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ABSTRACT  

 

This thesis work consists of a case study, where August Lund AB assigned the further 

development of an ergonomically designed plastic serving pitcher. The purpose of the 

assignment was to further develop the serving pitcher, to adapt it for hot beverages and the 

manufacturing method injection molding, and to serve as a basis for decision making regarding 

how further investments in the previously produced ergonomic design solution was to be made. 

To achieve this, the following thesis question was formulated: Which are the leading factors 

that dictates the product development of plastic products that will be injection molded? 

 

To be able to answer the thesis question and complete the development of the pitcher a 

literature study about plastic design was conducted, that formed the foundation of the 

theoretical framework. Secondary data was collected using academic literature consisting of 

books and scientific papers. A product development process was formed for the case study, that 

was a derivative of the generic product development processes presented in the literature used. 

To complete the theoretical framework for the case study primary data was collected by 

conducting laboratory testing, simulations, tests and interviews. 

 

The main part of the work conducted in the case study consisted of finding a satisfactory 

insulation solution, that would prevent the user of the pitcher from getting burned by the heat 

from the hot beverage. This resulted in that the product development never reached beyond the 

conceptual phase. Two different methods of insulation were explored. The first method 

consisted of a thermoplastic elastomer overmolding that was located at the gripping area. It was 

concluded from the conducted laboratory testing and the simulations that the thickness of the 

grip had to be at least 10 mm. The thickness necessary was regarded as to thick because of the 

associated manufacturing costs and the proposed method was rejected. The second method 

explored was a pitcher containing an inner pitcher that formed an insulating air gap. The 

simulation result indicated that a 3.5 mm air gap was necessary to obtain adequate insulation. 

An insulation method using an air gap in combination with the ergonomic design solution 

brings several unsolved problems, that need further investigation to be solved if the 

combination is to be used. 

 

The employer had the request of investigating if a thermos effect could be achieved. The result 

showed that an air gap would insulate the pitcher so that a 10°C higher beverage temperature 

would be achieved during the 45 minutes than if an uninsulated pitcher was to be used. To 

attain a better thermos effect, the air gap could be filled with a foam to reduce the convective 

heat transfer in the air gap. Reaction Injection Molding could potentially be used to produce the 

insulating foam. 

 

It was concluded based upon the case study and the theoretical framework that the leading 

factors that dictates the product development of plastic products that will be injection molded 

was the structural constraints and the design guidelines of plastic design. Also, the cost of 

manufacturing in relation to the product performance, the products potential selling price and 

the production volume. In another word, to be able to asses which changes of the design that 

leads to increased manufacturing cost and if the increase is justifiable in relation to the obtained 

product performance. DFM turned out to be essential and have a central role in the product 

development of plastic products that will be injection molded. 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Det här examensarbetet utgörs av en fallstudie, där på uppdrag av August Lundh AB en 

ergonomiskt designad serveringskanna i plast skulle vidareutvecklas. Arbetet syftade till att 

vidareutveckla kannan så att den anpassades för varm dryck och tillverkningsmetoden 

formsprutning, för att sedan utgöra ett underlag för huruvida företaget skulle vidareinvestera i 

den tidigare framtagna ergonomiska designlösningen. För att vidareutveckla kannan krävdes 

kunskaper om tillverkningsmetoden och vilka designmöjligheter som metoden medger. Därför 

formulerades följande frågeställning: Vilka är de styrande faktorerna vid produktutveckling av 

plastprodukter som ska formsprutas?  

 

För att kunna svara på frågeställningen och utföra uppdraget utfördes en litteraturstudie om 

plasttillverkning som utgjorde grunden för den teoretiska referensramen som arbetet utgick 

ifrån. Sekundärdata insamlades genom akademisk litteratur i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar. En produktutvecklingsprocess som var anpassad för fallstudien togs fram, som var ett 

derivat av de generiska produktutvecklingsprocesserna som den använda litteraturen 

presenterade. I fallstudien insamlades primärdata genom laborationer, tester, simuleringar och 

intervjuer för att komplettera den teoretiska referensramen. 

 

Större delen utav arbetet i fallstudien utgjordes av att finna en tillfredsställande 

isoleringslösning, för att förhindra att användaren av kannan ska bränna sig på grund av 

värmen från den varma drycken. Detta medförde att arbetet aldrig passerade konceptstadiet i 

produktutvecklingsprocessen. Två olika isoleringslösningar undersöktes. Den första 

isoleringslösning utgjordes av en pågjutning av en termoplastisk elast på greppytan. 

Laborationer och simuleringar visade att tjockleken som skulle krävas för att uppnå tillräcklig 

isolering behövde vara minst 10 mm, vilket ansågs vara för tjockt på grund av 

tillverkningsekonomiska aspekter och förslaget förkastades. Den andra isoleringslösningen som 

utreddes utgjordes av en kanna innehållandes en innerkanna, för att på så sätt skapa en 

isolerande luftspalt. Simuleringsresultaten indikerade att en 3,5 mm luftspalt var nödvändig för 

att erhålla en tillräckligt god isolering. En luftspaltsisolering i kombination med den 

ergonomiska designlösningen medför en rad olösta problem, som kräver vidare utredning om 

kombinationen ska användas.  

 

En önskan från uppdragsgivaren var att utreda om en termoseffekt kunde uppnås. Resultatet 

visade att en luftspalt skulle bibehålla dryckens värme cirka 10°C högre under 45 minuter, än 

en kanna utan isolering. För att uppnå en bättre termoseffekt skulle luftspalten kunna fyllas 

med ett skummaterial, för att på så sätt reducera den konvektiva värmeledningen i luftspalten. 

En tillverkningsmetod som eventuellt skulle kunna användas för att producera en 

skumisolering är reaktionsformsprutning. 

 

Fallstudien och den teoretiska referensramen visade att de styrande faktorerna vid 

produktutveckling av plastprodukter som ska formsprutas var de konstruktionsmässiga 

begränsningarna och de design-riktlinjer som finns för plastdesign. Samt 

tillverkningskostnaden i relation till produktens prestanda, potentiella försäljningspris och 

tillverkningsvolym, det vill säga att avgöra vilken designändring som medför en ökad 

tillverkningskostnad och huruvida den är försvarbar eller inte, i relation till vilken ökad 

produktprestanda som fås. Att arbeta med DFM visade sig vara nödvändigt och vara en central 

del av produktutveckling av plastprodukter som ska formsprutas. 
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1. INLEDNING 
 

Följande rapport Vidareutveckling av serveringskanna i plast avsedd för varm dryck, är 

resultatet av ett examensarbete som utförts av två studenter från Mälardalens högskola (Mdh) 

under vårterminen 2017. Examensarbetet genomfördes inom ämnesområdet produktutveckling 

och gjordes på uppdrag av företaget August Lundh AB. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng 

och består av två delar, en teoretisk referensram och en följande fallstudie. Arbetet kom att 

genomföras utifrån produktutvecklingsprocessens faser med fokus på Design for 

Manufacturing (DFM). 

 

1.1. Bakgrund 

August Lundh AB erbjuder idag ett sortiment av plastprodukter för storkök och catering. År 

2010 tecknade flygbolaget SAS ett avtal med plastlegotillverkaren Mälarplast AB som ingår i 

samma koncern och som tillverkar August Lundhs sortiment. Avtalet avsåg tillverkningen av 

kabinserveringsutrustning och i samband med detta avtal tog Mälarplast AB över 

tillverkningen av SAS-kannan (August Lundh AB, 2017). Wall1 säger att serveringskannan 

idag används av över 30 flygbolag världen över vid servering under deras flygningar. 
 

Hösten 2015 tog två studenter från Mdh, på uppdrag av August Lundh AB, fram en ny design 

av en ergonomiskt utformad serveringskanna, som var avsedd för kall dryck vid flygcatering. 

Detta gjordes då det nuvarande formverktyget för SAS-kannan behöver bytas ut på grund av 

slitage. Målet för de två studenterna var att ta fram en produkt som var funktionell, ergonomisk 

och förvaringsanpassad för serveringsvagnar på flygplan (Bodlander & Simonsson, 2016).  

 

Uppdragsgivaren August Lundh AB såg potential med den nya ergonomiska designen och vill 

därför vidareutveckla serveringskannan. Tanken med vidareutvecklingen är att förbättra den 

befintliga designen, optimera kannan för produktion samt lägga till funktionen att kannan ska 

kunna användas vid servering av varm dryck.  

 

1.2. Problemformulering 

Den tidigare designade ergonomiska serveringskannan är utformad på ett sådant sätt att den i 

nuläget inte går att producera med plastformsprutning, då konstruktionen av greppet inte är 

anpassad för tillverkningsmetoden på ett tillfredställande sätt. Locket på den tidigare designen 

är löst och fästs med en presspassning. Locket skulle behöva designas om och helst integreras 

med serveringskannan. Den tidigare designen var inte avsedd för varm dryck och är således 

inte anpassad för varm dryck. 

 

För att kunna vidareutveckla designen så att den är anpassad för varm dryck behövs en lösning 

tas fram för att isolera brukaren från serveringskannas värme. Vidare behöver locket och 

greppets utformning omarbetas så att serveringskannan kan produceras med formsprutning. 

Detta medför att hela serveringskannans design måste ses över och eventuellt omarbetas. 

 

1.3. Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla den tidigare framtagna ergonomiskt 

designade serveringskannan, så att den är anpassad för varm dryck och går att tillverka med 

plastformsprutning. Designförslaget är tänkt att hjälpa August Lundh AB att avgöra huruvida 

det är värt att vidareinvestera i den ergonomiska designlösningen eller inte. 

                                                 
1 Peter Wall VD, August Lundh AB, Intervju 2017-01-24 
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1.4. Frågeställningar 

För att kunna vidareutveckla serveringskannan så att den går att tillverka med formsprutning 

krävs kunskaper om tillverkningsmetoden och vilka designmöjligheter metoden medger. Detta 

leder fram till följande frågeställning:  

 

F1: Vilka är de styrande faktorerna vid produktutveckling av plastprodukter som ska 

formsprutas?  

 

1.5. Avgränsningar  

Det här examensarbetet utförs på högskoleingenjörsnivå om 15 högskolepoäng. Arbetet 

utfördes på halvfart under veckorna 3 till 22. I det tidigare arbetet hade stor vikt lagts ned på att 

utveckla en ergonomisk design, eftersom detta arbete är en vidareutveckling kommer inte fokus 

att ligga på ergonomi eller marknadsbehov, utan kommer att bygga vidare på de erfarenheter 

som erhölls i det tidigare arbetet.  

 

Under det här arbetet kommer avvägningar behövas göras som rör kostnadsdrivare i 

tillverkningen, detta kommer göras med hjälp av den expertis som finns tillgänglig hos 

uppdragsgivaren och det här arbetet kommer således inte innefatta några kostnadskalkyler. 

 

Arbetet är tänkt att leda fram till CAD-ritningar av den färdiga designen, samt en prototyp. Den 

framtagna designen ska vara anpassad för Mälarplast AB:s maskinpark, men den behöver inte 

vara i sådant tillstånd att den är helt klar för produktion. 

 

De avgränsningar som finns gällande designen är att kannan ska produceras i plasten Tritan och  

eftersom SAS idag använder sig av Atlas-förvaringslådor i sina serveringsvagnar, kommer 

kannans dimensioner behöva styras utifrån Atlas-lådans mått. 
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2. ANSATS OCH METOD 
 

Kothari (2004) hävdar att det som kännetecknar bra forskning är ett systematiskt och 

sekventiellt utförande efter förutbestämda regler, där slutsatser inte baseras på gissningar. 

Förda resonemang ska vara logiska, vilket medför att forskningen blir relevant för 

beslutstagande. Vidare ska forskningen vara empirisk och möjliggöra för extern validering av 

resultaten och resultaten ska även gå att återskapa. (Kothari, 2004). 

 

Det här examensarbetet utgörs av en fallstudie hos ett företag, där problemet och 

förutsättningarna är väldigt specifika, vilket i sin tur medför att generaliseringar av studiens 

resultat kan var svåra att göra. Bryman (2002/2011) påstår att ett enda fall i en fallstudie inte 

kan vara representativt och generellt tillämpbart på alla andra fall och hävdar att 

fallstudieforskare inte ger sken av att påstå något sådant (Bryman, 2002/2011). 

 

Metodiken som tillämpas i den här studien är en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder, där primär- och sekundärdata insamlats. De kvalitativa metoderna som tillämpas är 

insamling och analys av sekundärdata i form av den teoretiska referensramen, samt intervjuer 

och testgrupper som hjälper till att bygga förståelse kring hur en bra produkt kan utformas. Den 

kvantitativa datainsamlingen utgörs av laborationer och simuleringar för att säkerhetsställa att 

produktkraven uppfylls. 

 

Merriam & Tisdell (2016) hävdar att oavsett vilken typ av forskning som bedrivs kan en 

studies reliabilitet samt validitet beaktas genom att utöva försiktighet och noggrannhet i hur 

data insamlas, tolkas och hur eventuella resultat presenteras (Merriam & Tisdell, 2016). För att 

säkra reliabiliteten i studien har insamlad sekundärdata i den teoretiska referensramen baserats i 

den mån det är möjligt på akademisk litteratur samt vetenskapliga artiklar. Beslut och 

antaganden som gjorts i produktutvecklingsprocessen som inte kunde underbyggas utifrån den 

teoretiska referensramen har istället underbyggts med primärdata insamlad från laborationer, 

simuleringar, tester och intervjuer. 

 

2.1. Litteraturstudie 

Den litteratur som användes bestod främst utav akademisk litteratur i form av böcker, men 

även artiklar, rapporter och datablad användes som underlag. Internetbaserade sökningar 

gjordes för att hitta relevant litteratur. De digitala sökmotorerna som användes var: Google 

Scholar, DiVA, samt sökmotorer hos Mälardalens högskolebibliotek och Eskilstuna 

stadsbibliotek. Vissa materialdatablad erhölls från uppdragsgivaren.  

 

 

De nyckelord som användes vid sökning av relevant litteratur var främst:  

Affordance, bisfenol A, Computational Fluid Dynamics, Design for Manufacturing, 

elastomerer, emissivitet, flerkomponentsformsprutning, formsprutning, Heat Transfer, 

plastdesign, plastic insulation, plastic part design, polymerer, Reaction Injection Molding, 

SAS-kanna, termoplaster, termoplastisk elast, Tritan, vätsketemperatur kaffe. 
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2.2. Fallstudie 

Genom att följa strukturerade metoder i utvecklingsarbetet blir beslutsfattande inom 

utvecklingsgruppen förankrade hos alla medlemmar, viktiga frågeställningar i arbetet blir inte 

bortglömda och arbetet dokumenteras medan det utförs.  (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

Ulrich & Eppinger (2012) delar in en generisk produktutvecklingsprocess i följande sex faser: 

 

• Fas 0 – Planering 

• Fas 1 – Konceptutveckling 

• Fas 2 – Utveckling på systemnivå 

• Fas 3 – Detaljutveckling 

• Fas 4 – Testning och vidareutveckling 

• Fas 5 –  Produktionsupptakt 

 

Ullman (2010) delar in en generisk produktutvecklingsprocess i följande sex faser: 

 

• Fas 1 – Produktupptäckt 

• Fas 2 – Projektplanering 

• Fas 3 – Produktdefinition 

• Fas 4 – Designkoncept 

• Fas 5 – Produktutveckling 

• Fas 6 – Produktsupport 

 

Både Ulrich & Eppinger (2012) och Ullman (2010) menar att användningen av en bestämd 

utvecklingsprocess möjliggör för en ökad produktkvalitet. Produkter som är processintensiva 

(produkter vars design till exempel begränsas av förutbestämda tillverkningsprocesser) kan 

kräva variationer av den generiska produktutvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Eftersom det här utvecklingsarbetet är en vidareutveckling av en tidigare framtagen design och 

produkten är processintensiv, utformades följande utvecklingsprocess för fallstudien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Produktutvecklingsprocess 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1. Design for Manufacturing  

Vad som innefattas i begreppet DFM kan enligt Ullman (2010) variera beroende på vem som 

tillfrågas. Ullman (2010) definierar DFM som ”etableringen av komponenters form som tillåter 

för effektiv, högkvalitativ tillverkning. [egen översättning]” (Ullman, 2010, s.328).  

 

När en detalj utformas måste hänsyn tas till den tillverkningsmetod som ska användas för att 

producera den. Detta görs genom att beakta de design-riktlinjer som finns för den valda 

metoden, samtidigt som hänsyn tas till de verktyg och fixturer som krävs för tillverkningen 

(Ullman, 2010). Det är enligt Ullman (2010) omöjligt att som designer behärska alla 

tillverkningsmetoder och en kollaboration mellan designers och tillverkningsexperter är 

därmed nödvändig för lyckad DFM. Ulrich & Eppinger (2012) hävdar att DFM är den metod 

inom produktutveckling som kräver störst samarbete mellan olika funktioner i 

utvecklingsgrupper. 

 

Att uppskatta tillverkningskostnader är en central del utav DFM (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Ulrich & Eppinger (2012) presenterar en iterativ process för DFM, med fem följande steg: 

 

1. Uppskatta tillverkningskostnaderna. 

2. Reducera komponentkostnaderna. 

3. Reducera monteringskostnaderna. 

4. Reducera produktionssupportkostnaderna. 

5. Beakta effekterna av DFM-beslut på andra faktorer.  

 

                                          (Ulrich & Eppinger, 2012, s 334) 

 

För att reducera komponentkostnaderna behövs förståelse för vilka begränsningar den valda 

produktionsmetoden har och som driver kostnaderna i den valda tillverkningsprocessen. 

Genom att designa produkter så att de blir lätta att montera och om möjligt integrera olika 

komponenter för att reducera behovet av montering, kan monteringskostnaderna reduceras 

(Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

Även om exakta tillverkningskostnader kan vara svåra att uppskatta tidigt i ett 

utvecklingsarbete så påbörjas arbetet med DFM redan vid val av produktkoncept, där 

tillverkningskostnaden tas i beaktande (Ulrich & Eppinger, 2012). Genom att i ett tidigt skede 

arbeta med DFM kan tiden för produktutvecklingsprocessen och de övergripande kostnaderna 

minskas (O'Driscoll, 2002). När produktspecifikationerna är fastställda kan 

tillverkningskostnaderna vägas mot de önskade prestandaegenskaperna hos produkten. Arbetet 

med DFM fortskrider sedan under hela produktutvecklingsprocessen, där beslut hela tiden vägs 

mot tillverkningskostnaderna (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

3.2. Polymerer och elastomerer 

Ordet plast avser polymerbaserade konstruktionsmaterial, där tillsatser har adderats till 

polymeren för att uppnå önskade materialegenskaper (Bruder, 2012). Polymerer har låg 

densitet och är lättformade, varav de fått namnet plast (plastiska) material. I materialfamiljen 

polymerer ingår termoplaster (ABS, CA, PA, PC, PEEK, PE, PET, PMMA, POM, PP, PS, 

PUR, PVC, PTFE) och härdplaster (Polyester, Fenol, Epoxi). Polymerers uppbyggnad på 

atomnivå består av kolatomskedjor där bindningarna är starkt kovalenta (atomerna delar 

elektronpar). På kolatomerna i kedjorna finns sidogrupper av andra atomer, exempelvis 
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väteatomer. Beroende på hur de olika molekylkedjorna är ordnade fås olika bindningar mellan 

de olika molekylkedjorna. En svag bindning resulterar i en amorf struktur, medan en starkt 

kovalent bindning mellan molekylkedjorna resulterar i en kristallin struktur. Då 

molekylkedjorna i vissa polymerer är långa fås inte sammanbindning överallt mellan kedjorna, 

utan de klumpar ihop sig och bildar regioner som är kristallina (delkristallina) (Ashby, et al., 

2007/2010/2014).  

 

Termoplaster kan antingen vara amorfa eller delkristallina (Ashby, et al., 2007/2010/2014; 

Bruder, 2012) och det är enligt Bruder (2012) viktigt att vara medveten som konstruktör om 

vilken typ som används, då de olika typerna beter sig olika när det kommer till uppvärmning 

och hur de ska bearbetas. Delkristallina plaster är ofta mindre temperaturkänsliga, mer 

kemikalieresistenta och har bättre utmattningshållfasthet än amorfa plaster. Amorfa plaster 

tenderar att ha mindre formkrymp och efterkrymp än de delkristallina plasterna. Delkristallin 

plast övergår till flytande form då den värms upp till sin smältpunkt, medan amorfa plaster 

saknar en exakt smältpunkt och har istället en glastransitionstemperatur (Bruder, 2012). 

Amorfa plaster kan vara transparenta medan delkristallina kan vara genomskinliga (Ashby, et 

al., 2007/2010/2014).  

 

I härdplaster har flera starkt kovalenta tvärbindningar bildats mellan de olika molekylkedjornas 

kolatomer, vilket gör dem starkare och styvare än termoplaster (Ashby, et al., 

2007/2010/2014). När en plast har skapat dessa tvärbindningar kallas den förnätad (Bruder, 

2012). Eftersom tvärbindningarna inte separerar vid uppvärmning kan inte härdplaster 

återvinnas. Detta gäller även för elastomerer (gummi) som också har tvärbindningar, men 

betydligt färre till antalet (Ashby, et al., 2007/2010/2014). 

 

3.2.1. Polykarbonat  

Den nuvarande SAS-kannan tillverkas i polykarbonat (PC) (August Lundh AB, 2017) som är 

en amorf konstruktionsplast, som bland annat används till transparenta plastprodukter, 

exempelvis nappflaskor och återanvändningsbara vattenflaskor (Bruder, 2012; 

Livsmedelsverket, 2016). Plasten är glasklar med en ljusgenomsläpplighet på 89 % och 

livsmedelsgodkänd. Plasten går att formspruta och har lägre formkrympning än de flesta andra 

plaster (Bruder, 2012). 

 

PC-plast har hög slagseghet även vid låga temperaturer och används därför också till 

skyddshjälmar och till baklyktor på bilar. En av nackdelarna med PC-plast är att plasten är 

känslig för brottanvisningar och mikrosprickbildning. (Klason & Kubát, 2002/2011) 

Spänningssprickbildning uppstår ofta i material som glas, keramer och amorfa plaster. 

Spänningarna kan uppstå på grund av yttre belastning men det kan även bildas inre spänningar 

i plaster vid formsprutning. Dessa spänningar i PC-plaster kan bli så stora att de spricker i 

kontakt med en del vätskor. (Edshammar, 2002) 

 

PC-plast har också dålig kemikaliebeständighet då lösningsmedel kan framkalla sprickbildning. 

Plasten klarar vanligtvis inte av att ha lång kontakt med vatten som har en temperatur 

överstigande 60 grader, eftersom den då bryts ner och blir spröd, men klarar dock 

maskindiskning utan problem (Bruder, 2012; Edshammar, 2002). 

 

3.2.2. Tritan  

Tritan är en amorf plast av typen sampolyester, som även innefattas av polyetentereftalat (PET-

plast). Plasten är transparent och introducerades år 2007 (Guart, et al., 2013). I jämförelse med 

andra traditionella plaster är Tritan segare och mindre sprickbenägen och håller därför längre. 
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Tritan är godkänt för livsmedel och används bland annat till tillbringare, muggar, glas och 

dryckesbehållare (August Lundh AB, 2017b). Tritan är fri från Bisfenol A (BPA) till skillnad 

mot PC-plast. BPA är en vanlig plastkemikalie och används vid bland annat framställning av 

PC-plaster. BPA är ett hormonstörande ämne och kan påverka det endokrina systemet (Guart, 

et al., 2013). Enligt Guart et al. (2013) är Tritan en möjlig ersättare till PC-plasten när det 

kommer till behållare för vätskor.  

 

Enligt Eastman Chemical Company (2008) har Tritan flera fördelare gentemot PC-plast, bland 

annat snabbare cykeltid vid formsprutning, lägre densitet (1,18 g/cm3) och bättre hållbarhet i 

varma och våta miljöer, som i till exempel en diskmaskin. Plasten är även kemiskt resistent mot 

en stor mängd livsmedel (Eastman Chemical Company, 2008; IDES, 2012).  

 

3.3. Termoplastisk elast 

De materialtyper som ligger på gränsen mellan plast och gummi är de termoplastiska 

materialen, även kallade termoplastisk elaster, eller på engelska thermoplastic elastomer (TPE). 

Materialet används som ersättningsmaterial för vulkaniserat gummi till en mängd olika detaljer 

(Klason & Kubát, 2002/2011). Vulkaniserat gummi är gummi som upphettats med svavel och 

på så sätt blivit elastiskt (Edshammar, 2002). Största fördelen med TPE gentemot vulkaniserat 

gummi är att det enklare kan formas, till exempel genom formsprutning, samt att spill kan 

återanvändas. Nackdelar är sämre temperaturtålighet och begränsad kemikalieresistens, då TPE 

löses upp i lösningsmedel (Klason & Kubát, 2002/2011).  

 

3.3.1. Dryflex 

Dryflex är en TPE som är mångsidig och kan användas till en mängd olika produkter, till 

exempelvis mjuka handtag till skruvmejslar, barnleksaker och tandborstar. Anledningen till 

materialets mångsidighet är att materialets hårdhet kan varieras, det kan lätt färgas, samt göras 

transparent. Dryflex är även kemiskt resistent och 100 % återvinningsbar (Distrupol, 2016). 

Dryflex kan bearbetas genom olika tillverkningsmetoder, däribland formsprutning och är även 

kompatibelt för övergjutningar med en rad olika plaster. Dryflex är också livsmedelsgodkänt 

(SpecialChem, 2017; UL Prospector, 2016). 

 

3.4. Formsprutning 

Formsprutning är en av de vanligaste tillverkningsmetoderna när det kommer till tillverkning 

av plastdetaljer (Thompson, 2007/2014). De vanligaste förekommande materialen som används 

vid formsprutning är termoplaster, men även härdplaster förekommer (Bruder, 2012). Metoden 

möjliggör för en mycket snabb produktionstakt, en hög grad av repeterbarhet av detaljer och 

mycket fin ytfinish, till en låg kostnad per producerad detalj. Kostnaden för formverktyg är 

väldigt hög och ökar desto komplexare form den producerade detaljen har, då mer avancerade 

formverktyg blir nödvändiga. Detta gör att formsprutning är bäst lämpad för massproduktion 

(Thompson, 2007/2014).  

 

Med formsprutning kan detaljer produceras i olika färg och med strukturerade ytor. En 

tryckteknik kallad In-mould Decoration där tryck kan integreras direkt i tillverkningsprocessen 

kan också nyttjas. Det är även möjligt att producera detaljer med flera olika material i samma 

skott (Bruder, 2012; Thompson, 2007/2014). Med formsprutning finns en mängd 

tillverkningsmöjligheter och det som begränsar dessa möjligheter handlar ofta om vilket 

ekonomiskt utrymme som finns (Thompson, 2007/2014).  

 

Formsprutningsprocessen fungerar så att polymergranulat matas in i formsprutningsmaskinens 

doseringstratt. Granulatet matas sedan fram genom en cylinder med hjälp utav en skruv. Under 
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frammatningen värms granulatet upp och hålls sedan kvar en kort stund tills rätt tryck har 

byggts upp, för att sedan sprutas in i formverktyget (Bruder, 2012; Thompson, 2007/2014). 

Skruven är försedd med en backströmsventil i spetsen så att det smälta granulatet inte pressas 

bakåt i cylindern (Bruder, 2012). 

 

Bruder (2012) beskriver formsprutningscykeln som sju faser (se Figur 2) i följande ordning: 

insprutning, eftertryckstid, doseringstid, paus, öppning, utstötning och stängning. 

Insprutningsfasen börjar med att verktyget stängs och plastsmälta sprutas in i formen genom ett 

munstycke. I eftertrycksfasen roterar inte skruven, utan agerar istället som en kolv, som bygger 

upp ett tryck och packar in mer material i formverktyget. Detta görs för att kompensera för den 

volymskillnad som smältan har mot det slutgiltiga stelnade materialet. Under doseringsfasen 

roterar skruven och för fram ny plastsmälta i cylindern medan plastsmältan i formverktyget 

stelnar (kyltiden). Pausfasen agerar som en säkerhetsmarginal för variationer som kan 

förekomma vid förgående fas. Paustiden brukar vara 0,5 - 1 sekunder för delkristallina material 

och betydligt längre för amorfa material. Verktyget öppnas sedan och den producerade detaljen 

stöts ut. Verktyget stängs och cykeln repeteras (Bruder, 2012). 

 

 
Figur 2: Formsprutningscykeln enligt Bruder (2012) 

 

3.4.1. Flerkomponentsformsprutning 

Om en detalj formsprutas utav två eller flera olika material kallas det flerkomponents-

formsprutning. Denna metod möjliggör för olika funktioner och materialkombinationer i en och 

samma tillverkningsprocess. För att flerkomponentsformsprutning ska vara möjlig krävs att 

materialen är kompatibla med varandra och har en god vidhäftningsförmåga, samt att 

formsprutan måste vara försedd med flera sprutenheter för de olika materialen. En formspruta 

med flera sprutenheter är i regel dyrare än en konventionell formspruta (Strömvall, 2002). För 

att förenkla metoden kan en detalj formsprutas i en maskin, för att sedan flyttas till en annan 

form i en annan maskin för att spruta på ett annat material direkt på detaljen, till exempelvis 

TPE (GLS Corporation, 2004). Denna variant kallas falsk flerkomponentsformsprutning 

(Strömvall, 2002).  

 

1. Insprutning

2. Eftertryckstid

3. Doseringstid

(kyltid)

4. Paus

(kyltid)
5. Öppning

6. Utstötning

7. Stängning
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3.4.2. Reaktionsformsprutning 

Reaktionsformsprutning eller som det heter på engelska Reaction Injection Molding (RIM) går 

till så att två reaktiva vätskor med låg viskositet sprutas in under lågt tryck i formverktyget. 

Dessa stelnar och bildar detaljen genom polymerisation (när kedjor av monomer bildar en 

polymer) istället för att stelna genom svalning som vid vanlig formsprutning (Koo, et al., 2001; 

Wickis Jr, 1996). En fördel som det låga insprutningstrycket medför är att den klämkraft som 

krävs för att stänga formverktyget är låg och mindre formsprutor kan därför tillverka större 

detaljer (Wickis Jr, 1996). Med RIM kan hårda och mjuka skummaterial produceras (Wickis Jr, 

1996) och ett vanligt material som använd med RIM är polyuretan (Koo, et al., 2001). Termiskt 

isolerande polyuretanskum som används i hushållsprodukter kan produceras med RIM genom 

att använda kemiska och fysiska expansions-/jäsningsmedel som bildar bubblor i 

polyuretanhartsen (Koo, et al., 2001). 

 

3.4.3. Formverktyg 

Det finns en rad olika formverktyg som kan användas vid formsprutning. Vilken typ som 

används beror på utformningen av den detalj som ska produceras. Ska detaljer med gängningar 

tillverkas, kan ett verktyg med roterande kärnor användas. Backverktyg kan användas då 

tillverkningen kräver rörliga backar eller kärnor, för att tillverka exempelvis underskurna 

detaljer (Bruder, 2012). Tekniken med kollapsande kärna har utökat möjligheterna att tillverka 

underskurna detaljer. Tekniken fungerar genom att kärnan som består av tre eller fler rörliga 

delar kollapsar radiellt inåt under formsprutningsprocessen. Med en kollapsande kärna kan 

delmoment i tillverkningsprocessen reduceras och möjliggör för designkonstruktioner som 

tidigare ansetts varit omöjliga att framställa (Salhaney, 2012).  

 

Den vanligaste typen av formverktyg är tvåplatteverktyg och som namnet antyder består 

formverktyget av två delbara plattor, där den ena plattan är fast och den andra plattan är rörlig. 

Den rörliga plattan är den del av verktyget som öppnas och det är där utstötarsystemet sitter. 

Utstötning sker vanligtvis med så kallade utstötarpinnar, men utstötning kan också ske med 

plattor eller ringar beroende på detaljens geometri. I den fasta plattan är ingötssystemet beläget 

som utgörs av: ingötstapp, fördelningskanal och ingöt. Plastsmältan sprutas in i ingötssystemets 

ingötstapp, vidare igenom fördelningskanalerna och ut genom ingötet in i det eller de hålrum 

som utgör detaljen som ska produceras. För att inte luft ska fångas i formutrymmet är verktyget 

försett med ett avluftningssystem med små kanaler som tillåter luft att fly ut ur formen. 

Formverktyget är också försedd med ett tempereringssystem bestående av kanaler som kan 

värma eller kyla formen, så att rätt processparametrar kan uppnås. Det är vanligt att vatten eller 

olja används som tempereringsmedium (Bruder, 2012). 
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3.5. Design-riktlinjer för plastprodukter som ska formsprutas 

Bruder (2012) tar i sin handbok Värt att veta om plast upp 10 generella konstruktionsregler 

som varje konstruktör bör beakta vid utveckling av produkter i termoplast: 

 

1. Glöm inte att plaster inte är metaller 

2. Ta hänsyn till plasternas speciella egenskaper 

3. Konstruera med tanke på framtida återvinning 

4. Integrera många funktioner i samma detalj 

5. Håll jämn godstjocklek 

6. Undvik skarpa hörn 

7. Öka styvheten med hjälp av ribbor 

8. Var noga med ingötsplacering och dimensionering 

9. Undvik snäva toleranser 

10. Välj en bra sammanfogningsmetod  

 

                                                       (Bruder, 2012, s.131) 

 

3.5.1. Formkrymp 

Efter det att en detalj har formsprutats krymper detaljen, detta fenomen kallas för formkrymp 

och uppmäts efter ett dygn då detaljen blivit producerad (Bruder, 2012). Formkrympen är 

måttskillnaden mellan detaljen och formverktyget uttryckt i procent (Krugloff, 2007). 

Formkrympningen kan vara olika stor i detaljens tvär- och längdriktning (Bruder, 2012; 

Krugloff, 2007) vilket kan ge upphov till att detaljen skjuvar (Krugloff, 2007). Delkristallina 

material kan efterkrympa (benämns efterkryp) i månader beroende på detaljens 

omgivningstemperatur (Bruder, 2012). 

 

3.5.2. Släppningsvinklar 

För att den tillverkade detaljen ska släppa vid utstötning ur formverktyget krävs det att detaljen 

har släppningsvinklar på minst 0,5 grader (Bruder, 2012; Thompson, 2007/2014). Vid 

utstötning kan detaljen deformeras om placeringen av utstötningspinnarna är olämplig 

(DuPont, 2000).  

 

3.5.3. Väggtjocklek 

Det är bäst att hålla en jämn väggtjocklek om möjligt (Bruder, 2012; DuPont, 2000; Thompson, 

2007/2014), då olika väggtjocklekar ger olika formkrymp kan spänningar byggas in, vilket kan 

resultera i att detaljen skjuvar (Bruder, 2012). Då en ojämn väggtjocklek behövs 

rekommenderar Bruder (2012) en avvikelse i tjocklek på max 15% och Thompson (2007/2014) 

en avvikelse på max 10%. Den optimala väggtjockleken styrs av kostnadsfaktorn och 

funktionskraven på detaljen som ska produceras (Bruder 2012, Thompson, 2007/2014). En 

tumregel är att använda den minsta tjocklek som funktionskraven tillåter (DuPont, 2000). 

Tunnare väggtjocklek ökar produktionstakten genom att minska cykeltiden (Bruder, 2012; 

DuPont, 2000). Vanlig förekommande väggtjockleksintervall för termoplaster är 1,5 – 4 mm 

(Bruder, 2012). För att styva upp konstruktionen är införing av ribbor mer ekonomiskt 

fördelaktigt än att göra väggarna tjockare. (DuPont, 2000). 

 

3.5.4. Ribbor 

Införing av ribbor kan göra en konstruktion styvare (Bruder, 2012) och tillåter en tunnare 

väggtjocklek med bibehållen styrka (DuPont, 2000; Thompson, 2007/2014). Det är bättre att 

använda flera låga ribbor än några få höga ribbor och deras höjd bör ej överstiga 5 gånger 

väggtjockleken (Thompson, 2007/2014), då för höga ribbor kan buckla vid belastning (Bruder, 
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2012). För tjocka eller höga ribbor kan resultera i sjunkmärken på detaljen. Det går att dölja 

små sjunkmärken och imperfektioner genom att använda en ljusare färg (Bruder, 2012) eller 

använda sig av en lätt strukturerad yta (Thompson, 2007/2014). 

 

En bra designad ribba bör ha en tjocklek och rotradie som är halva detaljens väggtjocklek, den 

ska också ha släppningsvinklar (Bruder, 2012). Ribbans höjd styrs av den hållfasthet som är 

tänkt att uppnås (DuPont, 2000). 

 

3.5.5. Radier och hörn 

Inre skarpa hörn bör undvikas, då plaster ofta är känsliga för brottanvisningar (Bruder, 2012) 

(DuPont, 2000). Spänningskoncentrationer som uppstår i för skarpa anvisningar kan ge upphov 

till sprickbildning och därmed brott vid relativt låga laster (DuPont, 2000). En tumregel är att 

den applicerade radien vid inre hörn bör vara minst halva detaljens väggtjocklek. Mindre 

radietjocklek i relation till väggtjocklek resulterar i ökade spänningskoncentrationer (Bruder, 

2012; DuPont, 2000). 

 

3.5.6. Sammanflytningslinjer och placering av ingöt 

Sammanflytningslinjer fås där plastsmältan möts i detaljen, vart detta inträffar beror på var 

ingöt placeras. Ofta är plastdetaljer som svagast där sammanflytningen sker och där ingöt är 

placerade. Sammanflytningslinjer fås efter varje hål i en detalj och mellan varje ingöt om det 

finns flera (Bruder, 2012). Bruder (2012) rekommenderar att ingöt alltid placeras i detaljens 

tjockaste vägg och att så kallade stumma sammanflytningslinjer undviks, det vill säga 

sammanflytningslinjer som delar detaljen. 

 

3.6. Affordance 

I boken The Design of Everyday Things beskriver Norman (2013) affordance som förhållandet 

mellan en person (eller entitet) och ett fysiskt objekt, där affordancen är entitetens förmåga att 

avgöra hur ett objekt kan användas utifrån dess egenskaper (Norman, 2013). En design 

kommer att fungera bättre om dess affordance samspelar med dess tilltänkta funktion och där 

det går bör funktionen understrykas med hjälp av affordance, samt med hjälp av afforance 

understryka hur en detalj inte bör användas (Lidwell, et al., 2003/2010). 

 

3.7. Bryggtemperatur för kaffe 

För att bli godkänd enligt standarden European Coffee Brewing Centre (ECBC) krävs för en 

kaffebryggare att temperaturen i filterhållaren når (under normal drift) 92°C inom den första 

bryggminuten och håller en temperatur av 92–96°C under resterande bryggtid. Temperaturen 

bör sedan inte överstiga 96°C (European Coffee Brewing Centre, 2015). 

 

3.8. Hudpåverkan vid kontakt med värme 

Tillman, et al. (2016) skriver i boken Human factors and ergonomics design handbook att 

temperaturförhållanden under arbete inte enbart påverkar komforten, som i sin tur kan leda till 

högre frånvaro hos personal och högre personalomsättning, utan kan samtidigt sänka 

prestationsförmågan hos personalen. En yta med en temperatur på 91°F (ungefär 33°C) upplevs 

som neutral vid hudkontakt, det vill säga varken varm eller kall. Medan en temperatur på 120 

°F (ungefär 49°C) upplevs enligt Tillman, et al (2016) som brännande het och smärtsam 

(Tillman, et al., 2016).  
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3.9. Värmeöverföring 

Värmeöverföring sker konduktivt (genom ledning), konvektivt och genom strålning 

(Lindström, et al., 2000; Pitts & Sissom, 2012) och det totala värmeflödet beror oftast på en 

kombination av ovanstående (Lindström, et al., 2000).  

 

Värmekonduktivitet λ anges i W/(m·K) (Lindström, et al., 2000) och Lindström, et, al. (2000) 

definierar värmekonduktiviteten som ” […] det antal watt som passerar genom 1 m2
 av en 1 m 

tjock platta vid en temperaturdifferens av 1K (1°C).” (Lindström, et al., 2000, s. 65). 

 

Konvektion innebär att värme transporteras iväg av en strömmande gas eller vätska (fluid) 

(Lindström, et al., 2000). Om en solid är exponerad för en fluid som har en lägre temperatur än 

soliden, så kommer energi överföras konvektivt från soliden till fluiden och från fluiden till 

soliden om temperaturförhållandena vore de omvända (Pitts & Sissom, 2012). Det finns två 

typer av konvektion, egenkonvektion (också kallad fri konvektion) som innebär att fluiden 

strömmar på grund av att dess densitet ändras av temperaturen och påtvingad konvektion som 

innebär att fluidens strömning är forcerad med hjälp av exempelvis en pump (Lindström, et al., 

2000). Den temperaturberoende densitetsändringen vid egenkonvektion ger upphov till att en 

varm fluid vill stiga och en kall fluid vill sjunka (Lindström, et al., 2000; Pitts & Sissom, 

2012), fenomenet är känt som flytkraft. Fri konvektion och påtvingad konvektion kan 

förekomma samtidigt. I stänga utrymmen påverkas fri konvektion av kringliggande ytor och 

objekt som ger upphov till konvektiva strömningar. Det stängda utrymmets geometri inverkar 

på hur fluiden strömmar (Pitts & Sissom, 2012). 

 

Värmeövergångskoefficienten α anges i W/(m2·K) och härrör från Newtons avsvalningslag 

som anger det konvektiva värmeflödet i antal Watt (Lindström, et al., 2000). 

 

Den specifika värmekapaciteten anger antalet joule som krävs för att öka temperaturen en grad 

kelvin hos ett kilo material. Denna materialegenskap är temperaturberoende (Lindström, et al., 

2000). 

 

3.10. Värmestrålning 

Alla föremål som har en temperatur över den absoluta nollpunkten avger termisk 

(elektromagnetisk) strålning. Mängden strålning som avges hos ett objekt vid en viss våglängd 

och temperatur beror på emissiviteten hos objektets yta (National Physical Laboratory, 2014).  

 

Enligt National Physical Laboratory (2014) definieras emissivitet som förhållandet mellan den 

energi som utstrålas från ett materials yta och den energi som utstrålas från en svart kropp (en 

idealiserad kropp som absorberar all elektromagnetisk strålning) vid samma temperatur och 

våglängd under samma förhållanden. Emissiviteten anges som ett enhetslöst tal mellan 0 och 1, 

där noll innebär att all termisk strålning reflekteras och 1 innebär att all strålning absorberas. 

Emissiviteten hos en yta beror på materialet, på ytans utformning, samt på ytans temperatur och 

våglängd.  

 

Kunskap om olika ytors emissivitet är en viktig del vid temperaturmätningar och 

värmeöverföringsberäkningar (National Physical Laboratory, 2014). Nedan i Tabell 1 visas ett 

antal olika material och deras emissivitetsvärde enligt Thermoworks (2017). 
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Tabell 1: Emissivitetsvärden för olika material 

Material Emissivitetsvärde 

Aluminium, polerad 0,05 

Betong 0,92 

Glas 0,92 

Plast, svart 0,95 

Plast, vit 0,84 

Rostfritt stål 0,59 

Trä 0,90 

(ThermoWorks, 2017) 

 

3.11. CAD-verktyg 

Med hjälp av CAD-verktyg kan 3D-modeller och simuleringslösningar genereras, vilket leder 

till att designers och produktutvecklare kan förstå produktens kapacitet tidigt i 

produktutvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen fortlöper snabbare med mindre fysiska 

prototyper och på så sätt minskas kostnaderna för projektet (Dassault Systems Solidworks 

Corporation, 2017). 

 

3.11.1. CFD 

Computational fluid dynamics (CFD) definieras som analysen av olika system som involverar 

vätskeflöde, värmeöverföring eller kemiska reaktioner, med hjälp av datorbaserade 

simuleringar. Simuleringstekniken används inom en rad olika områden, exempelvis används 

tekniken för aerodynamiska beräkningar för flygplan och fordon, inom biomedicinsk forskning 

för blodflödesanalyser, samt hydrodynamiska beräkningar för fartyg. Genom användning av 

CFD kan en stor mängd resultat produceras utan någon extra kostnad. Att analysera en produkt 

med många parametrar kan även vara kostnadseffektivt med hjälp av CFD, för att exempelvis 

optimera produktens prestanda (Versteeg & Malalasekera, 2007).  

 

När CFD-simuleringar utförs är det enligt Munson, et al. (2013) viktigt att de randvillkor som 

specificeras återspeglar det fysiska problem som simuleringen försöker återskapa, då felaktigt 

uppsatta randvillkor kan ha en negativ inverkan på simuleringsresultatets noggrannhet 

(Munson, et al., 2013). 

 

Experimentella tester är nödvändiga i ingenjörsmässigt designarbete och Munson, et al. (2013) 

påpekar att CFD-simuleringar inte kan ersätta dessa, men CFD-simuleringar kan hjälpa till att 

identifiera problemområden innan det att testprototyper byggs (Munson, et al., 2013). 

 

3.12. Vakuumisolerad behållare 

En termos är en vakuumisolerad behållare. Termosbehållaren består av dubbla väggar där ett 

vakuum har skapats emellan dessa. Med hjälp av vakuumet hindras värme från att överföras 

från innehållet i termosen till omgivningen, genom att värme varken kan överföras genom 

konduktion eller konvektion (Allt om vetenskap, 2004). Däremot kan värme fortfarande 

överföras genom elektromagnetisk strålning i vakuum (Siegel, 2001). 

 

En vakuumisolerad behållare består vanligtvis av glas eller metall. I behållaren placeras 

normalt en varm vätska eller annat livsmedel för att förhindra värmeförlust i jämförelse med 

omgivande temperatur. I vakuumkonstruktioner avsedda för kaffe, varm soppa eller liknande är 

det vanligt med en metallbeläggning eller ett skikt inuti behållarens väggar. Beläggningen som 

vanligtvis är i silver, gör väggarna reflekterande och fungerar som en reaktiv barriär för att 
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minska strålningen och därmed värmeförlusten. Andra typer av isolerande behållare förutom 

vakuumbehållare, innefattar exempelvis skumisolering, såsom frigolit och polyuretan. 

Skumisolering är dock sämre i dess värmeisolerande egenskaper än en vakuumisolerad 

termosbehållare. (Tanner & Stewart, 1980) 

 

 

 

4. Empiri – Fallstudie 
 

4.1. Form- och funktionsanalys av den tidigare framtagna designen 

För att kunna vidareutveckla den ergonomiska design som Bodlander & Simonssons (2016) tog 

fram, krävs en förståelse för hur kannan är utformad och vilka förbättringsmöjligheter som 

finns, samt vilka eventuella problem som designen innehar. Därför utfördes en analys av 

serveringskannan, genom att studera CAD-underlag som erhölls från uppdragsgivaren, samt 

den tidigare examensrapport som beskriver utvecklingen av kannan. I Figur 3 på 

nästkommande sida visas Bodlander & Simonssons (2016) slutgiltiga resultat, som har 

analyserats. 

 

Den ergonomiska lösningen innebär att kannan greppas runt kroppens baksida, där handens 

ovansida vilar mot det utstickande handstödet. Det utstickande handstödet är inte utformat på 

ett sådant sätt att det lämpar sig för formsprutning, då godstjockleken där är avsevärt mycket 

tjockare än övriga kannan, här finns möjlighet till förbättringar. Ett urtag finns på kannans 

ovansida där användaren ska kunna låsa greppet med tummen.  

 

Enligt Bodlander & Simonssons (2016) egna tester, där de lät tio personer använda kannan, 

greppade endast en av tio testpersoner kannan på det tilltänkta sättet. Här finns möjligheter till 

att förbättra affordancen, så att brukaren förstår hur kannan är tänkt att greppas. För att kunna 

designa en kanna som bygger på den ergonomiska lösningen som Bodlander & Simonsson 

(2016) tagit fram, måste kannans form baktill bibehållas. Detta medför att kannans 

utformningsmöjligheter begränsas avsevärt. 

 

Det finns möjligheter till estetiska förbättringar i kannans utformning, då den har ett 

konfliktfyllt formspråk med både skarpa och runda former. 
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Figur 3: Figur 55: Ritning av juicekannan (Bodlander & Simonsson, 2016 b). Reproducerad från ”Framtagning av en 

ergonomisk produkt för servering av dryck på flygplan” Bilaga 13, s.z. med tillåtelse från upphovsmännen. 
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4.2. Kravspecifikation 

De krav som uppdragsgivaren ställde på serveringskannan var samma krav som ställdes på 

Bodlander & Simonsson (2016) arbete (se Bilaga 1 – Tidigare kravspecifikation), med det 

tillkomna kravet på att serveringskannan ska vara avsedd för servering av varm dryck. Ett 

önskemål från uppdragsgivaren var även att serveringskannan skulle få ett förbättrat utseende, 

därav tillkom kravet att produkten ska vara estetiskt tilltalande. Eftersom flera krav tillkommit 

sedan det tidigare arbetet utfördes av Bodlander & Simonsson (2016) uppdaterades 

kravspecifikationen, se Bilaga 2 – Uppdaterad kravspecifikation för den uppdaterade 

kravspecifikationen. 

 

4.3. Behovs-egenskapsmatris 

För att kunna avgöra vilka krav/behov som korresponderar mot vilka egenskaper hos produkten 

upprättades en behovs-egenskapsmatris, se Bilaga 3 - Behovs-egenskapsmatris. 

 

I en behovs-egenskapsmatris är det idealt om ett behov motsvarar en mätbar egenskap hos 

produkten (Ulrich & Eppinger, 2012). I den upprättade behovs-egenskapsmatrisen blev det 

tydligt att behoven svarade mot flera olika egenskaper hos produkten, med andra ord har den 

tänkta produkten en hög komplexitet. 

 

4.4. Problemnedbryning & funktionsanalys 

Serveringskannans olika delars utformning är i hög grad beroende av varandra och dess 

egenskaper svarar mot flera krav som är ställda på produkten, därav blev problemet 

svåröverskådligt. Därför delades konstruktionsproblemet upp i mindre hanterbara delproblem. 

Detta gjordes genom att utföra en problemnedbrytning med en tillhörande funktionsanalys (se 

Bilaga 4 – Problemnedbrytning & funktionsanalys). Där identifierades serveringskannans 

huvud-, del- och stödfunktioner, samt till vilken del av kannan de tillhörde. Serveringskannan 

indelades i följande delar: pip, lock, grepp och kropp.  

 

För att kravet på att serveringskannan ska vara anpassad för varm dryck ska uppfyllas krävs det 

att värmen från drycken isoleras mot användarens hand. Isoleringen påverkar både greppet och 

kroppens utformning. Kroppen och greppet styr också hur locket och i sin tur pipen kan 

utformas. Därmed identifierades valet av isoleringsmetod som det viktigaste delproblemet att 

lösa först. Tillvägagångsättet med att skjuta vissa delproblem framför sig, för att fokusera på 

det mest kritiska problemet kan enligt Ulrich & Eppinger (2012) vara viktigt för en produkts 

framgång. 

 

Följande delproblem identifierades: 

 

• Isoleringslösning 

• Grepplösning 

• Locklösning 

• Piplösning  
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4.5. Målspecifkationer & Benchmarkning 

Målspecifikationer (se Bilaga 5 – Målspecifikationer) upprättades för utvecklingen av 

serveringskannan, i syfte att säkerhetsställa att en kommersiellt gångbar produkt togs fram. 

Ullman (2010) menar att det är viktigt att upprätta målspecifikationen tidigt i designprocessen, 

då ett sent upprättande ofta speglar det som redan utvecklats och blir därmed meningslöst 

(Ullman, 2010). 

 

Målspecifikationerna är preliminära specifikationer som beskriver de mål som är satta för 

produktens egenskaper, de beskrivs med ett minsta acceptabelt målvärde och ett idealt 

målvärde (Ulrich & Eppinger, 2012). För att kunna upprätta målspecifikationer krävs 

information om konkurrerande produkter (Ulrich & Eppinger, 2012) och det är vanligt att detta 

görs genom att mäta deras produktegenskaper på ett liknande sätt som den produkt som 

utvecklas (Ullman, 2010). Då uppdragsgivaren ville ha en produkt som är positionerad 

någonstans mellan deras enklare serveringskanna/juicekanna (se Figur 4) och SAS-kannan (se 

Figur 5), valdes dessa produkter för benchmarkingen, där SAS-kannans egenskaper utgjorde 

idealvärdet och den enklare serveringskannans egenskaper utgjorde det minst acceptabla 

värdet. Ytterligare en anledning till att dessa produkter valdes, var för att möjliggöra ett visst 

spelrum i designarbetet, då Ullman (2010) menar att för snävt satta målvärden riskerar att 

försvåra idégenereringen. En jämförelse mellan de två produkterna presenteras i Tabell 2 

nedan. Övriga värden i målspecifikationen som inte gick att ange utifrån dessa produkter eller 

utifrån kravspecifikationen bestämdes istället utifrån den teoretiska referensramen.  

 

  
Figur 4: Serveringskanna/Juicekanna (August Lundh AB, 

2017c) 

Figur 5: SAS-kannan (August Lundh AB, 2017d) 

 

 
Tabell 2: Jämförelsetabell Serveringskanna/Juicekanna - SAS-kanna 

Egenskap Serveringskanna SAS-kannan 

Vikt (tom) 240 g 465 g 

Vikt (fylld) 1288 g 1950 g 

Volym 1,2 liter 1,7 liter 

Antal koppar 8,5  12 

Material Polypropen Polykarbonat 

  Rostfritt stål (pip och lock) 
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Atlas-låda  

Enligt Lindström2 använder sig SAS idag av serveringsvagnar med Atlas-lådor (se Figur 6) och 

kannans dimensioner kommen därför att styras av lådans mått. Lådorna har måtten 

110x370x250 mm. 

Enligt tidigare rapport var målet att minst tre stycken liggande eller sex stycken stående kannor 

ska rymmas i en Atlas-låda (Bodlander & Simonsson, 2016). Om sex kannor ska rymmas 

ståendes i Atlas-lådan medför det att en kanna måste ha ett längdmått som understiger 185 mm 

och ett breddmått som understiger 83 mm. 

 

 

Figur 6: ATLAS-låda (August Lundh AB, 2017e) 

 

4.6. Konceptgenerering av isoleringsförslag 

Konceptgenereringen av isoleringsförslag ledde fram till tre olika typer av isoleringslösningar.  

För samtliga och fullständiga koncept se Bilaga 6 – Koncept isoleringslösningar. 

 

Lösningsvariant nummer ett innebar en tvåkomponentsformsprutning med TPE, där TPE:n 

isolerar brukaren mot kannans värme. Lösningen med TPE möjliggör för en ökad affordance i 

hur kannan är tänkt att greppas. Med fler än ett material ökar även möjligheten att påverka 

utseendet med hjälp av färgval och form på greppet. I Figur 7, Figur 8 och Figur 9 nedan ses 

hur möjligheter på grepputformning samt kannans utformning utforskades i kombination med 

tvåkomponentsformsprutning. 

 

   
Figur 7: Koncept 1.1 Figur 8: Koncept 1.2 Figur 9: Koncept 1.3 

 

                                                 
2 Tobias Lindström Sales & Project manager, Mälarplast AB, Intervju 2017-02-28 
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Lösningsvariant nummer två bestod av en ytterkanna innehållandes en innerkanna som 

separerandes med en luftspalt, som isolerar brukarens hand mot den varma drycken (se Figur 

10). Denna lösning isolerar en större del av kannan och möjliggör för olika färgval på inner- 

och ytterkannan. Lösningsförslaget bidrar däremot inte till en förbättrad affordance i hur 

kannan är tänkt att greppas och medför en dyrare tillverkning, eftersom det blir flera delar som 

måste tillverkas. Serveringskannans pip sitter på innerkannan och måste sticka ut ur 

ytterkannan, detta medför att kannorna måste mötas där detta sker för att inte skapa ett fult 

glapp mellan inner- och ytterkanna. Eftersom inner- och ytterkanna måste mötas går det inte att 

få en luftspalt där de möts. En god termoseffekt kan därav förmodligen inte uppnås, som annars 

skulle kunna försvara den högre tillverkningskostnaden.  

 

 

 
Figur 10: Princip ytterkanna - innerkanna (från koncept 2.1) 

 

Lösningsvariant nummer tre innebar en extra innervägg som löper längst med insidan av 

kannan. Mellan innerväggen och ytterväggen skapas en luftspalt som isolerar brukarens hand 

mot den varma drycken, där kannan är tänkt att greppas (se Figur 11). Ett problem med denna 

lösning är att innerväggen måste ha släppningsvinklar på båda sidor för att kunna släppa ur 

formverktyget, detta medför att innerväggen måste vara bredare nedtill och kommer 

förmodligen ge upphov till fula sjunkmärken på utsidan av kannan som blir svåra att dölja.  

 

 
Figur 11: Princip extra innervägg (från koncept 3.1) 

 

  



20 

 

 

För att bättre kunna utvärdera de olika koncepten listades för- och nackdelar för varje 

lösningsvariant, där hänsyn togs till tillverkningsprocessen (se Tabell 3). 

 
Tabell 3: För- och nackdelar med isoleringslösningar 

Koncept Fördel Nackdel 

TPE • Skönare grepp 

• Förbättrad affordance 

• Fler färgval och 

intressantare utseende 

• Enkel rengöring 

• Vätskevolymen påverkas 

inte avsevärt 

• Möjlighet till variation 

• Medför ingen extra 

montering 

 

• Endast vissa delar av kannan 

är isolerade 

• Tillverkningskostnad, kan 

kräva kollapsande kärna och 

två steg i tillverkningen 

 

Kanna i 

kanna 

• Bättre isolering 

• Ger inga sjunkmärken 

• Förbättrar inte affordancen 

• Dyr tillverkning då det 

medför en extra del som i sin 

tur kräver montering 

• Vätskevolymen påverkas 

avsevärt 

• Utformning av lock och pip 

försvåras 

Innervägg • Låg tillverkningskostnad då 

tillverkning kan ske i ett 

skott 

• Fula sjunkmärken från 

innerväggen 

• Försvårad rengöring 

• Verktygskonstruktion blir 

svår om inte omöjlig att lösa 
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4.7. Val av isoleringsförslag för vidareutveckling 

De framtagna koncepten bedömdes med hjälp av Pughs konceptvalsmatris (se Tabell 4), där 

koncepten jämfördes med Bodlander & Simonssons (2016) tidigare framtagna design som 

referensobjekt, eftersom den utgör utgångspunkten för den här vidareutvecklingen. 

Referensobjektet har viktningen noll i matrisen. Ett plus innebär bättre än referensen. En nolla 

innebär likvärdig med referensen. Ett minus innebär sämre än referensen. Samtliga koncept 

presenterade i Tabell 4 nedan återfinns i Bilaga 6 – Koncept isoleringslösningar. 

 
Tabell 4: Pughs konceptvalsmatris – Isolering 

Pughs konceptvalsmatris - Isolering 

 Koncept 

Urvalskriterier 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 3.1 

Tillverkningskostnad - - - - - - - - - - - 0 

Affordance + + + + + + 0 0  0 

Utseende + + ++ + ++ + 0 + 0 

Enkel maskindiskning 0 0 0 0 0 0 - - - 

Vätskevolym 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

Vikt - - - - - - - - 0 

Ergonomi + + + + + + 0 0 0 

Isolering + + + + + + ++ + + 

Antal + 4 4 5 4 5 4 2 2 1 

Antal 0 2 2 2 2 2 2 3 2 5 

Antal - 2 2 3 2 2 2 6 6 2 

Slutbetyg 2 2 2 2 3 2 -4 -4 -1 

Rangordning 2 2 2 2 1 2 8 8 7 

Fortsätta? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Upprättad och genomförd av Robert Fäldt & Jennie Åkesson 
 

Isoleringslösningarna med tvåkomponentsformsprutad TPE var de som var mest lovande. 

Resultatet från Pugh’s matris visar att dessa koncept har likvärdig viktning och en avvägning 

mellan utseende och tillverkningskostnad måste därför göras. 

 

I samråd med uppdragsgivaren August Lundh gjordes valet att gå vidare med TPE som 

isoleringslösning. 

 

4.8. Generell utformning av TPE 

Kannans utformning och TPE-greppets utformning måste samspela i hög grad för att vara 

estetiskt tilltalande. Därför utforskades möjlig utformning av kannan och greppet parallellt. För 

att enklare kunna förutse eventuella problem med tillverkningen så övergick 

konceptgenereringen till CAD, där släppningsvinklar och vätskevolym enkelt kan analyseras 

med de inbyggda verktygen i CAD-programvaran. Insidan av kannan måste ha 

släppningsvinklar så att verktygskärnan kan släppa ur kannan. 
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Figur 12: CAD-koncept, TPE utformning 1 Figur 13: CAD-koncept, TPE utformning 2 

 

Utifrån de tidigare koncepten modellerades ett koncept på kannans kropp, här undersöktes hur 

kroppen skulle kunna utformas och samtidigt bibehålla släppningsvinklar och det ergonomiska 

greppet. I denna modell konstaterades att möjligheten fanns att göra greppet vidare upptill, 

vilket skulle kunna ge ett stöd för användarens hand. Denna möjlighet måste utredas vidare för 

att se huruvida det skulle fungera praktiskt, då den tidigare kannan hade en lösning där tummen 

låste brukarens grepp på ovansidan av kannan. Med ett utvik upptill fanns möjligheten till ett 

rakt avslut som inte inkräktar på grepputformningen där ett gångjärn kan fästas för locket.  

 

Två olika utformningar på gummigreppet övervägdes. Den första utformningen (se Figur 12) 

löper längs med hela kannans kropp. Eftersom en försänkning måste finnas där gummit ska 

sprutas på, så kommer utformningen av kannans insida påverkas av hur gummigreppet 

utformas. Den första utformningen möjliggör för en enkel verktygskärna som kan släppa direkt 

ur kannan. En nackdel som denna utformning har är att materialåtgången per producerad enhet 

skulle bli större jämfört med utformning två (se Figur 13). Utformning två skulle kräva en 

verktygskärna som kan kollapsa (se teoriavsnitt 3.4.3 för kollapsande verktygskärna), då 

greppets utformning medför en underskärning på grund av försänkningen som skulle behövas 

där gummit pågjutas. Vilken av dessa två alternativ som är att föredra är en avvägning mellan 

en dyrare verktygskostnad kontra en lägre kostnad per producerad enhet.  

 

Det beslutades i samråd med uppdragsgivaren att gå vidare med TPE utformning 1, så att en 

kollapsande kärna kunde undvikas.  
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4.9. Isoleringstjocklek 

För att serveringskannans brukare inte ska bränna sig eller uppleva obehag vid användning av 

produkten, krävs att TPE-isoleringen är tillräckligt tilltagen i tjocklek. En svårighet med att 

fastställa den nödvändiga TPE-tjockleken var att tillverkning av prototyper i rätt utformning 

med de tilltänkta tillverkningsmaterialen och därmed de rätta termiska materialegenskaperna 

inte var möjlig ur tillverkningsaspekt. Den TPE som var tilltänkt fanns tillgänglig i granulat-

form och att tillverka en prototyp i Tritan med rätt utformning hade inneburit att ett 

formverktyg för formsprutning hade behövts tas fram, vilket inte var ett alternativ i detta 

projekt. Därför utfördes en rad laborationer på en annan serveringskanna tillverkad i Tritan, 

som hade en annan utformning och som erhölls från uppdragsgivaren. 

 

4.9.1. Laborationer 

Alla laborationer som utfördes ställdes upp på likartat sätt och genomfördes med samma 

utrustning, se Bilaga 7 – Laborationer avsnitt 9.7.1. Fyra olika fysiska laborationer 

genomfördes med olika syften.  

 

Laboration 1 

Första laborationens syfte var att bilda en uppfattning om hur varm en serveringskanna i Tritan 

utan isolering blir på ytan då den fylls med varm vätska, samt hur kannan bibehåller vätskans 

värme och hur värmen avtar över tid. Vätsketemperaturen och yttemperaturen på en Tritan-

kanna avlästes under 45 min. Laborationen gav ett resultat (se Graf 1) som visade att kannans 

maximalt uppmätta yttemperatur blev 80°C efter två minuter från det att kannan fyllts med hett 

vatten (91°C), vilket är avsevärt högre än 49°C som tidigare nämnts som den temperatur där 

användaren sannolikt kommer att bränna sig och känna obehag (se avsnitt 3.8). Se Bilaga 7 – 

Laborationer avsnitt 9.7.2 för alla mätvärden och grafer från laboration 1. Denna laboration 

utgjorde utgångspunkten för de övriga laborationerna.  

 

 

 
Graf 1: Resultat laboration 1 - medelvärde 
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Laboration 2 och 3 
Syftet med laboration 2 och laboration 3 var att bilda en uppfattning om hur varm 

serveringskannan i Tritan blir på ytan då den delvis är täckt av en viss tjocklek silikon när den 

fylls med varm vätska. Silikon har lägre konduktivitet än den TPE som är tilltänkt som 

isolering och leder därför värme sämre (Lasance, 2001). Ett silikontest kunde då ge en antydan 

om minsta tjocklek av TPE som krävs för att användaren inte ska bränna sig på kannan vid 

användning. Två olika tjocklekar av silikon, 5,4 mm och 8,0 mm testades för att få en bättre 

uppskattning om hur tjock TPE-isolering som skulle krävas. 

 

Laborationerna 2 och 3 gav ett resultat som visade att den maximala temperaturen som 

uppmättes var 66°C efter nio minuter med en silikontjocklek på 5,4 mm och en maxtemperatur 

på 61°C efter tio minuter med silikontjocklek 8,0 mm. Resultatet (se Graf 2) visade att 8,0 mm 

silikon inte räckte för att få ner den maximala yttemperaturen under de 49°C som krävs för att 

användaren inte ska bränna sig, vilket gav indikationen på att 8 mm TPE inte skulle vara 

tillräckligt för att isolera kannans värme mot användarens hand. Se Bilaga 7 – Laborationer 

avsnitt 9.7.3 och 9.7.4 för alla mätvärden, samt grafer från laboration 2 och laboration 3.   

 

 
Graf 2: Resultat laboration 3 - medelvärde 

Laboration 4 
Under laboration 2 och 3 noterades att kannans lock blev mycket varmt. Då kannans 

ergonomiska grepp är utformat med avseendet att användaren greppar handen runt kannans 

kropp, samt med tummen som låsning på locket (Bodlander & Simonsson, 2016), gjordes en 

fjärde laboration för att bilda en uppfattning om hur varmt locket blir då kannan fylls med hett 

vatten. Laborationen gjordes för att underbygga om även locket skulle behöva isoleras för att 

serveringskannan skulle kunna användas till varm dryck. Resultatet (se Graf 3) från laboration 

4 visade att den maximalt uppmätta yttemperaturen på locket var 73°C efter fyra minuter, 

vilket som tidigare skrivits är högre än den acceptabla temperaturen för kontakt med händerna. 

Se Bilaga 7 – Laborationer avsnitt 9.7.5 för alla mätvärden och grafer från laboration 4. 
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Graf 3: Resultat laboration 4 - medelvärde 

 

4.9.2. Grepptest  

Efter resultatet från laboration 4 konstaterades att kannans lock blev så pass varmt att 

användaren skulle bränna sig vid användning. Av den anledningen utfördes ett grepptest på 

kannan. Se Bilaga 8 - Grepptest för utförligare beskrivning av testet. Grepptestet genomfördes 

för att utreda om det fanns en möjlighet för användaren att greppa kannan utan att vidröra 

locket med någon del av handen och samtidigt bibehålla det ergonomiska greppet som tidigare 

tagits fram. Till testet användes en tidig prototyp från Bodlander & Simonssons (2016) arbete 

som erhölls av uppdragsgivaren. 

 

Tio slumpvis valda personer fick i uppgift att testa två olika typer av grepp, varav det ena var 

det tidigare framtagna ergonomiska greppet där användaren låser kannan i handen genom att 

placera tummen på locket (Figur 14). Det andra greppet som testades liknade det första greppet 

fast med skillnaden att tummens placering flyttades från locket ner till kannans kropp (Figur 

15).  

 

Resultatet visade att 7 av 10 föredrog det första framtagna greppet, främst för att det kändes 

mest naturligt. Se Bilaga 8 - Grepptest för alla svar som testet genererade.  Efter en analys av 

resultatet konstaterades att isolering av locket var en nödvändighet för att kunna bibehålla det 

avsedda ergonomiska greppet och samtidigt kunna använda kannan för varm dryck.  
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Figur 14: Grepp med tumlåsning Figur 15: Grepp utan tumlåsning 

 

4.9.3. Simulering av isoleringstjocklek 

Laboration 2 och 3 gav en antydan om hur tjock TPE-isoleringen behövde vara för att kannans 

brukare inte ska bränna sig. För att på ett noggrannare sätt kunna ta hänsyn till den faktiska 

utformningen som isoleringen skulle ha och isoleringsmaterialets termiska egenskaper, utfördes 

ett antal simuleringar. Simuleringarna utfördes i SolidWorks Flow som är en 

flödessimuleringsprogramvara som är kapabel att beräkna värmeledning och fluiders flytkraft. 

En förenklad CAD-modell av den tilltänkta serveringskannan togs fram och simuleringen 

byggdes upp utifrån och jämfördes med den data som erhölls i laboration 1 och 4. Simuleringen 

beskrivs i sin helhet i Bilaga 9 – Simulering: TPE. 

 

Slutsatsen som drogs utifrån simuleringsresultaten var att en isoleringstjocklek på minst 10 mm 

TPE av märket Dryflex A2660602 var nödvändig för att säkerhetsställa en tillräckligt god 

isolering så att en brukare av kannan inte skulle bränna sig. Anledningen till att tjocklekar 

överstigande 10 mm inte utreddes närmare var på grund av att 10 mm antogs vara så pass tjockt 

att det skulle medföra för höga tillverkningskostnader. 

 

4.10. Nytt projektdirektiv 

Utifrån de utförda laborationerna och simuleringarna hade slutsatsen dragits att isoleringen på 

greppet bör vara minst 10 mm tjockt och att locket med största sannolikhet också skulle behöva 

isoleras. En så tjock isolering kombinerat med den valda utformningen av greppet skulle 

innebära en hög materialkostnad per tillverkad enhet och ha en stor inverkan på kannans 

möjliga vätskevolym. En isolering av locket skulle innebära en förhöjd verktygskostnad 

eftersom det tillverkas separat och en ytterligare tvåkomponentsformsprutning skulle behöva 

utföras, vilket kräver ytterligare en verktygsformhalva. Med denna vetskap kontaktades 

uppdragsgivaren för att diskutera huruvida en TPE-lösning av isoleringen var gångbar eller ej.  

 

Under mötet med uppdragsgivaren presenterades resultaten från laborationerna, simuleringarna 

och grepptestet. Det beslutades att 10 mm TPE inte var en gångbar lösning eftersom 

kostnaderna skulle bli för stora. Diskussioner kring alternativa lösningar fördes och om en 

termoseffekt skulle kunna uppnås skulle de högre produktions- och materialkostnaderna 

eventuellt vara försvarbara. En termos skulle kanske kunna uppnås med någonting som liknar 
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det tidigare isoleringskonceptet med en kanna i en kanna (se Figur 28 i Bilaga 6 – Koncept 

isoleringslösningar).  

 

I samråd med uppdragsgivaren beslutades det att utreda hur stor en luftspalt i en kanna i kanna-

lösning med en 2 mm väggtjocklek skulle behöva vara för att isolera brukaren från att bränna 

sig och vilken eventuell termoseffekt som skulle kunna uppnås. Resultatet skulle hjälpa 

uppdragivaren i beslutandet om huruvida fortsatt arbete med projektet var lönt eller inte. 

 

4.11. Simulering av luftspalt 

Nya konfigurationer av den CAD-modell som använts för att simulera TPE-isoleringen 

skapades, där kanna i kanna modeller togs fram. Totalt skapades tre olika modeller, där den 

första modellen var ett helt idealiserat fall där inner- och ytterkanna inte vidrörde varandra (till 

vänster i Figur 16 nedan). Slutsatsen som drogs efter att den första modellen simulerats var att 

en luftspalt skulle behöva vara 3,5 mm, men att en 3 mm luftspalt eventuellt skulle kunna vara 

tillräcklig. Detta på grund av att det idealiserade fallet överskattar isoleringsförmågan och 

därmed vilken takt vätsketemperaturen avtar, detta ansågs i sin tur kunna påverka temperaturen 

på kannans utsida. I Bilaga 10 – Simulering: luftspalt beskrivs simuleringen ingående. 

För att utreda hur kontaktytor mellan inner- och ytterkannan, samt olika utformningar av ett 

lock skulle kunna inverka på resultatet från ovanstående simulering togs ytterligare två 

modeller fram, där innerkannan har fått styrningar i ytterkannan. Den ena modellen hade ett 

lock med en luftspalt (mitten i Figur 16) och den andra hade ett TPE-isolerat lock (till höger i 

Figur 16).  

 

Simuleringsresultaten visade att styrningarna och de två olika locken inte hade någon avsevärd 

inverkan på yttemperaturen på kannans utsida, medan vätsketemperaturen avtog snabbare och 

lockets samt undersidans yttemperatur ökade avsevärt. I Graf 4 nedan visas en 

resultatjämförelse mellan de tre modellerna där de har en luftspalt som är 3 mm. Där ses att den 

maximala yttemperaturen på kannans utsida, där brukaren ska greppa kannan (i grafen 

benämnd Yta MAX) nästan uppnår gränsen 49°C, varvid det är för varmt. 

 
 

 

 

Figur 16: CAD-modeller luftspalt 
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Graf 4: Jämförelse luftspalt, luftspalt styrning och luftspalt styrning med TPE 

På grund av osäkerheten i simuleringen och att resultatet ligger så nära det gränsvärde på 49°C 

där ytan upplevs som brännande, ansågs en 3 mm luftspalt vara otillräcklig. Slutsatsen som 

drogs utifrån simuleringarna var att en 3,5 mm luftspalt var nödvändig, då det gav spelrum för 

eventuella fel i simuleringen. 

 

Med en 3,5 mm luftspalt avtar vätsketemperaturen under 45 minuter, från 91°C ned till 75,5°C 

om locket har en TPE-isolering och ned till 77,5°C om locket isoleras med en luftspalt. Det är 

många faktorer som avgör hur vätsketemperaturen bibehålls i kannan, bland annat hur locket 

kommer isoleras och hur stora kontaktytor som finns mellan inner- och ytterkannan, detta gör 

att resultatet inte är generaliserbart för andra utformningar. 

 

En ingående beskrivning av simuleringen återfinns i Bilaga 11 - Simulering: luftspalt med 

styrning. 
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Yta lock MAX - 3 mm luftspalt Yta lock MAX - 3 mm luftspalt styrning

Yta lock MAX - 3 mm luftspalt styrning TPE-lock 49 °C
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Figur 18: TPE-isolerat grepp 

5. RESULTAT 
 

Det här arbetet var tänkt att resultera i ett CAD-underlag och en prototyp av en förbättrad 

design av Bodlander och Simonssons (2016) ergonomiska serveringskanna. Designen skulle 

vara anpassad för formsprutning och för varm dryck. Den ergonomiska designen medförde att 

serveringskannan behövde isoleras för att brukaren inte ska bränna sig vid användning. Flera 

olika isoleringslösningar undersöktes, nedan följer resultatet av dessa undersökningar. 

Tidsåtgången för att finna en fungerande och tillfredsställande isoleringslösning medförde att 

arbetet inte kom till det stadie att ett CAD-underlag och prototyp på en ny design hann 

framställas. Figur 17 nedan visar den progressionen som gjordes i den framtagna 

produktutvecklingsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. TPE-isolering 

Ett utav koncepten på en isoleringslösning var att utföra en 

tvåkomponentsformsprutning, där TPE pågjuts över den tilltänkta 

greppytan, som Figur 18 till höger illustrerar. 

 

5.1.1. Laborationer 

För att utreda hur tjock en TPE-isolering behövde vara för att 

brukaren inte ska bränna sig vid användning av kannan (inträffar 

vid cirka 49°C) utfördes tre laborationer. I laborationerna fylldes en 

Tritan-kanna med hett vatten och temperaturen på vätskan och 

kannans ytor uppmättes över tid. Vid två av testerna fästes silikon 

på kannans utsida för att representera gummigreppet. Resultaten 

från laborationerna presenteras i Graf 5 nedan. 

 

Figur 17: Utfall av produktutvecklingsprocess 
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Graf 5: Medelvärde från avsvalningslaborationer  

Vätsketemperaturen i de tre laborationerna avtog under 45 minuter från cirka 91°C ned till 

strax under 70°. I laborationen utan silikon steg temperaturen på kannans utsida från 24°C upp 

till den maximalt uppmätta temperaturen 80°C vid laborationens start. När 5,4 mm silikon 

testades uppmättes 66 °C som den maximala temperaturen på silikonets yta efter 9 minuter. 

När 8 mm silikon användes uppmättes en maxtemperatur på 61°C efter 11 minuter. 

Laborationerna visade att 8 mm silikon inte är en tillräckligt tjock isolering för att 

yttemperaturen ska understiga 49°C. Den tilltänkta TPE:n, Dryflex A2660602 har en högre 

konduktivitet än silikon, därav ansågs 8 mm TPE-isolering troligen vara en otillräcklig 

isolering. 

 

Laborationerna beskrivs i sin helhet i Bilaga 7 – Laborationer.  
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5.1.2. Simuleringar 

För att undersöka hur utformningen av TPE:n och kannan inverkar på värmeledningen utfördes 

simuleringar i CFD-programvaran SolidWorks Flow. I simuleringarna kunde materialegen-

skaperna hos TPE:n Dryflex A2660602 användas så att greppet fick de rätta termiska 

egenskaperna. I Bilaga 9 – Simulering: TPE beskrivs simuleringarna i sin helhet. 

 

Graf 6 nedan visar simuleringsresultatet där isoleringen var 10 mm tjock Dryflex A2660602. 

 

 
Graf 6:Simuleringsresultat 10 mm Dryflex 

Graf 6 visar att greppets medeltemperatur låg runt 49°C och att greppets maxtemperatur nådde 

63°C. Dock varierade temperaturen över greppets yta och den högsta temperaturen på greppet 

uppstod vid dess kant (se Figur 19). Av den anledningen är medeltemperaturen mer 

representativ för greppytan och indikerar på att minst 10 mm Dryflex skulle behövas för att 

uppnå tillräcklig isolering.  
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Figur 19: 10 mm Dryflex efter 12 minuter 

 

5.2. Isolering av lock  

Det ergonomiska greppets utformning medför att brukaren måste vidröra kannans lock. På 

grund av detta genomfördes en laboration (se avsnitt 9.7.5) för att undersöka hur lockets 

temperatur påverkas då kannan fylls med hett vatten. Resultatet från laborationen visas i grafen 

nedan (se Graf 7). Lockets medeltemperatur uppmättes till 73°C efter fyra minuter, vilket 

innebär att en isolering av locket krävs för att brukaren inte ska bränna sig vid användning.  

 

Ett test utfördes för att undersöka om det var möjligt att undvika att greppa över kannans lock, 

testet visade att sju av tio testdeltagare föredrog att greppa över locket. Testet beskrivs i Bilaga 

8 - Grepptest. 
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Figur 20: Kanna i kanna 

 
Graf 7: Avsvalning medelvärde lock Tritan-kanna 

5.3. Luftspalt 

Ett utav koncepten på en isoleringslösning 

var att isolera kannan med en luftspalt, 

genom att konstruera en inner- och en ytter-

kanna som Figur 20 till höger illustrerar.  

 

5.3.1. Simuleringar 

För att undersöka hur stor luftspalt som 

skulle krävas för att isolera kannan så att 

brukaren inte bränner sig vid användning av 

den, utfördes ett antal CFD-simuleringar. 

Simuleringarna beskrivs ingående i Bilaga 

10 – Simulering: luftspalt och Bilaga 11 - 

Simulering: luftspalt med styrning. 

 

Simuleringarna visade att en 3,5 mm luftspalt är nödvändig för att isolera kannan så att 

brukaren inte ska bränna sig vid användning. Temperaturen på kannans lock understiger 49°C 

när locket har en 3,5 mm luftspalt som isolering, men om locket istället isolerades med 5,5 mm 

Dryflex A2660602 uppnåddes en temperatur som överstiger 49°C. Simuleringsresultaten av de 

tre konfigurationerna presenteras och jämförs i Graf 8 nedan. I grafen benämns 

maxtemperaturen för en yta MAX och medeltemperaturen för en yta MEDEL. 
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Graf 8: Jämförelse simuleringsresultat 3,5 mm luftspalt 
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6.  ANALYS 
 

6.1. TPE-isolering 

Konceptet med att utforma greppet och isolera kannan med TPE öppnade upp för möjligheten 

att påverka designen av kannan och öka affordancen i hur den skulle greppas. Hur TPE-greppet 

och kannan kunde utformas styrdes av hur produkten var tänkt att orienteras i formverktyget. 

Hur produkten orienteras i formverktyget och hur formverktyget är utformat, styr var 

verktygsformens delningslinje hamnar och i sin tur åt vilka håll släppningsvinklar måste finnas 

för att produkten ska släppa ur formen. Precis som Ullman (2010) påpekar måste hänsyn tas till 

de design-riktlinjer, fixturer och verktyg som den valda tillverkningsmetoden kräver, när en 

detalj utformas. 

 

Eftersom greppet skulle försänkas i kannan medförde detta att kannans utformning påverkades 

av greppets utformning. Kannans utformning var tvungen att vara sådan att släppningsvinklar 

fanns så att den rörliga verktygskärna som ska bilda kaviteten som utgör kannans insida kan 

släppa vid avformning. Om greppet utformas på ett sätt som medför att underskärningar fås på 

kannans insida, måste den rörliga verktygskärnan kunna kollapsa för att skapa 

underskärningen. I fallstudien valdes i samråd med uppdragsgivaren en sådan utformning bort 

på grund av den förhöjda verktygskostnaden som en kollapsande verktygskärna skulle medföra, 

till fördel för en enklare grepputformning där greppet löper längst hela kannan. Detta skulle 

resultera i en något högre materialåtgång per kanna och något längre cykeltid i 

formsprutningsprocessen (se teoriavsnitt 3.5.3). 

 

Ett grepp som skapar en underskärning ansågs inte tillföra tillräckligt mycket till produktens 

prestanda för att kunna försvara ett mer kostsamt formverktyg. En kollapsande verktygskärna 

skulle också kunna vara komplicerad att konstruera utifrån den utformning som kannan hade i 

och med den midja som finns mitt på kannan. Här ansågs att en något högre materialåtgång och 

ökad tillverkningskostnad per producerad kanna var att föredra istället för en högre 

verktygskostnad. En högre verktygskostnad skulle eventuellt kunnat vara tänkbar med 

tillräckligt höga produktionsvolymer.  

 

Den tjocklek på TPE:n som skulle krävas för att isolera brukaren från värmen av den heta 

drycken i kannan bedömdes senare till att behöva vara minst 10 mm, då Dryflex A2660602 

användes som TPE i den tilltänkta utformningen. Ett så tjockt grepp skulle ha en negativ 

inverkan på hur mycket vätska kannan skulle kunna rymma och materialkostnaden skulle bli 

hög per producerad kanna. På grund av detta ansågs inte ett TPE-grepp vara en 

tillfredsställande isoleringslösning. Lösningen skulle innebära en begränsning i hur mycket 

vätska kannan rymmer och en termoseffekt skulle inte uppnås, då enbart halva kannan skulle 

isoleras. Den produktprestanda som skulle uppnås ansågs inte försvara den ökade 

materialkostnaden. 

 

En svårighet i utvecklingsarbetet var att veta vilka tillverkningskostnader som var försvarbara i 

och med att produktens prestanda var tätt sammanlänkade med tillverkningskostnaden. Hur 

produkten designades inverkade på utformningen av det formverktyg som skulle krävas och 

dess kostnad. Kostnaden för formverktyget måste vara försvarbar genom tillräckligt höga 

produktionsvolymer eller att produktens prestanda resulterar i ett högre försäljningspris. 

Formverktyget påverkar i sin tur vilken design som är möjlig och designen påverkar 

produktens prestanda, som i sin tur kan påverka vilket försäljningspris som är möjligt. 
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6.2. Vilka är de styrande faktorerna vid produktutveckling av plastprodukter som ska 

formsprutas?  

I fallstudien styrdes produktutvecklingen av de design-riktlinjer och konstruktionsmässiga 

begränsningar som formsprutning av plastprodukter medför. Men som Thompson (2007/2014) 

påpekar begränsas vad som är möjligt med produktionsmetoden ofta av ekonomiskt utrymme, 

vilket visade sig vara helt avgörande i fallstudien, där avvägningar rörande 

tillverkningskostnader och produktprestanda behövde göras under hela arbetet. Detta gör att 

arbete med DFM är nödvändigt, då uppskattningar av tillverkningskostnader utgör en central 

del av DFM som ska påbörjas redan i konceptfasen i en produktutvecklingsprocess enligt 

Ulrich & Eppinger (2012). 

 

Utöver arbete med DFM visade sig de styrande faktorerna vid produktutveckling av 

plastprodukter som ska formsprutas vara de konstruktionsmässa begränsningarna och de 

design-riktlinjer som finns för plastdesign. Samt tillverkningskostnaden och verktygskostnader 

i relation till produktens prestanda, potentiella försäljningspris och tillverkningsvolym, det vill 

säga att avgöra vilken designändring som medför en ökad tillverkningskostnad och huruvida 

den är försvarbar eller inte, i relation till vilken ökad produktprestanda som fås.  

 

6.3. Isolering av lock 

Locket behöver isoleras om den ergonomiska utformningen av kannan ska bibehållas. Exakt 

hur locket ska isoleras är inte fastställt, men en isolering kommer innebära ökade 

tillverkningskostnader av locket i form av ett mer avancerat formverktyg och/eller ökade 

materialkostnader och eventuellt en längre cykeltid i produktion. Isolering av locket kan också 

komma att inverka på kannans utseende.  

 

6.4. Isolering med luftspalt 

En luftspalt som är 3,5 mm ansågs vara nödvändig för att kannans yttertemperatur skulle 

understiga 49°C då kannans väggtjocklek är 2 mm och den högsta temperaturen på kannans 

utsida uppstod vid kannans midja.  

 

En fördel med att isolera hela kannan med en luftspalt är att är att en viss termoseffekt uppnås, 

det vill säga att vätsketemperaturen avtar långsammare. Simuleringen med 3,5 mm luftspalt 

som var helt idealiserad (se avsnitt 9.10), där ingen kontakt fanns mellan inner- och ytterkanna, 

visade att vätsketemperaturen avtar från 91°C ned till 77,6°C under 45 minuter. Detta kan 

jämföras med 66°C, som var den uppmätta vätsketemperaturen efter 45 minuter i Laboration 1: 

Avsvalning (se avsnitt 9.7.2), där tester utfördes på en Tritan-kanna som inte var isolerad. 

Flytförmågan hos gaser gör att de stiger då de värms upp (se teoriavsnitt 3.9), detta medför att 

luften i spalten rör sig då den värms upp och konvektiv värmeledning fås, till skillnad från i en 

termos, där den konduktiva och konvektiva värmeledningen hos luften förhindras genom ett 

vakuum i luftspalten (se teoriavsnitt 3.12). Om den konvektiva värmeledningen i luftspalten 

kan minskas, genom exempelvis utfyllnad av ett poröst material som skum, skulle eventuellt en 

bättre termoseffekt kunna uppnås.  

 

En nackdel med att isolera med en luftspalt är att den möjliga vätskevolymen minskar, i och 

med att den ergonomiska grepplösningen begränsar hur kannan kan utformas och luftspalten 

upptar därför en stor del av den tillgängliga volymen i kannan. Om en 3,5 mm luftspalt används 

och en väggtjocklek på 2 mm, resulterar detta i att kannans vägg har en total tjocklek av 7,5 

mm. 
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6.5. Simuleringarnas validitet och reliabilitet 

Simuleringsresultaten ska tolkas med försiktighet då de är approximationer och bygger på 

förenklingar, så som förenklade geometrier och att värmeledning genom strålning inte 

simulerades. Konvektion är en värmeledningsegenskap som är geometriberoende, vilket 

medför att resultaten inte är generaliserbara för andra geometrier än de som har simulerats. 

Simuleringarna ger däremot en indikation på hur pass tilltagna isoleringarna behöver vara. Som 

det påpekas i den teoretiska referensramen (se avsnitt 3.11.1) ska CFD-simuleringar ses som ett 

komplement till experimentella tester, därför behövs sådana tester utföras för att verifiera 

simuleringsresultaten. Simuleringen av TPE-isoleringen kunde jämföras med en liknande 

fysisk laboration, men simuleringen av luftspalten har inte verifierats mot något fysiskt test och 

ska därför tolkas med extra försiktighet. 

 

Ett av de största problemen med simuleringen var att CFD-programvaran inte kunde simulera 

en gas i direkt kontakt med en vätska, detta gjorde att den luft som finns under locket på 

serveringskannan inte kunde representeras på ett korrekt sätt. För att kunna kringgå detta 

justerades kannans geometri så att vätskevolymen upptog hela den interna volymen av kannan. 

Detta gjorde att fri konvektion inte kunde simuleras direkt i CFD-programvaran utan att lockets 

temperatur blev högre än vad den skulle bli i det verkliga fallet. Simuleringen utfördes därför 

genom att uppskatta värmeövergångskoefficienten på kannans utsida tills dess att 

temperaturvärden erhölls som motsvarade de uppmätta värdena ifrån laborationerna. I 

laborationerna var lockets temperatur något lägre än temperaturen på kannans utsida i och med 

att luften mellan locket och vätskan agerar som en buffert där värmeledningen är lägre än om 

vätskan vore i direkt kontakt med locket. Detta gör att värmeövergångskoefficienten är 

överskattad i simuleringen för att få ned lockets temperatur till nivåer som överensstämmer 

med värdena ifrån laborationerna. Detta är inte vad som skulle inträffa i verkligheten, då detta 

betyder att värme transporteras bort från locket konvektivt i en snabbare takt än vad som skulle 

ske i det verkliga fallet. Trots detta stämde temperaturen på kannans utsida och vätskan väl 

överens med de uppmätta värdena i laborationen, detta gör det rimligt att anta att 

värmeövergångskoefficienten vid kannans undersida är felaktigt uppskattad för att kompensera 

för det fel som inträffar vid locket. 

 

Randvillkoren i simuleringarna justerades tills dess att värden erhölls som korresponderade mot 

ett verkligt fall. Ett fel som gjordes här var att den CAD-geometri som användes inte var 

representativ för det verkliga fallet och de geometriberoende värmeledningsegenskaperna 

skulle kunna medföra att resultatens validitet kan ifrågasättas. För att se vilken inverkan 

geometrin hade på resultatet, simulerades en modell som var representativ för det verkliga 

fallet med samma randvillkor och de båda simuleringarna jämfördes sedan med det verkliga 

fallet. Det visade sig att resultaten skiljde på någon grad och det största felet uppstod vid locket 

där simuleringen överskattade temperaturen med 4°C och hur snabbt maxtemperaturen 

uppnåddes (se Graf 9  nedan). 
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Graf 9: CFD Validitetstest 

 

Att uppskatta randvillkoren för att överensstämma med laborationen var tidsödande och 

simuleringsresultaten ansågs vara tillräckligt noggranna för att dra slutsatser kring isoleringens 

tjocklek, därför gjordes ingen ny uppskattning av randvillkoren. 

 

Ett bättre tillvägagångssätt hade varit att uppskatta randvillkoren i simuleringen på en modell 

som var representativ för det verkliga fallet för att sedan applicera dessa på den tilltänkta 

geometrin, istället för att göra det i omvänd ordning. Om CFD-programvaran kunde simulera 

en gas i direkt kontakt med en vätska, så hade ett bättre tillvägagångssätt varit att uppskatta den 

fria konvektionen genom att försöka återskapa förhållandena i rummet där laborationen ägde 

rum och sedan låta programvaran beräkna konvektionen och sedan jämföra 

simuleringsresultatet med laborationen för att säkerhetsställa att de rätta förhållandena 

simulerats korrekt. 
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7. DISKUSSION 
 

7.1. Kvarvarande problem som kräver utredning 

Hur serveringskannan skulle isoleras uppdagades tidigt i projektet som en kritisk del som 

avgjorde hur kannan kunde utformas. Att finna en isoleringslösning som var tillfredställande, 

både kostnadsmässigt och designmässigt upptog större delen av detta projekt. Den ergonomiska 

utformningen som skulle bibehållas medförde stora begränsningar i hur kannan kunde 

utformas, på grund av att delen där kannan skulle greppas inte kunde ändras utan att förlora den 

ergonomiska aspekten. 

 

En fördel med det första valet av isoleringslösning, där greppytan skulle isoleras med TPE, var 

att greppets affordance skulle öka, med avseende på hur kannan var tänkt att greppas, på grund 

av att ett TPE-grepp skulle innebära fler designmöjligheter med avseende på färg och 

formspråk. Isoleringslösningen visade sig inte vara lämplig på grund av den mängd TPE som 

skulle krävas och förkastades därmed. Problemet kvarstår därmed kring hur affordancen ska 

ökas om den ergonomiska utformningen ska användas med exempelvis en luftspaltsisolering. 

En lösning skulle kunna vara att strukturera greppytan, men det är inte säkert att en sådan 

lösning skulle ge tillräckligt tydlig markering för att indikera hur kannan ska greppas och 

behöver därför testas. 

 

Att isolera serveringskannan medför att den möjliga vätskevolymen minskas och på grund av 

att den ergonomiska grepplösningen begränsar utformningen är det svårt att göra 

formändringar av kannan som möjliggör att mer vätska ryms i kannan. Det är däremot inte bara 

den ergonomiska utformningen som begränsar möjligheten till att utforma kannan så att den 

rymmer mer vätska, utan även det faktum att kannan måste rymmas i en Atlas-låda, samt få 

rum under en kaffemaskin som begränsar kannans höjd. Utan det ergonomiska greppet skulle 

inte en midja krävas mitt på kannan och den skulle kunna göras rundare i formen så att mer 

vätska skulle rymmas. 

 

Det handstöd som var utformat för den ergonomiska designen sedan tidigare visade sig under 

det grepptest som utfördes ha ett problem. Nämligen att handstödet inte var anpassat för alla 

händer, då testpersoner i grepptestet uttryckte att stödet skavde eller inte gav tillräckligt stöd. 

Stödet är en viktig del för att den ergonomiska utformningen ska fungera och hur ett stöd som 

är anpassat för alla typer av händer ska utformas är ett problem som måste lösas om det 

ergonomiska greppet ska användas.  

 

Uppdragsgivaren uttryckte också att en termoseffekt var eftersträvad om möjligt. Även om 

kannans kropp isoleras på ett lämpligt sätt uppstår ett problem med hur tätningen mellan kropp 

och lock ska isoleras för att få till en fullgod termoseffekt. De flesta termosar idag är runda med 

ett tillhörande runt skruvlock för enkel tätning. Ett runt skruvlock till kannan hade varit det 

optimala men blir svårt att lösa på grund av den nuvarande formen. 
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7.2. Slutsats & Rekommendationer  

Fallstudien visade att en tvåkomponentsformsprutad TPE inte var en lämplig metod för att 

isolera den ergonomiskt utformade serveringskannan så att den kunde anpassas för varm dryck.  

Resultatet av studien visade att det är möjligt att isolera serveringskannan genom att bilda en 

luftspalt med en inner- och ytterkanna, så att kannan kan greppas utan att användaren bränner 

sig. Men att isolera serveringskannan med en luftspalt i kombination med det ergonomiska 

greppet medför en rad problem som måste lösas för att en tillfredsställande produkt ska kunna 

framställas. Dessa problem diskuteras i föregående avsnitt. 

 

Om en termoseffekt önskas, så rekommenderar författarna till den här rapporten att i första 

hand utreda hur en termoseffekt kan uppnås i en serveringskanna av plast och hur det eventuellt 

begränsar möjligheterna till kannans utformning, för att sedan ta hänsyn till den ergonomiska 

aspekten utifrån vad som är möjligt. 

 

En luftspalt uppskattades till att behöva vara 3,5 mm då kannans väggtjocklekar var 2 mm tjock 

Tritan för att kannans yttertemperatur skulle komma ned till acceptabla temperaturer, så kannan 

kan greppas av användaren. Detta resulterar i en total vägtjocklek på 7,5 mm och att kannan 

bibehöll vätskans värme runt 10°C högre efter 45 minuter, än om ingen isolering användes alls.  

För att erhålla en bättre isolering skulle luftspalten kunna fyllas med ett skummaterial, detta 

skulle kunna reducera den konvektiva värmeledningen i luftspalten. En metod för att 

formspruta skummaterial skulle eventuellt kunna vara reaktionsformsprutning.  

 

Det ska understrykas att data utifrån simuleringen med luftspalten inte har kunnat verifierats 

genom laborationer. Simuleringsresultaten är geometriberoende och det går därför inte att 

generalisera dessa på alla andra utformningar. Därav bör resultaten ses som en indikation på 

vad som är möjligt och om en luftspalt ska skapas för isolering så bör nya simuleringar och 

tester utföras för att verifiera detta. 
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9. BILAGOR 

 
9.1. Bilaga 1 – Tidigare kravspecifikation 

 

I Bilaga 2 i Bodlander & Simonsson (2016) examensrapport presenteras följande 

kravspecifikation:  

 

” 

• Anpassad storlek för ATLAS-lådor 

• Droppfri servering 

• Ergonomisk användning 

• Självförklarande användning 

• Enkel användning 

• Hålla tätt 

• Anpassad för påfyllnad 

• Anpassad för diskning 

• Låg vikt 

• Vara stabil 

• Vara stöttålig 

• Vara reptålig 

• Kostnadseffektiv tillverkning med formsprutning 

• Tillverkas i materialet tritan ” (Bodlander & Simonsson, 2016) 
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9.2. Bilaga 2 – Uppdaterad kravspecifikation 

 

Kravet på enkel användning har brutits ned till att innefatta kraven: Inneha hög affordance, 

Vara ergonomiskt utformad, Vara påfyllningsbar och Anpassad för maskindiskning. 

 

Kravet på att kannan ska tillverkas i Tritan har brutits ned hierarkiskt till att innefatta kraven:  

Vara reptålig, Vara stöttålig och Vara anpassad för varm dryck 

 

 

 
Tabell 5: Kravspecifikation Serveringskanna 

Kravspecifikation Serveringskanna 

Nr Serveringskannan ska 

1 Anpassad för ATLAS-låda 

2 Ha en droppfri pip 

3 Vara ergonomiskt utformad 

4 Vara tät 

5 Vara påfyllningsbar 

6 Anpassad för maskindiskning 

7 Vara lätt 

8 Vara stöttålig 

9 Vara reptålig 

10 Vara stabil 

11 Formsprutas kostnadseffektivt 

12 Vara anpassad för varm dryck 

13 Vara estetiskt tilltalande 

14 Inneha hög affordance 
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9.3. Bilaga 3 - Behovs-egenskapsmatris 

 

 
Tabell 6: Behovs-egenskapsmatris 

Behovs-egenskapsmatris 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Behov 

1 Rymmas i Atlas-låda                         

2 Ha en droppfri pip                            

3 Vara ergonomiskt utformad     


      


            

4 Vara tät 


                        

5 Vara påfyllningsbar                           

6 Anpassad för maskindiskning                          

7 Vara lätt                         

8 Vara stöttålig               


          

9 Vara reptålig                            

10 Vara stabil                  


      

11 Formsprutas kostnadseffektivt                       

12 Vara anpassad för varm dryck                         

13 Vara estetiskt tilltalande                       

14  Inneha god affordance                       

Upprättad av Robert Fäldt & Jennie Åkesson 
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9.4. Bilaga 4 – Problemnedbrytning & funktionsanalys 

 

 

  

Huvudfunktion 

Stödfunktioner 

Delfunktioner 

Figur 21: Problemnedbrytning och funktionsanalys 
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9.5. Bilaga 5 – Målspecifikationer  

 

 
Tabell 7: Målspecifikationer 

Målspecifkationer 

Egen- 

skaps nr 

Behov  

nr 

Mätbar egenskap Enhet Marginellt 

värde 

Ideal-värde 

1 1, 7 Vätskevolym ml 1200 1700 

2 2, 4, 8, 

11, 13 

Pipens utformning -   

3 3, 8 11, 

12, 13 14 

Greppets utformning -   

4 4, 5, 6, 

10, 11, 

14 

Lockets utformning -   

5 5, 6 Kannans höjd mm 202 <202 

6 1, 6 Stabil upp och ned    

7 7 Vikt (tom / full) g 465 / 1950 240 / 1288 

8 8 Klara ett falltest m   

9 9 Klara ett reptest -   

10 10, 11 Bottens utformning mm2 < 185 x 83  

11 1, 7, 11, 

12, 13, 

14 

Kroppens utformning -   

12 12 Temperatur isolering C° < 49C° 33C° 

13 13 Estetisk tilltalande Subj.   

14 14 Affordance Subj.   

Upprättad av Robert Fäldt & Jennie Åkesson 
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9.6. Bilaga 6 – Koncept isoleringslösningar 

 

 

 

 
 

Figur 22:Koncept 1.1 

 

Figur 23: Koncept 1.4 

 

 
 

Figur 24:Koncept 1.2 

 

Figur 25: Koncept 1.5 

 

 
 

Figur 26: Koncept1.3 

 

Figur 27: Koncept 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G 

 

 

 
Figur 28: Koncept 2.1 



H 

 

 
Figur 29: Koncept 2.2 
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Figur 30: Koncept 2.3 



J 

 

 
Figur 31: Koncept 3.1 
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9.7. Bilaga 7 – Laborationer 

 

9.7.1. Utförande laborationer  

Till laborationerna användes följande utrustning: 

 

• Vattenkokare  

• Tritan-kanna med en väggtjocklek på 2,5 mm som erhållits från uppdragsgivaren 

• Digital infraröd termometer, DT8380 

• Digital stektermometer, Viking -20-300C Alu Silv Digital 65X100 mm 

• Linjal 

• Ugnsform i silikon 

• Tejp 

• Skjutmått 

 

Förberedelse för samtliga laborationer: 

En termometer placerades i serveringskannan för att kunna mäta vätskans temperatur under 

laborationens gång. Temperaturen på serveringskannans utsida uppmättes med en Infraröd-

termometer som riktades mot en angiven punkt på serveringskannan. IR-termometerns 

mätavstånd var 30 cm som enligt IR-termometerns instruktion ger en mätyta på 2,5 cm i 

diameter. Emissiviteten för IR-termometern var fixerad till 0,95  (Sudershan Measuring & 

Engineering (P) Limited, 2017). Emissiviteten för svart plast är 0,95  (ThermoWorks, 2017).  

 

Alla laborationer genomfördes i prototyplabb på Mälardalens högskola. Rumstemperatur samt 

den initiala yttemperaturen på kannan uppmättes precis innan testen påbörjades. 

 

Utförande för samtliga laborationer: 

1,4 liter vatten kokades upp i en vattenkokare och hälldes ned i kannan, varpå locket stängdes 

så gott det gick. Vätsketemperaturen och yttemperaturen avlästes mot den angivna punkten 

varje minut i 45 minuter, där de uppmätta värdena avrundades till närmsta heltal.  
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9.7.2. Laboration 1: Avsvalning 

Syfte 

Laborationen syftar till att bilda en uppfattning om hur varm en serveringskanna i Tritan blir på 

ytan då den fylls med varm vätska, samt hur en Tritan-kanna bibehåller vätskans värme och hur 

den avtar över tid. 

 

Mätpunkt 

Mätpunkten markerades på baksidan av kannan, se Figur 32. 

 

 
Figur 32: Laboration avsvalning av Tritan-kanna 

Resultat 

 
Graf 10: Avsvalning Tritan-kanna 
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Graf 11: Resultat laboration 1 - medelvärde 

Medelvärdet för vätskans maxtemperatur uppnådde 91°C vid laborationens start och avtog med 

ungefär 0,5°C per minut under laborationens 45 minuter. Mätpunktens yta uppnådde en 

maxtemperatur av 80°C efter två minuter och hade sjunkit till en temperatur av 62°C efter 45 

minuter, se Graf 11. 

 

Alla mätvärden från laboration 1 kan ses i Tabell 8. 

 
Tabell 8: Laboration 1: Avsvalning mätvärden 

Labb Test 1   Test 2   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] Rumstemperatur: 22 [°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta [°C] Vätska [°C] Yta [°C] 

0 89 24 92 25 

1 89 69 91 80 

2 88 80 91 81 

3 87 80 90 79 

4 86 79 89 78 

5 85 79 88 79 

6 85 78 88 77 

7 84 77 87 78 

8 83 77 86 76 

9 83 77 86 77 

10 82 76 85 77 

11 81 76 85 76 

12 80 75 84 75 

13 80 74 83 74 
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14 79 75 83 75 

15 79 74 82 74 

16 78 73 82 73 

17 77 73 81 73 

18 77 72 80 73 

19 76 72 80 72 

20 75 72 79 72 

21 75 71 79 70 

22 74 70 78 70 

23 74 70 78 71 

24 73 70 77 70 

25 73 70 77 69 

26 72 69 76 70 

27 72 68 76 69 

28 71 68 75 69 

29 71 68 75 68 

30 70 68 74 68 

31 70 68 74 68 

32 69 67 73 67 

33 69 67 73 66 

34 68 67 72 66 

35 68 65 72 66 

36 68 65 71 65 

37 67 65 71 65 

38 67 65 70 66 

39 66 65 70 64 

40 66 64 70 64 

41 66 63 69 63 

42 65 63 69 63 

43 65 63 68 63 

44 64 62 68 63 

45 64 62 67 62 

Labb Test 3   Medelvärde   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] 
Medelvärde Rumstemperatur: 21 
[°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta [°C] Vätska [°C] Yta [°C] 

0 92 24 91 24 

1 91 79 90 76 

2 90 79 90 80 

3 89 78 89 79 

4 88 79 88 79 

5 88 77 87 78 

6 87 78 87 78 

7 86 77 86 77 

8 86 77 85 77 

9 85 77 85 77 

10 84 76 84 76 

11 84 75 83 76 



O 

 

12 83 76 82 75 

13 82 75 82 74 

14 82 74 81 75 

15 81 75 81 74 

16 80 74 80 73 

17 80 73 79 73 

18 79 72 79 72 

19 79 72 78 72 

20 78 72 77 72 

21 78 71 77 71 

22 77 71 76 70 

23 76 70 76 70 

24 76 70 75 70 

25 75 69 75 69 

26 75 68 74 69 

27 74 68 74 68 

28 74 68 73 68 

29 73 67 73 68 

30 73 68 72 68 

31 72 67 72 68 

32 72 67 71 67 

33 71 66 71 66 

34 71 65 70 66 

35 71 66 70 66 

36 70 65 70 65 

37 70 64 69 65 

38 69 64 69 65 

39 69 64 68 64 

40 68 63 68 64 

41 68 63 68 63 

42 67 63 67 63 

43 67 62 67 63 

44 67 62 66 62 

45 66 62 66 62 
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9.7.3. Laboration 2: Avsvalning – silikon 5,4 mm 

 

Syfte 

Laboration 2 syftar till att bilda en uppfattning om hur varm serveringskannan i Tritan blir på 

ytan då den är delvis täckt av en viss tjocklek silikon när den fylls med varm vätska. Silikon 

har lägre konduktivitet än den TPE som är tilltänkt som isolering och kan då ge en tydlig 

antydan om minsta tjocklek av TPE som krävs för att användaren inte ska bränna sig eller 

känna obehag vid användning (Lasance, 2001).  

 

Förberedelse 

Före laborationens start klipptes remsor av en 

ugnsform i silikon och fästes runt kannans 

mitt med hjälp av tejp, se Figur 33. 

Tjockleken på varje silikonremsa uppmättes 

till 1,2 mm med skjutmått. Fyra remsor 

tejpades fast ovanpå varandra runt kannans 

mittpunkt och på grund av att de fyra 

remsorna inte låg helt tätat mot varandra 

uppstod mindre luftglapp mellan dessa, vilket 

medförde att den totala tjockleken uppmättes 

till 5,4 mm. 

 
 

Figur 33: Laboration med silikon 

Mätpunkt 

Mätpunkten markerades mitt på silikonremsorna, varav mätpunkten hamnade på en likartad 

plats som i laboration 1 (se avsnitt 9.7.2) 

 

Resultat 

 
Graf 12: Avsvalning Tritan-kanna- 5,4 mm silikon 
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Graf 13: Resultat laboration 2 medelvärde 

Medelvärdet för vätskans maxtemperatur uppnådde 92°C vid laborationens start och avtog med 

ungefär 0,5°C per minut under laborationens 45 minuter. Mätpunktens yta uppnådde en 

maxtemperatur av 66°C efter nio minuter och hade sjunkit till en temperatur av 55°C efter 45 

minuter, se Graf 13. För en tydligare överblick i diagrammet har temperaturen 49°C markerats, 

vilket är det värde då användaren börjar bränna sig på ytan (se avsnitt 3.8).  

 

Alla mätvärden från laboration 2 kan ses i Tabell 9. 

 
Tabell 9:  Laboration 2: Avsvalning silikon 5.4 mm mätvärden 

Labb Test 1 21 Test 2   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] Rumstemperatur: 21 [°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta [°C] Vätska [°C] Yta [°C] 

0 92 26 91 26 

1 91 38 89 40 

2 90 47 89 50 

3 89 55 88 56 

4 88 59 87 60 

5 87 62 86 62 

6 87 63 86 63 

7 86 64 85 64 

8 85 65 84 64 

9 85 66 84 65 

10 84 65 83 65 

11 84 64 83 65 

12 83 65 82 65 

13 82 65 82 64 

14 82 64 81 64 
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15 81 64 80 63 

16 81 64 80 63 

17 80 63 79 63 

18 80 64 79 63 

19 79 63 78 63 

20 79 63 78 62 

21 78 62 77 62 

22 78 62 77 62 

23 78 61 76 61 

24 78 61 76 61 

25 76 61 75 61 

26 75 60 75 61 

27 75 61 74 60 

28 74 60 74 60 

29 74 60 73 60 

30 73 59 73 59 

31 73 60 72 59 

32 73 59 72 58 

33 72 58 72 58 

34 72 59 71 57 

35 71 58 71 58 

36 71 58 70 57 

37 70 58 70 57 

38 70 57 70 57 

39 69 57 69 57 

40 69 57 69 57 

41 69 56 68 56 

42 68 57 68 56 

43 68 57 67 56 

44 67 56 67 55 

45 67 55 67 55 

Labb Test 3   Medelvärde   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] 
Medelvärde Rumstemperatur: 21 
[°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta [°C] Vätska [°C] Yta [°C] 

0 92 24 92 25 

1 91 38 90 39 

2 90 48 90 48 

3 89 55 89 55 

4 88 60 88 60 

5 88 63 87 62 

6 87 63 87 63 

7 87 64 86 64 

8 86 65 85 65 

9 85 66 85 66 

10 85 66 84 65 

11 84 65 84 65 

12 84 66 83 65 
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13 83 65 82 65 

14 83 65 82 64 

15 82 65 81 64 

16 82 65 81 64 

17 81 64 80 63 

18 81 64 80 64 

19 80 64 79 63 

20 80 64 79 63 

21 79 63 78 62 

22 79 63 78 62 

23 78 63 77 62 

24 78 63 77 62 

25 78 62 76 61 

26 77 62 76 61 

27 77 61 75 61 

28 76 61 75 60 

29 76 61 74 60 

30 75 61 74 60 

31 75 60 73 60 

32 74 60 73 59 

33 74 60 73 59 

34 74 60 72 59 

35 73 59 72 58 

36 73 60 71 58 

37 72 59 71 58 

38 72 58 71 57 

39 72 58 70 57 

40 71 58 70 57 

41 71 58 69 57 

42 70 56 69 56 

43 70 57 68 57 

44 70 57 68 56 

45 69 56 68 55 
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9.7.4. Laboration 3: Avsvalning – silikon 8 mm 

 

Syfte 

Laboration 3 syftar till att bilda en uppfattning om hur varm serveringskannan i Tritan blir på 

ytan då den är delvis täckt av en viss tjocklek silikon när den fylls med varm vätska. Då 

laboration 2 visade att temperaturen på ytan fortfarande blev för hög med 5,4 mm silikon 

gjordes ett försök till med en grövre tjocklek silikon för att kunna jämföra 

temperaturskillnaden. 

 

Förberedelse 

Före laborationens start klipptes remsor som i laboration 2, se avsnitt 9.7.3, av en ugnsform i 

silikon och fästes runt kannans mitt med hjälp av tejp. Sex remsor tejpades fast ovanpå 

varandra och på grund av att de sex remsorna inte låg helt tätat mot varandra uppstod mindre 

luftglapp mellan dessa, vilket medförde att den totala tjockleken uppmättes till 8 mm. 

 

Mätpunkt 

Mätpunkten markerades mitt på silikonremsorna, varav mätpunkten hamnade på en likartad 

plats som i laboration 1 (se avsnitt 9.7.2).  

 

Resultat 

 

Graf 14: Avsvalning Tritan-kanna - 8mm silikon 
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Graf 15: Resultat laboration 3 - medelvärde 

Medelvärdet för vätskans maxtemperatur uppmättes till 91°C vid laborationens start och avtog 

med ungefär 0,5°C per minut under laborationens 45 minuter. Mätpunktens yta uppnådde en 

maxtemperatur av 61°C efter tio minuter och hade sjunkit till en temperatur av 54°C efter 45 

minuter, se diagram i Graf 15. Även i detta diagram har temperaturen 49°C markerats för en 

tydligare överblick.  

 

Alla mätvärden från laboration 3 kan ses i Tabell 10. 

 
Tabell 10: Laboration 3: Avsvalning silikon 8 mm mätvärden 

Labb Test 1 
 

Test 2   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] Rumstemperatur: 20 [°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta [°C] Vätska [°C] Yta [°C] 

0 91 25 92 23 

1 91 31 90 32 

2 90 38 89 39 

3 89 43 89 44 

4 89 48 88 49 

5 88 52 87 53 

6 87 55 87 56 

7 87 56 86 58 

8 86 58 85 60 

9 85 59 85 61 

10 85 60 84 61 

11 84 60 84 62 

12 84 60 83 62 

13 83 61 83 62 

14 83 61 82 62 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Te
m

p
er

at
u

r 
[C

°]

Tid [min]

Avsvalning medelvärde Tritan- kanna - 8 mm silikon

Medelvärde Vätksa Medelvärde Yta 49 °C



V 

 

15 82 60 82 62 

16 82 61 81 62 

17 81 60 80 61 

18 81 60 80 61 

19 80 60 79 61 

20 80 60 79 61 

21 79 60 78 61 

22 79 60 78 60 

23 78 59 77 61 

24 78 59 77 60 

25 77 58 76 60 

26 77 58 76 60 

27 76 58 75 59 

28 76 57 75 59 

29 76 57 75 59 

30 75 57 74 58 

31 75 57 74 58 

32 74 56 73 58 

33 74 56 73 58 

34 73 56 72 57 

35 73 56 72 57 

36 73 56 71 57 

37 72 55 71 57 

38 72 56 71 57 

39 71 56 70 56 

40 71 55 70 56 

41 71 55 69 56 

42 70 55 69 56 

43 70 55 69 55 

44 70 54 68 55 

45 69 53 68 55 

Labb Test 3   Medelvärde   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] 
Medelvärde Rumstemperatur: 21 
[°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta [°C] Vätska [°C] Yta [°C] 

0 91 26 91 25 

1 91 33 91 32 

2 90 39 90 39 

3 89 45 89 44 

4 88 49 88 49 

5 88 52 88 52 

6 87 55 87 55 

7 86 56 86 57 

8 86 57 86 58 

9 85 59 85 60 

10 85 61 85 61 

11 84 61 84 61 

12 83 60 83 61 



W 

 

13 83 60 83 61 

14 83 61 83 61 

15 82 61 82 61 

16 82 61 82 61 

17 81 61 81 61 

18 81 61 81 61 

19 81 60 80 60 

20 80 60 80 60 

21 79 60 79 60 

22 79 60 79 60 

23 78 59 78 60 

24 78 59 78 59 

25 77 59 77 59 

26 77 59 77 59 

27 76 58 76 58 

28 76 58 76 58 

29 75 58 75 58 

30 75 58 75 58 

31 75 57 75 57 

32 74 57 74 57 

33 74 57 74 57 

34 73 56 73 56 

35 73 56 73 56 

36 73 56 72 56 

37 72 56 72 56 

38 72 55 72 56 

39 71 55 71 56 

40 71 55 71 55 

41 71 55 70 55 

42 70 54 70 55 

43 70 54 70 55 

44 69 54 69 54 

45 69 54 69 54 
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9.7.5. Laboration 4: Avsvalning lock 

 

Syfte 

Då kannans ergonomiska grepp är utformat på sättet att användaren greppar handen runt 

kannans kropp, samt med tummen som låsning på locket krävs information om hur locket 

påverkas av den varma vätskan (Bodlander & Simonsson, 2016). Laborationen syftar till att 

bilda en uppfattning om hur varmt locket på serveringskanna i Tritan blir då kannan fylls med 

varm vätska, samt hur värmen avtar över tid.   

 

Mätpunkt 
Mätpunkten för datainsamlingen var på den delen av locket där brukaren låser greppet med 

tummen. 

 

Resultat 

 
Graf 16: Avsvalning Tritan-kanna - lock 

 

 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Te
m

p
er

at
u

r 
[C

°]

Tid [min]

Avsvalning Lock Tritan-kanna

Test 1 - Vätska Test 1 - Yta lock Test 2 - Vätska

Test 2 - Yta lock Test 3 - Vätska Test 3 - Yta lock



Y 

 

 
Graf 17: Resultat laboration 4 lock, medelvärde 

Medelvärdet för vätskans maxtemperatur uppnåddes till 91°C vid laborationens start och avtog 

med ungefär 0.5°C per minut under laborationens 45 minuter. Mätpunktens yta uppnådde en 

maxtemperatur av 73°C efter fyra minuter och hade sjunkit till en temperatur av 55°C efter 45 

minuter, se Graf 17.  

 

Alla mätvärden från laboration 4 kan ses i Tabell 11. 

 
Tabell 11: Laboration 4: Avsvalning lock mätvärden 

Labb Test 1   Test 2   

Avsvalning Rumstemperatur: 20 [°C] Rumstemperatur: 20 [°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta Lock [°C] Vätska [°C] Yta Lock [°C] 

0 91 24 91 23 

1 90 61 91 60 

2 89 69 90 69 

3 88 72 89 72 

4 87 73 88 73 

5 87 73 88 73 

6 86 74 87 72 

7 85 73 86 72 

8 85 72 86 73 

9 84 72 85 72 

10 83 70 84 71 

11 83 71 84 71 

12 82 70 83 71 

13 81 69 83 70 

14 81 69 82 70 

15 80 69 81 69 
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16 80 68 81 68 

17 79 67 80 67 

18 78 68 80 68 

19 78 67 79 67 

20 77 66 79 67 

21 77 66 78 66 

22 76 66 78 66 

23 76 64 77 65 

24 75 64 76 66 

25 75 64 76 64 

26 74 64 75 64 

27 74 62 75 63 

28 73 63 74 61 

29 73 62 74 61 

30 72 62 73 62 

31 72 61 73 61 

32 71 61 73 61 

33 71 59 72 61 

34 70 60 71 61 

35 70 60 71 60 

36 69 60 70 60 

37 69 60 70 60 

38 68 59 69 59 

39 68 59 69 59 

40 68 58 68 59 

41 67 59 68 58 

42 67 57 68 58 

43 66 57 67 57 

44 66 57 67 57 

45 65 55 66 57 

Labb Test 3   Medelvärde   

Avsvalning Rumstemperatur: 21 [°C] 
Medelvärde Rumstemperatur: 21 
[°C] 

Tid [m] Vätska [°C] Yta Lock [°C] Vätska [°C] Yta Lock [°C] 

0 90 24 91 24 

1 90 66 90 62 

2 89 71 89 70 

3 88 73 88 72 

4 87 73 87 73 

5 87 73 87 73 

6 86 72 86 73 

7 85 73 85 73 

8 84 72 85 72 

9 84 71 84 72 

10 83 70 83 70 

11 82 70 83 71 

12 81 70 82 70 

13 81 69 82 69 
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14 80 68 81 69 

15 79 68 80 69 

16 79 67 80 68 

17 78 66 79 67 

18 77 66 78 67 

19 77 66 78 67 

20 76 65 77 66 

21 75 64 77 65 

22 75 64 76 65 

23 74 63 76 64 

24 74 63 75 64 

25 73 63 75 64 

26 72 62 74 63 

27 72 62 74 62 

28 71 62 73 62 

29 71 61 73 61 

30 70 60 72 61 

31 70 60 72 61 

32 69 60 71 61 

33 69 60 71 60 

34 68 59 70 60 

35 68 59 70 60 

36 67 59 69 60 

37 67 58 69 59 

38 66 58 68 59 

39 66 57 68 58 

40 65 57 67 58 

41 65 56 67 58 

42 64 56 66 57 

43 64 55 66 56 

44 64 55 66 56 

45 63 54 65 55 
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9.7.6. Analys av samtliga laborationer 

Samtliga tester utfördes tre gånger och medelvärdet av dessa mätningar beräknades därefter för 

att reducera eventuella variationer i mätningen. Både rumstemperaturen och starttemperatur på 

kannan varierade dock då laborationerna utfördes under olika dagar, vilket kan ha påverkat 

mätresultaten.  

 

Det silikon som användes under laboration 2 och laboration 3 var inte specificerat och därför 

kunde inte den exakta konduktiviteten för materialet bestämmas. Detta medförde att silikonets 

konduktivitet inte kunde jämföras med konduktiviteten på den TPE som var tilltänkt som 

isolering. Dock har silikon i allmänhet lägre konduktivitet än TPE (Lasance, 2001). Under 

laborationerna då silikon användes uppstod mindre luftglapp mellan silikonremsorna då 

remsorna inte låg helt tätat mot varandra, denna luft kan ha påverkat mätresultaten då luft har 

lägre konduktivitet i jämförelse med silikon (Pitts & Sissom, 2012). Detta kan ha lett till att de 

uppmätta maximala temperaturvärdena är lägre än om silikonet varit helt solitt.  

 

För att välja mätpunkt på kannan mättes temperaturen på olika delar kring kannans grepp för 

att kunna uppskatta var den maximala temperaturen uppstod. Dock är det inte säkerställt att den 

valda mätpunkten representerade den punkt där den maximala temperaturen uppstod, då det 

inte var möjligt att mäta varje punkt på kannan.  

 

Den IR-termometer som användes under samtliga laborationer kan också ha påverkat resultatet. 

IR-termometern hade en noggrannhet på ±2°C om den enligt bruksanvisningen användes 

korrekt, vilket innebär att enbart IR-termometern i sig kan ge mätresultat som differerar med 

4°C även vid korrekt hantering (Sudershan Measuring & Engineering (P) Limited, 2017). 

Avståndet från IR-termometern till kannan var under laborationen 30 cm, detta gav enligt 

termometern en mätyta på 2,5 cm i diameter, ett kortare eller ett utökat avstånd till kannan kan 

ha resulterat i andra mätvärden.  
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9.8. Bilaga 8 - Grepptest 

 

Utförande 

Tio slumpvis valda personer fick i uppgift att testa två olika typer av grepp.  Grepp 1 var det 

tidigare framtagna ergonomiska greppet där användaren låser kannan i handen genom att 

placera tummen på locket (Figur 34). Grepp 2 som testades påminde om det första greppet med 

skillnaden att tummens placering flyttades från locket ner till kannans kropp (Figur 35). Till 

testet användes en tidig prototyp från Bodlander & Simonssons (2016) arbete som erhölls av 

uppdragsgivaren. 

 

 

 
Figur 34: Grepp 1, grepptest 

 
Figur 35: Grepp 2, grepptest 

Prototypkannan fylldes med den maximala mängd vatten som rymdes i kannan. De slumpvis 

utvalda försökspersonerna fick därefter greppa kannan enligt grepp 1 som visas i Figur 34 och 

fylla ett antal kaffekoppar med vatten tills att kannan var helt tömd.  

 

Kannan fylldes därpå med vatten igen och samma procedur upprepades med skillnaden att 

försökspersonerna greppade kannan enligt grepp 2 som visas i Figur 35. Slutligen fick 

försökspersonerna yttra sig om vilket grepp de föredrog och varför just det greppet var att 

föredra. Nedan i Tabell 12 visas resultatet av grepptestet.  
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Tabell 12: Resultat av grepptest 

Testperson 1. Vilket grepp föredrar du? 2. Varför föredrar du greppet? 

1. Kvinna Grepp 1 Det känns mest naturligt och mycket 

bättre. Lättare för mina små händer. 

 

2. Man Grepp 1 Det känns säkrare. Den andra funkar men 

känns inte lika bra. Gjorde ont på baksidan 

av handen på andra greppet. 

3. Man Grepp 2 med tummen vinklad 

upp. Kan ej hålla på annat sätt.  

 

Använder inte ens tummen mot kannan. 

Fingrarna håller greppet. Tycker det finns 

ett tredje grepp 

4. Kvinna Grepp 2 med tummen vinklad 

uppåt.  

Gjorde inte lika ont på handryggen. Mer 

kontroll på strålen.  

 

5. Man Grepp 1 Det känns mer naturligt.  

6. Man Grepp 1 Naturligt och mindre ansträngande att 

greppa. 

 

7. Kvinna Grepp 1 Det känns mest naturligt. 

 

8. Kvinna Grepp 2 Bättre grepp och stabilare. 

9. Man Grepp 1 Greppet känns skönare för handleden. 

10. Kvinna  Grepp 1 Det kändes mindre ansträngande än det 

andra greppet. 
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9.9. Bilaga 9 – Simulering: TPE 

9.9.1. Syfte 

Syftet med simuleringen är att utreda hur tjock gummipågjutningen ska vara för att brukaren av 

serveringskannan inte ska bränna sig eller uppleva obehag vid användning, det vill säga när 

greppytan uppnår en temperatur av 49°C (se avsnitt 3.8). För att kunna simulera 

värmeöverföringen och beakta flytförmågan i vätskan under avsvalningen utfördes 

simuleringarna i SolidWorks CFD tillägg Flow. 

 

9.9.2. Tillvägagångsätt 

Samtliga konfigurationer simulerades med samma inställningar. Genom att först simulera 

konfigurationen utan gummigrepp kunde simuleringsresultaten jämföras med resultaten från 

avsvalningslaborationen för att avgöra vilka värmeövergångskoefficienter de olika ytorna på 

modellen behövde för att simulera fri konvektion. Den externa fluidtemperaturen i 

vägginställningarna justerades också. När justeringarna gjordes för dessa inställningar gjordes 

följande antaganden: 

• Vanliga värden för värmeövergångskoefficienten vid fri konvektion med luft som fluid 

är 5–25 
𝑊

𝑚2𝐾
 (Dassault Systèmes, 2016).  

• Det är rimligt att anta en lägre värmeövergångskoefficient på kannans undersida, där 

luftflödet är begränsat. 

• Det är rimligt att anta en högre värmeövergångskoefficient på kannans lock eftersom i 

verkligheten är inte kannan lufttät och mer värme kommer därmed försvinna från 

kannans ovansida genom konvektion. 

• Den intilliggande luften runt kannan kommer att värmas upp av kannan och överstiga 

den kringliggande rumstemperaturen (se teoriavsnitt 3.9). 

Graf 18 nedan visar en resultatjämförelse mellan den första konfigurationen som 

simuleringsstudierna konfigurerades utifrån och det och det verkliga utfallet från 

avsvalningslaborationen. 

 

 
Graf 18: Jämförelse mellan laboration och CFD 
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9.9.3. CAD-geometri 

Förenklade CAD-modeller skapades av den tilltänka serveringskannan, där mått och dess form 

uppskattades. Totalt skapades fyra konfigurationer av kannan: Ingen TPE, 5 mm TPE, 7,5 mm 

TPE och 10 mm TPE (se Figur 36). 

 

 
 

 
   

Figur 36: CAD-geometri Simulering: TPE 

 

Modellerna har identiska yttermått och är symmetriska över mitten. Gummigreppet löper längst 

med kannans kropp och är 70 mm från kannans bakkant fram till dess avslut. Modellerna är 

ihåliga och har en väggtjocklek på 2,5 mm.  

 

Eftersom domänen för vätskevolymen i SolidWorks Flow behöver vara lufttät gjordes 

förenklingen att vätskan upptog hela den interna volymen av modellerna, detta medför att 

vätskan ligger an mot locket i simuleringen vilket inte skulle vara fallet i verkligheten, då det 

skulle finnas luft mellan vätskan och locket.  

 

För att kunna jämföra simuleringen med de tidigare laborationerna anpassades höjden på 

modellerna så att deras interna volym var ungefär 1,4 liter. I Tabell 13 nedan redovisas de olika 

konfigurationernas interna volym, höjd och grepptjocklek. 

 
Tabell 13: Konfigurationer Simulering: TPE 

Konfiguration Intern volym [L] Höjd [mm] Grepptjocklek [mm] 

Ingen TPE 1,4 151 0 

5 mm TPE 1,53 180 5 

7,5 mm TPE 1,46 180 7,5 

10 mm TPE 1,4 180 10 

 

9.9.4. Studiernas inställningar 

Studien utfördes som en intern analys med de fysikaliska egenskaperna värmeöverföring i 

solider och gravitation, där gravitationskoefficienten sattes till 9,81 
𝑚

𝑠2 . Som standardfluid i 

studien valdes vatten med flödeskaraktäristik som tillåter laminär och turbulent strömning. 

Inställningen för de yttre väggarnas termiska egenskaper valdes att vara styrda med 

värmeövergångskoefficienten 12,5 
𝑊

𝑚2𝐾
 och den externa fluidtemperaturen sattes till 23°C. 

Ytornas finhet förenklades till att vara släta och därmed ha en grovhet på 0 mikrometer. De 

initiala termodynamiska parametrarna sattes till en atmosfärs tryck med temperaturen 21°C 

(rumsmedeltemperaturen i avsvalningslaborationen) och tillåten tryckpotential. Den initial 



DD 

 

solidtemperaturen sattes till 24°C som var medelvärdet av den initiala yttemperaturen på 

kannan i avsvalningslaborationen.  

 

Beräkningsdomänen infattar halva kannan och ett symmetrivillkor skapades vid dess delning 

enligt Figur 37 nedan. En fluid underdomän skapades med vatten som vätska med en 

temperatur på 91°C vid ett tryck av en atmosfär, underdomänen innefattar modellens interna 

volym. En automatisk global mesh användes med en ingående finhet på 
5

7
 och en förfiningsgrad 

på 
3

9
. Figur 38 nedan visar meshens finhetsgrad, där modellens övre hörn visas i 

genomskärning. 

  
Figur 37: Beräkningsdomän Figur 38: Meshens täthet 

 

Två yttre väggrandvillkor upprättades för 

modellens ovan- och undersida, där ovansi-

dans randvillkors värmeövergångskoeffici-

ent sattes till att vara 23 
𝑊

𝑚2𝐾
 och undersi-

dans till 10 
𝑊

𝑚2𝐾
 , se Figur 39 till höger.  

 

Beräkningsinställningarna sattes till en 

fysisk tid på 2700 sekunder, med ett 

automatiserat tidsintervall för lösningen av 

beräkningen och där resultaten sparades 

periodiskt var femte sekund utifrån den 

fysiska tiden. 

 

 
 Figur 39: Väggrandvillkor 
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Material 

Tabell 14 nedan presenterar de två material som användes i studierna. Tritan TX1501HF 

applicerades på kannans kropp och lock. Dryflex A2660602 applicerades på kannans grepp. 

Tabell 14: Materialdata Simulering: TPE 

Material Densitet 

[kg/m3] 

Specifik 

värmekapacitet 

[J/(kg·K)] 

Värmekonduktivitet 

[W/(m·K] 

Konduktivitetstyp 

Tritan 

TX1501HF 

1180 1785  0,21  isotropisk 

Dryflex 

A2660602 

1060 1700 0,237 isotropisk 

Källor: Tritan TX1501HF: densitet (IDES, 2012), specifik värmekapacitet och 

värmekonduktivitet (SolidWorks, 2016) 

 

Dryflex A2660602 densitet (UL Prospector, 2016), värmekonduktivitet (SP 

Technical Research Institute of Sweden, 2016). Notera! Den specifika 

värmekapaciteten är en ungefärlig uppskattning av de värden som 

presenteras i tabell A1 och A2 i rapporten Thermal conductivity of 

thermoplastic elastomer (SP Technical Research Institute of Sweden, 

2016), där det går att utläsa att den ligger runt 1,8
𝑀𝐽

𝑚3𝐾
 vid 22°C i deras 

tester. I brist på tillgång till materialdata har det här värdet antagits för 

simuleringen och omräkningen 
𝑀𝐽

𝑚3×𝐾
 till 

𝐽

𝑘𝑔×𝐾
 har skett genom att 

substituera volymen med materialets densitet på följande sätt: 

 
1,8𝑀𝐽

𝑚3×𝐾
=

1800000𝐽

(1060
𝑘𝑔

𝑚3)×𝑚3×𝐾
≈ 1700 

𝐽

𝑘𝑔×𝐾
  

 

 

9.9.5. Resultat 

De blåmarkerade ytorna i Figur 40 nedan visar de ytparametrar som valdes för att exportera 

simuleringsresultaten. Vätskans temperatur exporterades genom en punktparameter (se blå 

punktmarkering till vänster i Figur 40) placerad i kannans övre mitt, där temperaturen 

uppmättes till att bli som högst under simuleringarna. 

 

    

Vätska Yta Grepp Yta lock 

 
Figur 40: Resultatparametrar 
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Graf 19: Simuleringsresultat 5 mm TPE 

 

 
Graf 20: Simuleringsresultat 7,5 mm TPE 
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Graf 21: Simuleringsresultat 10 mm TPE 

 

 

 
Figur 41: 10 mm TPE efter 5 minuter 

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Te
m

p
er

at
u

r 
[C

°]

Tid [min]

CFD 10 mm TPE

Vätska Yta Max Yta Medel Grepp Max

Grepp Medel Yta lock Max Yta lock Medel 49 °C



HH 

 

 

 
Figur 42: 10 mm TPE efter 12 minuter 

9.9.6. Analys och slutsats 

Resultatgraferna presenterade i Graf 19 och Graf 20 visar tydligt att 5 mm och 7,5 mm inte är 

en tillräcklig tjocklek på greppet för att dess yttemperatur ska vara lägre än 49°C.  

 

Med 10 mm grepptjocklek uppnår greppytans medeltemperatur värden nära gränstemperaturen 

49°C (se graf i Graf 21) medan den maximala temperaturen uppnår en högre temperatur. 

Genom att studera simuleringsresultatet vid olika tidpunkter kan det ses att den maximala 

temperaturen uppstår vid randen av greppet. När fem minuter har passerat (se Figur 41) går det  

på grund av osäkerheten i simuleringen inte att avgöra om greppytan blir för varm, eftersom 

den maximala temperaturen ligger exakt vid randen av greppet och är nära den acceptabla 

gränstemperaturen. Efter tolv minuter (se Figur 42) är det mer rimligt att anta att greppytan har 

blivit för varm. Om antagandet görs att servering sker inom tolv minuter, är det möjligt att 

temperaturen sjunker och 10 mm är tillräcklig grepptjocklek.  

 

Slutsatsen som dras från simuleringen är att greppets tjocklek bör ha en tjocklek på minimum 

10 mm. 
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9.9.7. Validitet och reliabilitet 

Simuleringen innehåller många förenklingar och antaganden och resultaten ska betraktas som 

approximationer. Vilka randvillkor som används kan enligt Munson et, al. (2013) inverka på 

simuleringsresultatet (se teoriavsnitt 3.11.1). För att få rådgivning kring tillvägagångssättet av 

simuleringen kontaktades Ioanna Aslanidou som är assisterande professor i energiteknik vid 

Mdh, som hade aerodynamik och värmeöverföring i turbinblad som fokus för sin 

doktorsavhandling.  

 

Aslanidou3 förklarade att ett mer korrekt sätt simulera värmeöverföring på med det angreppsätt 

som använts, skulle vara att uppskatta värmeövergångskoefficienten utifrån en CAD-modell 

som är representativ för den kanna som använts i laborationen, för att sedan använda de 

värdena på modellen som nu använts i simuleringen. Detta på grund av att 

värmeövergångskoefficienten är beroende av både geometri och flödeskaraktäristik. 

 

För att kunna uppskatta geometrins eventuella inverkan på resultatet 

gjordes en representativ CAD-modell av kannan som användes i 

laborationen (se Figur 43 till höger). Modellen justerades till att vara 18 

mm lägre än i det verkliga fallet så att den interna vätskevolymen skulle 

bli 1,4 liter som i avsvalningslaborationen. 

 

En simulering utfördes sedan med samma inställningar som i tidigare 

simuleringar och resultaten mellan laborationen och de båda 

simuleringarna jämförs i Graf 22 nedan.  

 

Resultatet mellan laborationen och simuleringen skiljer som mest 4°C. 

Den största skillnaden uppstår på locket där simuleringen överskattar 

temperaturen och hur fort den uppnås. 

 
Figur 43: Modell 

laborationskanna 

 
 

Graf 22: CFD validitetstest 

                                                 
3 Ioanna Aslanidou assisterande professor i energiteknik, Mdh, Intervju 2017-03-31 
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9.10. Bilaga 10 – Simulering: luftspalt 

 

9.10.1. Syfte  

Syftet med simuleringen är att utreda hur stor luftspalt behöver vara för att isolera kannans 

brukare från att bränna sig på kannan, det vill säga när kannans yttemperatur uppnår 49°C (se 

avsnitt 3.8 för teori). 

 

9.10.2. CAD-geometri 

En CAD-modell med samma utformning som den modell som användes i tidigare simulering 

(se avsnitt 9.9) skapades där väggtjockleken justerades ned från 2,5 mm till 2 mm. Den nya 

modellen innehåller en innerkanna som är separerad från ytterkannan med en luftspalt, 

idealiseringen görs så att inner- och ytterkannan inte vidrör varandra (se Figur 44 nedan). Tre 

konfigurationer skapades i modellen: 3 mm luftspalt, 3,5 mm luftspalt och 4 mm luftspalt. Som 

konfigurationsnamnen antyder var luftspalten 3 mm, 3,5 mm och 4 mm i de olika 

konfigurationerna. De tre konfigurationerna presenteras i Tabell 15 nedan. 

 

 

 
 

Figur 44: CAD-geometri Simulering: luftspalt 

 

 
Tabell 15: Konfigurationer Simulering: luftspalt 

Konfiguration Intern 

volym [L] 

Höjd 

[mm] 

Luftspalt 

[mm] 

Väggtjocklek 

[mm] 

3 mm luftspalt 1,4 190 3 2 

3,5 mm luftspalt 1,36 190 3,5 2 

4 mm luftspalt 1,33 190 4 2 
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9.10.3. Tillvägagångssätt 

Ovan nämnda konfigurationer simulerades med samma inställningar. Fri konvektion 

simulerades på samma sätt som i tidigare simulering och de värmeövergångskoefficientsvärden 

som hade uppskattats i den simulering antogs vara desamma för denna simulering. Se avsnitt 

9.9.2 för tidigare tillvägagångssätt. 

 

9.10.4. Studiernas inställningar 

Simuleringsstudierna har samma 

inställningar och randvillkor som i tidigare 

simulering (se avsnitt 9.9.4) med några 

undantag. Den fluida underdomänen för 

vätskan ändrades till att innefatta den interna 

volymen av innerkannan i modellen. En ny 

fluid underdomän skapades för luften i 

spalten mellan inner- och ytterkannan. 

Fluiden valdes till luft, med en initial 

temperatur på 24°C (samma temperatur som 

den initiala väggtemperaturen). Eftersom 

väggtjockleken justerats ned från 2,5 mm till 

2 mm ökades den globala meshens förfining 

från 
3

9
 till 

4

9
, för att bibehålla noggrannheten i 

simuleringen. Figur 45 till höger visar en 

genomskärning av modellens övre hörn där 

meshens täthet visas.  

 
 

Figur 45: Meshens täthet 

 

Material 

Tabell 16 nedan presenterar det material som användes i studierna. Tritan TX1501HF 

applicerades på inner- och ytterkannan.  

 
Tabell 16: Materialdata Simulering: luftspalt 

Material Densitet 

[kg/m3] 

Specifik 

värme 

[J/(kg·K)] 

Värmekonduktivitet 

[W/(m·K] 

Konduktivitetstyp 

Tritan TX1501HF 1180 1785 0,21 isotropisk 

Källor: Tritan TX1501HF: densitet (IDES, 2012). 

Tritan TX1501HF: specifik värme och värmekonduktivitet 

(SolidWorks, 2016). 
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9.10.5. Resultat 

Vätsketemperaturen redovisas från en punktparameter placerad i modellens övre mitt, där 

temperaturen blir som högst under simuleringen (se Figur 46 nedan). Yttemperaturen på 

kannans kropp och lock redovisas från ytparametrarna markerade i Figur 46. 

Medeltemperaturen för ytparametrarna blir således medeltemperaturen över hela den 

markerade ytan. 

 

 
 

  

Vätska Yta Yta lock 

 
Figur 46: Resultatparametrar Simulering: luftspalt 

 

 
Graf 23: Simuleringsresultat 3 mm luftspalt 
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Graf 24: Simuleringsresultat 3,5 mm luftspalt 

 

 
Graf 25: Simuleringsresultat 4 mm luftspalt 
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Figur 47: 3 mm luftspalt efter 13 minuter 

 

 

9.10.6. Analys och slutsats 

Graf 23 visar att kannans yttertemperatur uppnår en maximal temperatur på ungefär 48°C då 

luftspalten är 3 mm. Figur 47 visar temperaturen på kannans utsida efter 13 minuter, där ses att 

den maximala temperaturen uppstår där kannan är som smalast och att resterande ytor av 

kannan ligger närmre medeltemperaturen för ytorna. På grund av osäkerheten i simuleringen 

går det inte att säga med säkerhet att 3 mm är en tillräckligt stor spalt för att kannans 

yttertemperatur inte ska uppnå temperaturer som upplevs som obehagliga för brukaren.  

 

En luftspalt på 3,5 mm resulterar i att kannans maximala yttertemperatur uppgår till runt 46°C 

efter 14 minuter och den maximala medeltemperaturen uppgår till 42°C (se Graf 24). 

 

En luftspalt på 4 mm resulterar i en maximal yttemperatur på 44°C efter 14 minuter, med en 

maximal medeltemperatur på 40°C (se Graf 25).  

 

Modellen är idealiserat till den grad att inner- och ytterkannan inte vidrör varandra, vilket 

innebär att isoleringen som fås utav luftspalten är överskattad och att vätskans temperatur 

skulle avta snabbare om inner- och ytterkannan vidrörde varandra. För att se hur denna kontakt 
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inverkar på resultatet behövs en modell där dessa kontakter mellan inner- och ytterkannan är 

representerade.  

 

Slutsatsen dras att en 3 mm luftspalt är för liten på grund av att temperaturerna som kannans 

utsida uppnår är för nära det uppsatta gränsvärdet på 49°C och osäkerheten i simuleringen gör 

att det inte går att säga att det är en tillräckligt stor spalt. En spalt som är 3,5 mm kan vara 

tillräckligt tilltagen men ytterligare simuleringar bör utföras för att se hur eventuella styrningar 

inverkar på resultatet. 

 

9.10.7. Validitet och reliabilitet 

Den här simuleringen ska ses som en approximation. I och med att denna simulering bygger på 

samma antaganden angående konvektionen som i den simulering som utfördes för TPE-

isoleringen, borde denna simulering inneha samma felkällor (se avsnitt 9.9.7). Det skulle 

innebära att temperaturen vid locket är där det största felet skulle uppstå. Resultatet från den 

här simuleringen har inte kunnat jämföras mot ett verkligt fall med hjälp av en laboration. 
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9.11. Bilaga 11 - Simulering: luftspalt med styrning 

 

9.11.1. Syfte 

Detta är en fortsättning på Bilaga 10 – Simulering: luftspalt. Syftet med den här simuleringen 

är att utreda vilken inverkan en kontakt mellan inner- och ytterkannan har på kannans 

yttertemperatur och vätsketemperaturen, samt hur olika utformningar av locket skulle inverka 

på resultatet. 

 

9.11.2. CAD-geometri 

Ytterligare konfigurationer av 3 mm och 3,5 mm luftspaltsmodellerna adderades till CAD-

modellen som användes i den tidigare simuleringen av luftspalten (se avsnitt 9.10.2). En 

styrning modellerades i kannans botten och innerkannan veks ut vid locket, vilket skapar ytor 

där inner- och ytterkanna är i direkt kontakt med varandra och inte separeras av luft (se Figur 

48 och Figur 49). Två utföranden av locket skapades, där det ena utförandet var isolerad med 

en luftspalt (se Figur 48) och den andra isolerad med 5,5 mm TPE (se Figur 49). Totalt 

skapades fyra olika konfigurationer som presenteras i Tabell 17 nedan. 

 

   
Figur 48: Styrning och lock med luftspalt Figur 49: Styrning och TPE-isolerat lock 

 
Tabell 17: Konfigurationer Simulering: luftspalt med styrning 

Konfiguration Intern volym 

[L] 

Höjd 

[mm] 

Luftspalt 

[mm] 

Väggtjocklek 

[mm] 

Lock 

isolering 

3 mm luftspalt 

med styrning  

1,4 190 3 2 Luftspalt 

3 mm luftspalt 

med styrning 

och TPE-lock 

1,4 190 3 2 TPE 

3,5 mm luftspalt 

med styrning  

1,36 190 3,5 2 Luftspalt 

3,5 mm luftspalt 

med styrning 

och TPE-lock 

1,36 190 3,5 2 TPE 
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9.11.3. Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet är det samma som i tidigare simuleringar (se avsnitt 9.9.2). 

 

9.11.4. Studiernas inställningar 

En fluid underdomän med luft som fluid och en initial temperatur på 24°C applicerades på den 

interna volymen av locket i de konfigurationer som hade ett lock med luftspalt som isolering. 

På grund av ändringar av geometrin justerades väggrandvillkoret på kannans undersida så att 

alla ytor på undersidan fick en värmeövergångskoefficient på 10 
𝑊

𝑚2𝐾
. Samma inställningar för 

meshen användes som i förgående simulering av luftspalten (se avsnitt 9.10.4 för tidigare 

inställningar). Underdomänen för vätskan i kannan och luften i den kringliggande spalten är 

samma som i tidigare simulering (se avsnitt 9.10.4). 

 

Material 

Tritan TX1501HF applicerades på inner- och ytterkannan i samtliga konfigurationer. Dryflex 

A2660602 applicerades i konfigurationerna 3mm luftspalt med styrning och TPE-lock och 3,5 

mm luftspalt med styrning och TPE-lock på den tjockare delen av locket (se Figur 49). För 

fullständiga materialegenskaper se Tabell 14 i avsnitt 9.9.4. 

 

9.11.5. Resultat 

Resultatparametrarna som användes för att exportera simuleringsresultaten är samma som i 

tidigare simulering (se Figur 46 i avsnitt 9.10.5). 

 

 
Graf 26: Simuleringsresultat 3 mm med styrning 
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Graf 27: Simuleringsresultat 3 mm luftspalt med styrning och TPE-lock 

 

 
Graf 28: Simuleringsresultat 3,5 mm luftspalt med styrning 
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Graf 29: Simuleringsresultat 3,5 mm luftspalt med styrning och TPE-lock 

 

 
Figur 50: 3 mm luftspalt med styrning och TPE-lock efter 13 minuter 
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Figur 51: 3 mm luftspalt med styrning efter 13 minuter 

 

 

9.11.6. Analys och slutsats 

Figur 51 visar att den maximala yttemperaturen på kannan utsida uppstår, som i tidigare 

simulering, vid kannans midja (se avsnitt 9.10.5 för tidigare resultat), detta gäller för samtliga 

modeller som simulerades. När en luftspalt har använts för att isolera locket uppstår den 

maximala yttemperaturen på locket där locket möter innerkannan (se Figur 51). När locket är 

isolerat med TPE uppstår den maximala yttemperaturen på locket över ytan som utgörs av TPE 

(se Figur 50).  

 

En 3 mm luftspalt är fortfarande en för liten spalt för att kannans utsidas yta inte ska stiga till 

temperaturer som ligger för nära 49°C (se Graf 26 och Graf 27) och när TPE används för att 

isolera locket så överstiger temperaturen på locket 49°C.  

 

Graf 30 nedan visar en jämförelse mellan 3 mm luftspalt konfigurationen som inte hade några 

styrningar och simuleringarna som hade styrningar och olika isolering av locket. 

Vätsketemperaturen avtar snabbare med styrningar och ett lock som är isolerat med TPE, men 

inte tillräckligt för att kannans utsida ska påverkas nämnvärt. Den största temperaturskillnaden 

blir på locket där temperaturen stiger avsevärt mellan de olika konfigurationerna. Slutsatsen 



UU 

 

dras därmed att en 3,5 mm luftspalt är nödvändig för att isolera brukaren från värmen. Som 

Graf 28 visar så finns det då rum för felmarginal i simuleringen. 

 

 
Graf 30: Jämförelse mellan konfigurationer 

 

9.11.7. Validitet och reliabilitet 

Validiteten och reliabiliteten anses vara densamma som i förgående simulering, se avsnitt 

9.10.7 i förgående bilaga för tidigare validitet och reliabilitet. 
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