna. Efter den första 

utvärderingsomgången fick fyra av koncepten avsevärt högre poäng än övriga. Det var tänkt att 

en andra Pughmatris skulle sättas upp för dessa koncept och genomföras i grupp denna gång. Det 

visade sig dock att de fick mycket likvärdiga poäng även denna gång. En workshop hölls istället 

där konceptens styrkor diskuterades och kombinerades till ett slutgiltigt koncept som 

konstruktionsarbetet sedan byggde på. 

En nackdel med konstruktionen kan vara att fronten som är den fjädrande delen i snäppet är 

transparent. Transparenta plaster är skörare vilket skulle kunna orsaka sprickor då plasten fjädras 

ut. Detta diskuterades med anställda på Platssystem AB och ansågs inte utgöra någon risk med 

den valda plasten.  

Den beräknade aktiva monteringstiden för den nya konstruktionen blev 25 s längre än för den 

nuvarande konstruktionen. Anledningen till detta var att kontaktdonen ändrades till IP-klassade 

kontaktdon med en längre monteringstid. I efterhand kunde det ha varit bättre att ha jämfört den 

nya konstruktionen med ett instrument med samma kontaktdon för att ge en rättvis jämförelse. 

Räknades tidsökningen för monteringen av kontaktdonen bort blev den totala aktiva 

monteringstiden 125 s kortare för den nya konstruktionen. Endast den aktiva monteringstiden 

togs med i beräkningarna då det är denna som har störst effekt på monteringspriset. Den 

nuvarande konstruktionen har även torktider för att limmet skall härda men dessa togs alltså inte 

med i tidsåtgången. 
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Ingen total kostnadsjämförelse gjordes mellan den befintliga konstruktionen och den nya 

konstruktion som presenterats i denna rapport. Monteringstiden, borträknat tidsåtgången för 

kontaktdon, har dock blivit kortare. Tillverkningskostnaden för plastdetaljerna bör även gå ner 

då tvåkomponentformsprutning inte längre används. Fronten tillverkas dock i två separata delar 

men kostnaden för dessa två bör ändå bli lägre än den tvåkomponentformsprutade detaljen enligt 

Plastsystem. 

Val av prototyptillverkningsmetoder skedde i samråd med företaget som tillverkade prototypen. 

Till en början diskuterades det att använda plastformsprutning som prototyptillverkningsmetod 

för att få de rätta mekaniska egenskaperna. Detta valdes dock bort då priset mer än tiodubblades 

för prototypen. Metoden lämpar sig även bättre i slutskedet av produktutvecklingen. 

Knappsatsen tillverkades med en metod som inte gav tillräckliga mekaniska egenskaper. Detta 

hade dock kunnat undvikas genom att göra knapparna solida. Då knapparnas tryckfunktion redan 

var beprövad hade inte denna behövt vara med i prototypen. Tätningen som omgav knapparna 

skulle dock testas i prototypen vilket nu inte var möjligt.  

Monteringen av prototypen fungerade som förväntat och fixeringen av kretskortet gav bra 

resultat utan att instrumentet skallrade då det var monterat. Ett spel på 0,5 mm iaktogs däremot 

mellan bakstycket och den transparenta fronten i bägge riktningarna. Vid kontrollmätning visade 

det sig att bakstycket var cirka 1 mm för litet på brädden och längden. Detta var inte optimalt då 

tätningen skulle ske mellan dessa två delar. Bakstycket som var tillverkad i SLS hade en grov yta 

vilket inte gav en bra vidhäftning till tätningen. Vid tester med tryckluft visade det sig även att 

bakstycket läckte luft och till viss del vatten genom materialet. Detta var inte optimalt då det var 

vatten och lufttätheten som skulle testas. Testerna gav dock en god indikation hur tät kapslingen 

var. 

Spåret där tätningen placerades var utformat för en O-ring, då O-ringen var för hård testades 

istället mjukare material. Mjukare tätningar behöver dock komprimeras mer och höjden på spåret 

var då något för stor. Distanser skars till i hård plast för att minska spårhöjden men vid tester 

kunde det ses att vatten då läckte in mellan bakstycket och distansen vilket gjorde att tätningen 

till viss del tappade sin funktion. 

Vid tester med olika tätningsmaterial visade det sig att mjuka tätningar gav en bättre 

tätningsförmåga. Anledningen till detta var antagligen att det mjuka materialet fyllde ut 

ojämnheterna i plasten bättre. Bäst resultat utan någon pålagd yttre kraft gavs vid användning av 

en cirkulär skumgummitätning. Denna fyllde ut det fyrkantiga spåret och tätade i fyra riktinngar 

men ett visst läckage skedde även med denna. Vid tester under vatten kunde det ses att läckaget 

skedde mellan tätningen och bakstycket vilket skulle kunna vara orsakat av den ojämna ytan på 

detta. Det var dock inte möjligt att visuellt se den inre sidan av tätningen som låg an mot 

bakstycket.  

De silikontätningar som användes skars till för hand från silikonmattor av olika tjocklekar och 

hårdheter vilket inte gav en perfekt form. Detta kan ha påverkat resultatet för dessa tester.  

Testerna av prototypen skedde på 30 cm djup och inte 1 m som är kravet för att uppfylla IPX7. 

Det ansågs däremot vara ett lämpligt djup att starta testerna för att senare öka djupet. Då ingen 

av tätningarna höll helt tätt på 30 cm djup ansågs det inte nödvändigt att göra detta.  
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6  FRAMTIDA ARBETE 

I följande kapitel ges rekomendationer för hur ett framtida arbete med projektet skulle 

fortskrida. 

 

 

Vid en vidareutveckling av projektet bör följande punkter beaktas 

 Utformningen av tätningens spår behöver ses över för att ge god vidhäftning mot 

tätningen kring hela kapslingen 

 Val av tätning bör ske så att montering av instrumentet kan ske enkelt utan att tätningen 

fastnar då fronten träs på 

 Val av tillverkningsmetod för tätning, gjutas eller stansas i silikon utifrån kostnad och 

kvalitet 

 Ytterliggare tester bör utföras på 1 m djup för att säkertställa att kraven för IPX7 uppfylls 

 Tester för hur konstruktionen klarar yttre mekanisk påverkan som ett fall bör utföras 

 Plastdetaljerna bör tillverkas i sina tänkta material för att se hur dess mekaniska 

egenskaper fungerar i konstruktionen 

 Kostnadsförslag för tillverkning av plastdetaljerna bör tas in 

 En total tillverkningskostnad för instrumentet bör tas fram 

 Värme- och kylatester bör utföras med de valda materialen för att undersöka hur 

konstruktionen påverkas vid minusgrader eller hög temperatur 

 Den yttre designen skall formges för att passa in i Garmins sortiment 
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BILAGA A: IP-KLASSNING 

Nedan följer tabeller över IP-beteckingarnas definitioner och innebörd. 

 

IP-beteckningens första siffra med avseende på grad av skydd mot farliga delar 

Första 

beteckningssiffran 

Beskrivning Definition 

0 Inget skydd - 

1 Skydd mot beröring av farliga 

delar med handens baksida 

Provsonden med en diameter på 50 mm skall 

ha ett tillfredställamde avstånd till farliga 

delar 

2 Skydd mot beröring av farliga 

delar med ett finger 

Provsonden, ett ledat finger med diametern 12 

mm och längden 80 mm, skall ha ett 

tillfredställande avstånd till farliga delar 

3 Skydd mot beröring av farliga 

delar med ett verktyg 

Provsonden med en diameter på 2,5 mm får 

inte tränga in 

4 Skydd mot fasta föremål med 

större diameter än 1,0 mm 

Provsonden med en diameter på 1,0 mm får 

inte tränga in 

5 Dammskyddad Provsonden med en diameter på 1,0 mm får 

inte tränga in 

6 Dammtät Provsonden med en diameter på 1,0 mm får 

inte tränga in 

 

IP-beteckningens första siffra med avseende på skydd mot intrång av fasta föremål 

Första 

beteckningssiffran 

Beskrivning Definition 

0 Inget skydd - 

1 Skydd mot fasta föremål med 

större diameter än 50 mm 

Föremålssonden men en diameter på 50 mm 

får inte passera genom en öppning i 

kapslingen 

2 Skydd mot fasta föremål med 

större diameter än 12,5 mm 

Föremålssonden men en diameter på 12,5 mm 

får inte passera genom en öppning i 

kapslingen 

3 Skydd mot fasta föremål med 

större diameter än 2,5 mm 

Föremålssonden men en diameter på 2,5 mm 

får inte passera genom en öppning i 

kapslingen 

4 Skydd mot fasta föremål med 

större diameter än 1,0 mm 

Föremålssonden men en diameter på 1,0 mm 

får inte passera genom en öppning i 

kapslingen 

5 Dammskyddad Intrång av damm inte helt förhindrat, dammet 

får dock inte påverka materielens 

tillfredställande drift eller säkerhet 

6 Dammtät Inget intrång av damm 
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IP-beteckningens andra siffra med avseende på grad av skydd mot inträngande vatten 

Andra 

beteckningssiffran 

Beskrivning Definition 

0 Inget skydd - 

1 Skydd mot fallande vattendroppar Lodrätt fallande vattendroppar 

får inte ha en skadlig inverkan 

2 Skydd mot fallande vattendroppar då 

kapslingen lutas maximalt 15°  

Lodrätt fallande vattendroppar 

får inte ha en skadlig inverkan 

då kapslingen lutas upp till 15°  

3 Skydd mot strilande vatten Strilande vatten med en vinkel 

av maximalt 60° får inte ha en 

skadlig inverkan 

4 Skydd mot överstrilning av vatten Vatten som strilas mot 

kapslingen från ett godtyckligt 

håll får inte ha en skadlig 

inverkan 

5 Skydd mot vattenstrålar Vatten som sprutas mot 

kapslingen från ett godtyckligt 

håll får inte ha en skadlig 

inverkan 

6 Skydd mot kraftiga vattenstrålar Vatten som sprutas i kraftiga 

strålar mot kapslingen från ett 

godtyckligt håll får inte ha en 

skadlig inverkan 

7 Skydd mot kortvarig nedsänkning i 

vatten 

Vatten får inte tränga in i en 

sådan mängd att skada orsakas 

då kapslingen sänks ned under 

vatten under en kortare tid 

8 Skydd mot långvarig nedsänkning i 

vatten 

Vatten får inte tränga in i en 

sådan mängd att skada orsakas 

då kapslingen sänks ned under 

vatten under en längre tid 
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BILAGA B: KRAVSPECIFIKATION 

Nedan följer den kravspecifikation som togs fram under förstudien och låg till grund för 

konstruktionsarbetet.  

 

Bakgrund 

Nexus Marine ägs av Garmin och utvecklar marina navigationsinstrument för segelbåtar. Skalen 

till företagets instrument är idag sammanfogade med hjälp av limning vilket skapar en vattentät 

fog. Detta är dock en tidskrävande och kostsam metod. Många exemplar blir även felaktigt 

limmade och måste därför slängas. Företaget har efterfrågat en ny lösning där skalen inte skall 

limmas samman och som skall innebära en enklare monteringsprocess. Målet är att utveckla en 

ny konstruktion för en vattentät kapsling utan användning av lim eller skruv. 

Produktmål 

Kravspecifikationen omfattar produktutvecklingen av en vattentät kapsling för marin 

navigationsutrustning. 

Tidsram 

Projektet skall pågå under perioden 18/3 till den 19/8 2013. En skriftlig dokumentation skall 

lämnas till uppdragsgivaren den 23/8 2013.  

Funktionella krav 

Krav 

Skalet skall rymma E-unit och en knappsats i de fall detta är aktuellt 

De funktioner som idag finns i produkterna skall bibehållas i den nya lösningen  

Kapslingen skall kunna tillverkas med yttre dimensioner på mellan 110*110 och 140*220 mm 

(B*H) och ett djup på maximalt 45 mm. 

Displayens storlek får ej bli mindre än dagens storlek 

Begränsande kriterier 

Krav  

Lim eller skruv skall ej användas som sammansättningsmetod  

Enheten skall uppfylla klassningen IPX7 vilket innebär att den skall kunna sänkas ned i vatten på 

ett djup av 1000 mm under 30 min utan att vatten tränger in i kapslingen och orsakar skada 

Enheten skall tåla temperaturer på mellan -20 °C till 80 °C 

Skalet skall kunna hantera de tryckförändringar som uppstår vid temperaturvariationer 

Enheten skall klara yttre mekanisk påverkan 

Enheten skall klara av en dragkraft i skärmen på 30 kg under 10 minuter 

Skalet skall fixera enhetens E-unit 

Skalet skall vara enklare och billigare att tillverka och ge en kortare montagetid än dagens 

lösning 

Skalet skall kunna öppnas och återförslutas med därför avsett verktyg, behöver ej vara ett 

standard verktyg 
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Enheten skall ha en livslängd på 10 år 

Enheten skall tåla att bli utsatt för saltvatten 

Enheten skall vara UV-beständig 

Ett skyddslock skall kunna fästas på enheten 

Önskemål 

Enheten skall vara så tunn som möjligt 

Enheten skall ge ett intryck av att ha en låg vikt och storlek  

Monteringsmetoden skall göra så liten åverkan som möjligt på båten 

Om möjligt skall montering på skott ske från enhetens front 

Enheten skall enkelt kunna monteras ner från sin plats 

Enheten skall kunna monteras på alternativa sätt, såsom utanpåliggande, infälld eller på bygel 

Om möjligt skall displayen anti-reflex behandlas, displayglaset behöver då tillverkas för sig 

Skalet skall ha en lägre miljöpåverkan än dagens konstruktion 
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BILAGA C: RITNINGAR 

Nedan följer en sprängskiss och sammanställningsritning av konstruktionen samt detaljritningar 

för respektive komponent. 
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BILAGA D: KONCEPTFÖRSLAG 

Nedan följer presentationer av ett urval av de framtagna koncepten som sedan utvärderades. 

Dessa beskriver principen för koncepten och är inte fullständiga beskrivningar för hur 

konstruktionen skulle lösas. 

Koncept 1 

Fyra ledade snäppen längs instrumentets sidor snäpps fast på bakstyckets undersida. Bakstycket 

trycks in i en packning monterad i ett spår på fronten vilket ger en axiell tätning.  

 

  

Koncept 2 

Ett antal snäppen längs instrumentets sidor hakar i bakstyckets undersida. Snäppena är försänkta 

i bakstycket för att ge en slät yta runt instrumentets sidor. Skall instrumentet monteras 

utanpåliggande så att dess sidor är synliga behöver dessa täckas över för att ge en tilltalade 

design. En packning är placerad mellan bakstycke och front och tätar axiellt. 
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Koncept 3 

I detta koncept är snäppena placerade på kapslingens bakstycke och riktade utåt för att förenkla 

tillverkningen. Bakstycket trycks in i fronten där snäppena hakar fast i urtag i frontens insida. En 

packning är placerad mellan bakstycke och front i instrumentets underkant och komprimeras 

radiellt. För att öppna kapslingen behöver hål tas upp längs kapslingens sidor, dessa kan med 

fördel vara utmarkerade för att förenkla positioneringen. På detta sätt kan den platta yta som 

sticker upp ovanför snäppet tryckas in med hjälp av ett verktyg avsett för detta. Då fronten blivit 

öppnad en gång får den kasseras och bytas ut mot en ny. Den transparenta delen av fronten 

tvåkomponentsformsprutas. 

 

  

Koncept 4  

En liknande lösning som koncept 3 där snäppen hakar i urttag på frontens insida. För att skapa 

ett axiellt tryck mellan front och bakstycke löper snäppena i skenor med en fjäder som drar dessa 

nedåt. På detta sätt trycks bakstycket upp mot fronten med en mellanliggande packning. 

Snäppena behöver vara låsta vid montering och hakas loss när de sitter på plats. Konstruktionen 

blir känslig för dragkraft i fronten då trycket på den mellanliggande packningen försvinner. 
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Koncept 5 

Låspinnar monterade i bakstycket vrids ett kvarts varv och hakar fast i fronten för att låsa 

instrumentet. Låspinnarna har koniska stopp vilket gör att trycket mellan bakstycke och front 

ökar ju mer låspinnarna vrids om.  En packning är placerad i instrumentets nederkant mellan 

bakstycket och fronten och komprimeras axiellt. Låspinnarna öppnas och stängs från 

instrumentets undersida. För att göra det svårare för obehöriga att öppna instrumentet kan ett 

speciellt verktyg behöva användas för att vrida om låspinnarna. 

 

 

Koncept 6 

Fjädrande snäppen på bakstyckets undersida trycks ut mot kanterna där de hakar i vinklade 

urttag i fronten. På detta sätt trycks bakstycket upp mot en kant i fronten där en packning 

komprimeras. Instrumentet öppnas genom att snäppena dras in mot mitten. För att försvåra 

öppningen av instrumentet kan dess undersida täckas med ett heltäckande klistermärke. 

Klistermärket fungerar då även som ett sigill vilket gör att det syns om instrumentet blivit 

öppnat.  
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Koncept 7 

En liknande lösning som koncept 6 men snäppena är här placerade på instrumentets insida. På 

detta sätt kan inte instrumentet öppnas av obehöriga. Instrumentet öppnas med hjälp av tryckluft 

som kopplas in i kondensvattenhålet vilket skapar ett övertryck i kapslingen. Bakstycket pressas 

då nedåt och snäppena fjädras in. En packning är monterad mellan bakstycek och front och 

komprimeras axiellt. 

 

 

Koncept 8 

Längsgående snäppen på frontens insida och på bakstyckets utsida hakar i varandra likt ett 

buntband. Då snäppena löper längs hela sidorna kan dessa vara små men fortfarande ge 

tillräcklig låskraft. Instrumentets ingående komponenter placeras i bakstycket och fronten trycks 

sedan på. När fronten är monterad måste denna brytas upp för att öppna kapslingen. En packning 

kan placeras i instrumentets överkant för att täta skarven mellan de två delarna. 
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Koncept 9 

Även i detta koncept är de snäppen som finns i bakstycket riktade utåt för att förenkla 

tillverkningen. Dessa snäppen träs igenom genomgående håltagningar i fronten där de hakar fast 

i dess ovansida. Då snäppena är synliga från kapslingens ovansida kan dessa döljas med en yttre 

front eller göras till en del av instrumentets design. Instrumentets ingående komponenter placeras 

i fronten innan bakstycket trycks på. En packning som komprimeras radiellt är placerad i 

kapslingens nederkant för att förhindra att vatten tränger in ovanifrån från håltagningen för 

snäppena eller från den nedre skarven mellan fronten och bakstycket. Den transparenta delen av 

fronten tvåkomponentsformsprutas. 
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BILAGA E: KONCEPTUTVÄRDERINGAR 

Nedan följer de individuella konceptutvärderingar som utfördes under konceptvalsfasen. 

Bert-Åke Eliasson 

Kriterier Viktning Referens K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Tillverkningskostnad  4 0 0 0 + + + + + + 0 + 

Verktygskostnad 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kompakt konstruktion 4 0 + + + + + + + + + + 

Vattentät  5 0 - - - - - - - - - 0 

Ej komplex konstruktion 2 0 - - - - - - - - + - 

Robust konstruktion 4 0 0 0 0 0 - - - - + 0 

Tål dragkraft 3 0 + + + + + + + + + + 

Kort monteringstid 4 0 + + - + - - - - + + 

Möjlighet att montera 

isär 

2 0 + + + + + + + + 0 + 

Ej för lätt att montera 

isär 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Summa 0 6 6 2 10 -2 -2 -2 -2 12 15 

Rang 7 5 5 6 3 11 11 11 11 2 1 

Jan Silfven 

Kriterier Viktning Referens K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Tillverkningskostnad  4 0 0 + + + - 0 - - + + 

Verktygskostnad 2 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 

Kompakt konstruktion 4 0 - + + + 0 - 0 0 0 0 

Vattentät  5 0 + 0 0 0 0 - 0 0 0 0 

Ej komplex konstruktion 2 0 - + - - - - - - 0 - 

Robust konstruktion 4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 + 

Tål dragkraft 3 0 + 0 0 0 - + 0 - + + 

Kort monteringstid 4 0 + + + + + + + + + + 

Möjlighet att montera 

isär 

2 0 + + + + + + + + 0 + 

Ej för lätt att montera 

isär 

2 0 - - 0 0 0 - - 0 + 0 

 Summa 0 6 14 12 12 -9 -4 -4 -5 13 15 

Rang 7 6 2 5 5 11 9 9 10 3 1 
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Anna Petrén 

Kriterier Viktning Referens K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Tillverkningskostnad  4 0 + + + + - 0 0 0 + + 

Verktygskostnad 2 0 - 0 - - - - - - 0 0 

Kompakt konstruktion 4 0 - 0 - - - - 0 0 0 - 

Vattentät  5 0 0 + + + 0 0 0 0 0 + 

Ej komplex konstruktion 2 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 

Robust konstruktion 4 0 - + + + - 0 0 0 + + 

Tål dragkraft 3 0 + + + + 0 + + + + + 

Kort monteringstid 4 0 + + + + 0 + + + + + 

Möjlighet att montera 

isär 

2 0 + + + + 0 + + + - + 

Ej för lätt att montera 

isär 

2 0 - - 0 0 0 0 - 0 0 - 

 Summa 0 1 20 16 16 -19 1 -1 1 13 16 

Rang 9 8 1 4 4 11 8 10 8 5 4 

Tim Bach 

Kriterier Viktning Referens K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

Tillverkningskostnad  4 0 - 0 0 0 - - - - 0 0 

Verktygskostnad 2 0 - - - - - - - - - - 

Kompakt konstruktion 4 0 - 0 0 0 - - - - 0 - 

Vattentät  5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 + - 

Ej komplex konstruktion 2 0 - 0 0 0 - - - - - - 

Robust konstruktion 4 0 - 0 0 0 - - - - + + 

Tål dragkraft 3 0 0 + + + - - - - + + 

Kort monteringstid 4 0 + + + + + + + + + + 

Möjlighet att montera 

isär 

2 0 + + + + - + + + - + 

Ej för lätt att montera 

isär 

2 0 + + + + + + + + + + 

 Summa 0 -13 9 9 9 -15 -11 -11 -11 8 -2 

Rang 5 9 3 3 3 11 9 9 9 4 6 
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BILAGA F: DIMENSIONERING AV O-RING 

Nedan följer dimensioneringen av den O-ring som är monterad mellan bakstycke och front. 

Dimensioneringen av O-ringen nedan är gjord efter Trelleborg Sealing Solutions 

dimensioneringsrekomendationer (Trelleborg Sealing Solutions 2013). O-ringen är statiskt 

monterad och komprimeras axiellt. En principskiss för O-ringens montering visas i Figur X. 

 

Figur 42. Principskiss över en statiskt monterad O-ring som komprimeras axiellt. 

Då O-ringen monteras runt en rektangulär yta behövde det rektangulära tvärsnittets omkrets 

räknas om till en cirkels diameter. Det rektangulära tvärsnittet har bredden, B, 97,21 mm, 

höjden, H, 95,21 mm och avrundade hörn med en radie, r, på 5,5 mm vilket ger omkretsen enligt 

formeln nedan 

                                    (1) 

                                                    (2) 

En cirkels omkrets beräknas enligt 

                          (3) 

Cirkelns diameter blir då 

       
             

 
     (4) 

Med omkretsen från ekvation (2) insatt i ekvation (3) fås att  

       
     

 
             (5) 

För att förenkla monteringen av O-ringen i fabrik skall dess innderdiameter vara cirka 3% 

mindre än spårets innerdiameter. O-ringens rekomenderade innerdiameter blir då 

                              (6) 

Den närmsta O-ringsdiametern i standardsortiment är 126,7 mm vilket ansågs godtagbart. Den 

minsta tvärsnittsdiametern, d2, för en O-ring med denna innerdiameter var 1,78 mm. Den 

rekommenderade initiella komprimeringen av en o-ring skall vara 15-30% av tvärsnittsdiametern 

vid statisk montering. Spårhöjden, h, valdes till 1,5 mm vilket ger den procentuella 

komprimeringen enligt 

                 
      

 
        (7) 
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              (8) 

Spårhöjden, h, på 1,5 mm gav en komprimering av O-ringens tvärsnittsdiameter på 15,7% vilket 

ligger inom det rekommenderade spannet på 15-30%. O-ringen skall ha fritt utrymme i den 

riktning där den inte komprimeras. Spårbredden, b, skall alltså vara bredare än O-ringens 

tvärsnittsdiameter, denna valdes till 2,0 mm.  
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BILAGA G: BERÄKNING AV ÖVERTRYCK 

Nedan följer beräkningen av det övertryck som bildas vid en temperaturhöjning till instrumentets 

maximalt tillåtna temperatur. 

Enligt kravspecifikationen i Bilaga B skall kapslingen klara av de tryckförändringar som kan 

orsakas av temperaturvariationer. De specificerade temperaturkraven var på mellan -20 °C till 80 

°C. Montering av instrumentet sker i rumstemperatur som uppskattas vara 22 °C. Den största 

temperaturskillnaden, och alltså största tryckskillnaden, uppstår då intrumentet får en temperatur 

på 80 °C. Det uppstår då ett övertryck i instrumentet som kan beräknas med hjälp av ideala 

gaslagen (Jonsson 2009).  

Ideala gaslagen lyder enligt följande 

                  (1) 

Där p står för lufttryck, V för kapslingens volym, R är den idividuella gaskonstanten och T är 

temperaturen. Formeln kan skrivas om till 

      
   

 
       (2) 

Vid monteringstillfället kan formeln skrivas enligt 

      
     

  
       (3) 

Vid den maximalt tillåtna temperaturen på 80 °C kan formeln skrivas enligt 

      
     

  
       (4) 

Då R är konstant oavsett temperatur och lufttryck kan formlerna (X) och (X) likställas med 

varandra enligt 

      
     

  
 

     

  
     (5) 

Då det är p2, lufttrycket i kapslingen vid den maximala temperaturen, som söks skrivs formeln 

om till 

      
        

     
                            

     

  
  (6) 

Där T2 är den maximala temperaturen på 80 °C, p1 det atmosfäriska trycket på 1013,25 hPa och 

T1 monteringstemperaturen på 22 °C. Dessa värden ger ett ökat lufttryck vid 80 °C på 

       
     

  
 

             

      
               (7) 

Detta ger ett övertryck på  

                                             (8) 

 

 


