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ABSTRACT  

 

This thesis work has been done with the help of a literature review of elastomeric ring sealings 

and a case study at the company Thisab. The company works mainly with subcontracts but have 

their own assortment of fire- and flush hydrants. They both produce the parts and assemble the 

hydrants, except the main valve that they buy from another producer. To be able to certify the 

fire hydrants by SS-EN 14339:2005 they must pressurize the hydrant and test it for leakage. 

Today’s procedure does not test the completely assembled hydrant. The company have started a 

project to build a new test rig to accomplish this, but the rig was never completed. The purpose 

of this thesis work is to investigate possible sealings that could be used to seal the hydrate and to 

develop a concept of a test rig, either a development of the current one or a completely new 

concept.  

At the project start the company provided a nearly completed project mission statement. Due to 

the specific conditions, that the rig will be produced in maximum one copy and without 

competition, the product development process has been customized for this project.   

The research questions for this project was to find out which type of sealings could be used for 

the application and if the test rig itself could be better integrated in the assembly process. 

To answer these questions a series of interviews, observations, action research, literature reviews 

and different tests in the assembly process have been performed. 

During the project, a lot of prototypes where produced and a majority of those were tested in the 

real assembly line. This have provided the project with important data in both wear and sealing 

capability. Significant differences between real observations and theoretical values in 

dimensioning of sealings have been discovered. 

The work resulted in two possible sealing solutions, the classic O-ring and another seal named 

Forsheda 576, a seal thats already used in the main valve of the Fire hydrant.  

Two test rig concepts were presented, the first concept is a development of the incomplete rig 

and the second concept is a completely new idea were assembly and testing will occur in the 

same station due to a rotational function. 

According to the staff, both these concepts will reduce the assembly time for the fire hydrate.  

The company enjoyed the second concept and think it is worth go further with. 

The remaining work is to complete the concept, prepare it for production and finally the 

manufacturing itself.  

  



 

SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt 

en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar 

ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva 

producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. För att kunna 

certifiera brandposterna enligt SS-EN 14339:2005 samt kontrollera brandposterna mot läckage 

behöver de provtryckas. Dagens prövningsprocess tillåter inte att den kompletta brandposten 

trycksätts, en provrigg för att uppnå detta har påbörjats av företaget men utan att de hunnit 

färdigställa denna. Syftet med detta examensarbete är att studera vilka packningsalternativ som 

finns för att täta brandposten under provningen samt ge ett koncept på hur en provrigg kan 

färdigställas, antingen en vidareutveckling av den befintliga eller en helt ny. 

Vid projektstarten hade företaget en nästintill färdig uppdragsbeskrivning. Utifrån de något 

speciella förutsättningarna som fanns, såsom att riggen kommer att tillverkas i max ett exemplar 

samt inte konkurrensutsättas har en något anpassad produktutvecklingsprocess använts för att 

metodiskt genomföra projektet. 

Frågeställningarna för detta arbete var att ta reda på vilka packningstyper som lämpar sig för de 

påfrestningar de utsätts för i denna typ av applikation samt om själva provriggen kan integreras 

bättre i monteringsflödet än den företaget använder idag. För att besvara dessa frågor har 

intervjuer, observation, aktionsforskning, litteraturstudie och en mängd olika tester direkt i 

monteringsprocessen genomförts.  

Under arbetets gång har ett antal prototyper tillverkats, flera av dessa har fungerat så pass 

tillfredställande att de testats och använts direkt i monteringsprocessen, detta har givit viktiga 

indata till projektet, både vad gäller slitage och tätningsförmåga. Stora skillnader mellan de 

verkliga värdena och teoretiska rekommendationerna för dimensionering för packningar har 

upptäckts. 

Arbetet har resulterat i två möjliga packningsval, den klassiska o-ringen samt en packning 

benämnd Forsheda 576, en packning som redan används i det befintliga ventilhuset.  

Två koncept på provrigg har presenterats, det första är en vidareutveckling av den påbörjade 

provriggen. Koncept två är en helt ny idé där tanken är att montering och provtryckning kommer 

att ske på samma station, utan att brandposten behöver lyftas runt som är fallet idag. 

En uppskattning från personalen är att båda koncepten kommer att reducera tiden det tar att 

montera brandposten. Det helt nya konceptet är något företaget vill jobba vidare med. 

Det arbete som nu återstår är att detaljutveckla, produktionsbereda och slutligen tillverka det 

sistnämnda konceptet. 
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1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Företaget Thisab - Torshälla Industrisvets AB är ett legoföretag som också har egen produktion 

av bland annat rostfria brandpostsystem för montage nedgrävt i vattenledningsnätet. Med sin 

tidigare patenterade teleskopsfunktion och höga vattenflöde är de marknadsledande i Sverige och 

producerar ett tusental enheter om året. Företaget är dock i behov av att kunna provtrycka sina 

färdiga produkter, helst direkt i produktionsflödet. Dels för att kunna certifiera produkterna enligt 

SS-EN 14339:2005 men även för att upptäcka ett eventuellt läckage innan brandposten är 

nedgrävd och monterad, läckage som upptäcks efter att brandposten installerats leder till höga 

merkostnader för företaget. 

Provtryckningen bör ske direkt i monteringsflödet och alla delar på brandposten som inte kan 

bytas uppifrån marknivå bör tryckprovas. Företaget har tidigare påbörjat bygget av en provrigg 

som ej färdigställts och är således angelägna om att få ett koncept levererat. Det som efterfrågas 

är huvudsakligen den del som tätar mot brandpostens inloppsände. Om möjligt bör styrsystemet 

för den påbörjade provriggen användas. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

 

Länge har människan haft metoder för att täta mot vattenläckage. Gamla skeppsskrov tätades 

med naturfiber och tjära (Culture Nordics, 2017) och romarnas vattenförsörjningssystem hölls 

täta med hjälp av bly (Gomes, et al., 2016). Allt eftersom tekniken gått framåt har nya möjligheter 

och problem uppstått vad gäller metoder för att hindra läckage. I slutet av 1800-talet kom  

O-ringen av gummi ut på marknaden och revolutionerade möjligheten att täta både rör och andra 

konstruktioner mot läckage, både radiellt och axiellt (Bellis, 2017). Allteftersom utvecklingen 

fortgår har det mer än 100-åriga patentet utvecklats och idag finns en mängd olika 

tvärsnittsformer och funktioner på cylindriska gummitätningar. De kan bland annat vara 

anpassade för linjära- eller roterande rörelser, statiska tryck på 100-tals bar eller vara tåliga mot 

aggressiva ämnen (Flitney, 2014).  

Inom de flesta områden finns en packningstyp som passar för just dess ändamål (Leonard, 1984) 

men vad för typ av packning kan användas för en provrigg som skall användas uppemot 1000 

gånger per år, med en packning som ska träs av och på över en obearbetad vass kant vid varje 

provtillfälle samt kunna täta mot ett vattentryck på 10 bar? Genom att studera litteratur inom 

ämnet samt utföra verkliga tester på företaget Thisab kommer ovanstående problem studeras 

närmare, förslag på packningsval samt koncept på provrigg för brandpostsystem kommer att ges.  
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1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet är att studera lämpliga packningsval för att täta brandpostens inloppsände och därefter 

konstruera ett koncept på en provrigg för provtryckning av brandposter åt företaget.  

 

Frågeställningar  

 

F1 Vilken typ av tätning svarar bäst mot de av provriggen ställda kraven samt klarar 

d                    de upprepade provcyklerna? 

 

F2 Hur kan en sådan provrigg integreras i företagets produktionsflöde? 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  

 

Provriggen kan konstrueras för att vara antingen helt manuell eller med vissa automatiserade 

funktioner, i det sistnämnda fallet kommer ingen hänsyn tas till hur elektronik, programmering 

och integrering av sensorer skall ske. Fokus på denna rapport ligger på tätningsfunktionen mot 

brandpostens inloppsände. Hur själva stommen i provriggen konstrueras och tillverkas sker på 

initiativ av företaget då de har stor erfarenhet av liknande byggen. 
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2 ANSATS OCH METOD 

 

Detta arbete har genomförts med både kvalitativa och kvantitativa delar. Den kvantitativa 

primärdata som arbetet bygger på har erhållits genom testning av prototyper utförda direkt i 

företagets monteringslina. De kvalitativa delarna kommer istället från en litteraturstudie av 

elastomertätningar där sekundärdata samlats in och analyserats, samt en semistrukturerad 

intervju och flera observationer av personalen hos uppdragsgivaren Thisab, för att på så sätt få 

mer information om kundbehoven och det underliggande problemet. 

En produktutvecklingsprocess användes för att ge stöd och struktur åt projektet. Huvudfokus har 

varit att konstruera ett uppgraderat koncept på provrigg, själva produktutvecklingsprocessen var 

mer att se som ett verktyg för att uppnå detta på ett strukturerat sätt. 

Kothari (2004) säger att forskning i dagligt tal innebär jakten efter kunskap. Det som utmärker 

forskning är enligt (Kothari, 2004) bland annat vetenskaplighet och ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Samma författare påtalar också att forskningen ska bidra till ny kunskap samt 

att resultatet ska kunna både valideras och rekonstrueras av andra. 

Alvehus (2013) skriver att metoden är en väg till att göra sig fri från egna åsikter och tyckande 

samt för att bidra ett mer vetenskapligt tänkande. Alvehus (2013) påtalar att metodens 

trovärdighet ofta beskrivs i ett kort stycke i en rapports inledande metoddel, men författaren säger 

att det är viktigare att tänka större. Metoden är en viktig del av rapporten som skall beaktas i flera 

av de delar av arbetet som är i förbindelse till syfte, problem och slutsats (Alvehus, 2013). 

 

”Metod är inte bara en uppsättning tekniker för att fånga in ”verkligheten där ute” utan också 

en fråga om stilistik och att bygga upp argumentation” (Alvehus, 2013, p. 11) 

 

Alvehus (2013) fortsätter och tar upp att kravet på att vara kritisk på olika sätt ofta förekommer 

i högskolans instruktioner. Han diskuterar vidare vad detta ”kritiskt” egentligen betyder och 

kommer fram till att det krävs kunskap över området samt kunskap om hur påståendet skapats 

för att kunna kritisera det – alltså vilken metod som använts. (Alvehus, 2013) 

Fundin (2016) säger att validiteten och reliabiliteten påverkas av en rad faktorer Bland annat 

beror validiteten på huruvida urvalet är representativt, om rätt instrument använts, om utföraren 

är partisk och om det finns korrelationer till andra påståenden. 

Reliabiliteten beror istället på saker som om resultaten är konsekventa och om mätningarna sker 

under stabila förutsättningar (Fundin, 2016). 

Genom att tillämpa en produktutvecklingsprocess som underlättar det systematiska utförandet 

och dokumentationen samt genom att utföra en fallstudie på företaget för bidra med ny kunskap 

på området elastomertätningar kunde detta examensarbete passa in under det som Kothari (2004) 

efterfrågar. 

Informationen från både (Fundin, 2016), (Kothari, 2004) och (Alvehus, 2013) har tagits i noga 

beaktande under detta arbete för att i största möjliga mån ge vetenskapliga, trovärdiga och 

repeterbara resultat. För att uppnå hög reliabilitet dokumenterades, fotograferades och beskrevs 

de olika processer som utförts under arbetet. Under fallstudien har de tester som genomförts 

upprepats åtskilliga gånger för att säkerställa att resultaten var stabila.  

Att validera resultaten var svårare men fallstudien har utförts i noga samråd med 

uppdragsgivarens önskemål och dennes tidigare erfarenhet av likande arbete.  
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En risk med att arbetet huvudsakligen utfördes av en person var att resultaten omedvetet kunde 

analyseras på ett partiskt sätt. För att försöka motarbeta detta har i möjligaste mån även 

uppdragsgivaren involverats i de många urvalsprocesser som genomförts under arbetets gång. 

 

2.1 LITTERATURSTUDIE 

 

En litteraturstudie genomförs genom att kritiskt och strukturerat studera befintlig litteratur och 

forskning som redan finns inom området, så kallad sekundärdata. Detta för att dra nytta av det 

arbete andra redan gjort inom ämnet och på så sätt ge en ökad förståelse och eventuellt också 

leda till att ny kunskap skapas (Day & Gastel, 2012). Det är också viktigt att kunna hantera och 

tolka den information som erhålls på rätt sätt (Alvehus, 2013). 

För att bredda kunskapen på området “elastomertätningar” och på så vis kunna göra ett korrekt 

packningsval och dimensionering genomfördes en litteraturstudie på ämnet. Det material som 

användes i studien var mestadels akademisk litteratur, både tryckta böcker och 

utbildningsmaterial, några av böckerna var över 30 år gamla, vilken skulle kunnat påverka deras 

relevans. Genom att jämföra den nya och gamla litteraturen har det dock konstaterats att inga 

avgörande skillnader har skett vad gäller användning och dimensionering av elastomertätningar 

under denna tidsperiod. Genom att studera en stor mängd litteratur ökade dessutom 

trovärdigheten i studien och risken för fel minimerades. 

För vissa specifika packningstyper fanns ingen annan litteratur än tillverkarens egen information 

att tillgå, i de fallen har informationen dels granskats extra noga, men också testats i fallstudien 

för att bekräfta påståendena. I möjligaste mån har också tekniska datablad använts snarare än 

försäljningsmaterial i dessa fall. 

De sökdatabaser som använts för att hitta relevant litteratur är sökmotorerna på Mälardalens 

högskolebibliotek och Chalmers maskintekniska bibliotek samt google.se.  

Sökord som huvudsakligen använts är: seal, sealing, sealings, mechanical seal, o-ring, x-ring, 

quadring, ring seal, face seal, packning, tätning och Forsheda 576. 

 

2.2 FALLSTUDIE 

 

Detta arbete byggde delvis på en fallstudie utförd hos uppdragsgivaren, där målet var att ge ett 

koncept på en ny, förbättrad provrigg för testning av brandposter. Som stöd för att få en mer 

strukturerad uppbyggnad av arbetet användes en anpassad produktutvecklingsprocess.  

 

2.2.1 Produktutvecklingsprocesser  

I introduktionskursen till produktutveckling på MDH, PPU204 Produktutveckling 1 nämndes 

följande fördelar med en väldefinierad utvecklingsprocess (Färm, 2016) 

 

• Kvalitetssäkring – processen innehåller ett antal kontrollpunkter  

• Koordination – Processkartan fungerar som en huvudplan med klar rollfördelning  

• Planering – processen innehåller milstolpar som underlättar tidsplaneringen  

• Ledning – med en tydlig process upptäcks avvikelser i tid 

• Förbättringar – noggrann dokumentation och granskning bidrar till en förbättrad process 
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Det finns många olika strategier för hur produktutvecklingsprocessen kan gå till. Olika metoder 

fungerar bättre till olika projekt men vanligt förekommande är att processen behöver anpassas 

till just det projekt den används i. Under maskiningenjörsutbildningen på MDH har i huvudsak 

två olika produktutvecklingsmetoder använts, den ena metoden omnämnd i boken ”The 

Mechanical Design Process” (Ullman, 2010) och den andra metoden beskrivs i ” Product Design 

and Development” (Ulrich & Eppinger, 2014). Ingen av dessa metoder kan användas rakt av i 

detta projekt utan behöver anpassas efter ändamålet.  

I den svenska upplagan ”Produktutveckling, konstruktion och design” förklarar (Ulrich & 

Eppinger, 2014). 

 

”Även om metoderna är strukturerade är de inte avsedda att användas till punkt och pricka. De 

är en utgångspunkt för kontinuerlig förbättring. Team bör anpassa och modifiera 

tillvägagångssätten för att uppfylla sina egna behov och återspegla sin egen unika miljö”  

 

(Ulrich & Eppinger, 2014, p. 36).  

 

Här förklaras alltså Ulrich & Eppinger (2014) att produktutvecklingsprocessen blir bäst om den 

anpassas efter ändamålet, precis som tanken är inom detta projekt. 

Vidare diskuteras det av både Ullman (2010) och Ulrich & Eppinger  (2014) att 

produktutvecklingsarbetet vanligtvis sker i team, med möten, briefingar och diskussioner med 

mera. Produktutvecklingsprocessen i detta examensarbete kommer däremot till största delen att 

ske enskilt, men i de fall det är möjligt kommer uppdragsgivaren också involveras. 

Metoden från Ulrich & Eppinger  (2014) att var den som kom att användas under detta projekt 

då undertecknad jobbat med den innan och ansåg den lämplig även i detta fall, men med ett antal 

förändringar och anpassningar för att passa bättre i just detta projekt. 

 Detta examensarbete startade med en redan given kund, med en relativt färdig produktidé som 

dessutom inte kommer att konkurrensutsättas samt antogs mynna ut i ett koncept alternativt 

produceras i max ett exemplar gav det något speciella förutsättningar för projektet. Fas 0 

reviderades till att omfatta endast en övergripande grovplanering och uppdragsbeskrivning, Fas 

4 och 5 eliminerades i princip helt, medan flera av de återstående stegen anpassades för att 

passa in i just detta projekt. Bland annat så kom fas 2 och 3 nästintill falla in helt under 

konceptutvecklingsdelen. Datainsamling så som intervjuer och observationer förlades även de 

in under fas 1. Likaså kom testningen, som egentligen ligger under den nu eliminerade fas 4 

istället att genomföras redan på konceptnivå. Då arbetet beräknades mynna ut i ett koncept är 

inte detaljvalen fullständiga utan endast förslag på lämpliga material och fästelement kommer 

att ges. 
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De sex faserna i (Ulrich & Eppinger, 2014) produktutvecklingsmetod visas i figur 1 varav de 

fyra första, de blåmarkerade, är de som kom att ingå i detta examensarbete. 

 

 

Figur 1 Produktutvecklingsprocess (Ulrich & Eppinger, 2014)  

 

Nedan ges en generell beskrivning av de fyra första faserna i Ulrich och Eppingers 

produktutvecklingsmetod, endast utvalda delar av deras process kommer att användas i detta 

arbete. Under punkt 2.3 Produktutvecklingsstegen beskrivs de utvalda verktygen och stegen 

närmare. 

 

2.2.2 Fas 0. Planering.  

Fas 0 inleder vanligen det arbete som leder fram till projektstarten. Potentiella möjligheter 

baserade på företagsstrategin identifieras. Viktiga bakomliggande faktorer som marknadsmål, 

teknikutveckling, affärsmål och målmarknad analyseras. Arbetet leder fram till en 

uppdragsbeskrivning som blir vägledande under hela projektets gång (Ulrich & Eppinger, 2014). 

Företaget som detta examensarbete utförs på har redan en relativt färdig uppdragsbeskrivning 

och denna punkt kommer således endast omfatta uppdragsbeskrivning och grovplanering.  

 

2.2.3 Fas 1. Konceptutveckling.  

I fas 1 identifieras behoven som skall lösas med produkten. Några av de steg som vanligtvis 

förekommer under denna fas är: Identifiera kundbehov, Genomföra datainsamling i form av 

exempelvis intervjuer och observationer, samt utföra eventuell litteraturstudie. Även att 

genomföra en mål- och kravspecifikation, konceptgenerering, konceptval, koncepttest, 

projektplanering samt prototypframtagning kan ingå i denna fas (Ulrich & Eppinger, 2014). Ett 

väl genomfört arbete på denna punkt gör ofta att produkten kan delas upp i mindre, mer 

hanterbara delproblem. (Ullman, 2010) 

 

2.2.4 Fas 2. Utveckling på systemnivå.  

Vid fas 2 delas produkten upp i delsystem för att lättare kunna överblicka arbetet och komma 

vidare. Preliminär konstruktion av de viktigaste komponenterna bör även fastställas under denna 

punkt. I de fall produkten skall gå mot storskalig produktion är det lämpligt att planera för 

produktions- och monteringsprocessen redan i detta steg. (Ulrich & Eppinger, 2014)  

 

2.2.5 Fas 3. Utveckling på detaljnivå.  

Under fas 3 specificeras produkten. Materialval, dokumentation, fullständiga ritningar, CAD-

filer samt identifiering av eventuella standardprodukter som skall köpas in är exempel på det som 

specificeras. Även saker som produktionskostnad, design for environment (DFE) och robust 

konstruktion är sådant som bör beaktas vid produktion av större serier. (Ulrich & Eppinger, 2014) 

Planning
Concept 

Development
System-Level 

Design
Detail Design

Testing and 
Refinement

Production 
Ramp-Up
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2.3 PRODUKTUTVECKLINGSSTEGEN 

 

2.3.1 Uppdragsbeskrivning  

Under projektuppstarten skrevs en uppdragsbeskrivning baserad på de erfarenheter Thisab redan 

hade på området samt med förutsättningarna för detta examensarbete i åtanke. 

Uppdragsbeskrivningen i sin helhet finns att tillgå i Bilaga 1-Uppdragsbeskrivning. 

Enligt Ulrich & Eppinger (2014) är uppdragsbeskrivningen ett dokument som beskriver hur 

produktutvecklingsarbetet vägleds och vilka grundläggande funktioner produkten skall kunna 

utföra. Punkter som bör finnas med, och också finns i hänvisat dokument är bland annat 

produktbeskrivning, fördelar, primärmarknad, antaganden och begränsningar samt intressenter 

(Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

2.3.2 Gantt-schema  

För detta projekt skrevs ett Gantt-schema vars huvudfunktion var ett ge en grov planering i när 

de olika aktiviteterna skulle utföras samt för att i efterhand kunna se hur väl planeringen följts. 

Under bilaga 2-Gantt-schema finns hela Gantt-schemat tillgängligt. 

Gantt-schema är en form av diagram där tid går längs X-axeln och olika aktiviteter fylls i längs 

Y-axeln. Genom att fylla i vilka aktiviteter som skall pågå under vilken tid ges en lättöverskådlig 

bild av hur planeringen ser ut. Planeringen kan vara sekventiell, parallell, kopplad eller en 

kombination av dessa (projektmallar.se, 2017). Gantt-schemat kan göras alltifrån väldigt 

detaljerat och exakt till ytterst grovt, till detta projekt valdes det sistnämnda alternativ då många 

osäkerhetskällor fanns. I figur 2 visas ett exempel på hur ett Gantt-schema kan se ut  

 

 

Figur 2 Gantt-schema (projektmallar.se, 2017) 

 

2.3.3 Kundbehov  

Kundbehoven anger vad kunden har för behov av produkten och vilka problem det är som skall 

lösas. För att ta reda på kundbehoven genomfördes både intervjuer och observationer med 

personalen på Thisab, som är att anse som projektets kunder. 

På samma sätt som kundbehoven undersöktes i detta projekt berättar Ulrich & Eppinger (2014) 

att kundbehoven kan identifieras genom att exempelvis intervjuer genomföras med potentiella 

kunder eller fokusgrupper, likaså kan observationer av kunder ge viktig information om hur 

produkten används i verkligheten (Ulrich & Eppinger, 2014). 
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2.3.4 Intervju  

Genom intervjuer säger Ekholm & Fransson (2005) att en stor mängd information kan erhållas 

från de tillfrågade, intervjuerna kan vara strukturerade, ostrukturerade eller en kombination av 

de båda, semistrukturerade. Den ostrukturerade, eller fria intervjun kan vara en stor fördel när 

det är ett helt nytt område som ska utforskas och den tillfråga får möjlighet att ge sin egen 

personliga uppfattning om området (Ekholm & Fransson, 2005). Intervjuerna som genomfördes 

med företagets handledare och ledning var av det ostrukturerade slaget då det var ett för 

undertecknad helt nytt område som utforskades. 

 

2.3.5 Observation  

Genom att observera monteringen av brandposterna kunde viktiga slutsatser erhållas. 

Observationen kan vara antingen passiv eller interaktiv, i detta fall valdes en interaktiv 

observation. Enligt Ulrich & Eppinger (2014) erhålls mest nytta av observationen om produkten 

och kunden kan observeras i en verklig situation vilket också var fallet under observationen som 

utfördes inom detta projekt. Observation är en förhållandevis tidskrävande metod men som ger 

mycket information och är ett bra komplement till intervjuer (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

2.3.6 Målspecifikation 

Efter att kundbehoven identifierats men innan konceptgenereringen utfördes skapades en 

målspecifikation tillsammans med företagsledningen, den speglade de förhoppningar som fanns 

på vad produkten borde klara, översatt till mätbara parametrar. Ulrich & Eppinger (2014) säger 

även de att målspecifikationen återger vad utvecklingsgruppen har för förhoppningar på 

produkten och den är framtagen utan hänsyn till de olika koncepten och deras tekniska 

begränsningar, specifikationerna kan således både överträffas eller gå fel. Allt eftersom 

konceptutvecklingen går framåt och ny kunskap tillkommer kan specifikationen behöva göras 

om (Ulrich & Eppinger, 2014). Målspecifikationen i detta arbete behövde dock aldrig revideras. 

 

2.3.7 Funktionsanalys  

Funktionsanalysen genomfördes för att beskriva vad provriggen hade för syfte och funktion. 

Funktionerna kunde delas upp i en huvudfunktion och flera delfunktioner. För större projekt kan 

även underfunktioner komma att läggas till, delfunktioner är funktioner som måste uppnås för 

att produkten skall fungera medan underfunktioner är mer att se som en extra bonus om de kan 

uppfyllas (Ulrich & Eppinger, 2014). 

 

2.3.8 Konceptgenerering 

Under konceptgenereringen genererades ett stort antal koncept för att på så sätt hitta och upptäcka 

ett stort antal möjligheter som kan lösa grundproblemet. I ett första skede var det skisskoncept 

och enklare prototyper. Enligt Ullman (2010) behöver inte eventuella orealistiska koncept 

undvikas, då de kan få igång tankarna hos andra teammedlemmar och leda till nya lösningar 

(Ullman, 2010). Då konceptgenereringen enbart bedrevs av en person var det dock inte aktuellt 

att bli inspirerad av andras idéer på detta sätt. 
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2.3.9 Konceptsållning/Konceptval  

Konceptsållning användes för att sålla ut bland alla de koncept som tagits fram under 

konceptgenereringen. På grund av andra faktorer som finns att läsa om senare under rapporten 

användes konceptsållning sparsamt under arbetets gång. Metoden går ut på att ett eller ett fåtal 

koncept går vidare genom sållningen och det är vanligt med iterationer och omarbetning eller 

kombinationer av olika koncept. Ett verktygen som i projektet användes för att sålla bland 

koncepten var konceptpoängsättningsmatrisen, där en viktad poängsättning användes. Matrisen 

konstruerades efter instruktioner från ett exempel skrivet av Ulrich & Eppinger (2014). 

 

2.3.10 Koncepttest  

De koncept som valdes ut efter konceptsållningen testades skarpt på olika sätt, bland annat direkt 

i produktionen för att kontrollera att de uppfyllde de satta kundkraven och parametrarna från 

målspecifikationen. Testerna visade även på alla de brister som eventuellt behövde åtgärdas 

under det fortsatta utvecklingsarbetet med provriggen och packningsvalet. 

 

2.3.11 Slutgiltig specifikation  

När slutliga koncept valts ut kan de målspecifikationerna som tidigare upprättats ses över och 

anpassas för de krav, begränsningar och avvägningar som dessa koncept förde med sig.  

  



10 (51) 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

Nedan listas de teoretiska grunder som ligger till grund för rapporten. 

 

3.1 KOMPONENTER FRÅN THISAB 

 

3.1.1 Brandpost  

Thisab tillverkar brandposter för 

placering under marknivå i det 

befintliga vattenledningsnätet. De 

säljs både lösa och färdigmonterade 

i trumma. 

Brandposten består av flera 

komponenter, bland annat ett 

ventilhus, levererat från norska 

Kongsberg Esco AS, en anslutning 

mot befintligt vattenledningsnät 

samt ett tidigare patenterat 

teleskopsrör i rostfritt stål som 

Thisab svetsar ihop och monterar 

själva (teleskopsröret finns i fyra 

längder från 875 mm till 4500 mm).  

Brandposten säljs i fyra olika 

varianter och illustreras i figur 3, det 

som skiljer konfigurationerna åt är 

inloppsänden, den del som ansluter 

ventilen mot vattenledningsnätet. 

Alternativen som finns är fläns, 

WAGA, PVC-muff och PEH-rör. 

De tre förstnämnda anslutningarna 

kommer monterade och provtryckta 

från fabrik medan PEH-röret 

monteras på plats i Torshälla, vilket även är den konfiguration som står för majoriteten av all 

brandpostförsäljning, ca 90 % av de uppskattningsvis 1000 brandposterna som tillverkas varje 

år, se tabell 1.  

Tabell 1 Fördelning, brandpostmontage 2016 

Konfiguration Tillverkade per år Andel (%) 

1 Fläns 23 2  

2 PEH 839 91 

3 WAGA 61 7 

4 PVC-muff 0 0 

Totalt 923 100 

Figur 3 Brandpostkonfigurationer (Thisab, 2014) 
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Brandposterna väger från 40 kg och upp till 110 kg beroende på olika tillval. Vid 8 bars 

vattentryck ger ventilen strax över 120 sekundliter. Max arbetstryck är 10 bar men högre 

tryckklasser kan tillhandahållas efter önskemål (Thisab, 2014). 

 

För en sammanställning av företagets olika brandposter, se Bilaga 3-Produktblad brandposter. 

 

För att förtydliga vart de olika delarna på brandposten sitter visas i figur 4 en brandpost av 

konfigurationen med PEH-rör med de vitala komponenterna namngivna. 

 

 

Figur 4 Brandpostens delar 
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3.1.2 Befintlig provtryckning 

Efter att Thisabs personal monterat 

PEH-röret i ventilhuset provtrycks 

denna koppling i en enkel provrigg, 

se figur 5. Riggen består av en 

vattenreservoar, en högtrycks- och 

högflödespump, en 30-tons 

hydraulcylinder samt en ”balja” av 

tjock stålplåt där den halvt 

monterade brandposten placeras. 

Ventilhuset och PEH-röret pressas 

ihop mellan baljans vägg och en 

gummimatta som ligger mot 

hydraulkolven. Gummimattan och 

det höga trycket från hydraulkolven tätar PEH-rörets öppna ände men ger samtidigt en stor 

påfrestning på brandpostens interna packningar. Ventilhus och PEH-rör fylls därefter manuellt 

upp med en vattenslang genom ventilhusets utloppsände, där teleskopröret senare kommer att 

placeras. Därefter monteras en anslutning till högtryckspumpen på utloppsänden och två M20 

skruvar klämmer ihop förbandet med en gummipackning emellan. Högtryckspumpen startas och 

när trycket nått 10 bar öppnas en övertrycksventil medan pumpen fortsätter gå. Det som skall 

kontrolleras är att packningen mellan ventilhus och PEH-röret håller tätt men läckage i själva 

ventilhuset har upptäckts ett flertal 

gånger trots att detta skall vara 

provtryckt redan i fabrik. Denna 

provtryckning blir således även en 

extra kontroll för att se att 

ventilpackningarna inte skadats 

under transport eller om bristfällig 

provtryckning utförts av 

leverantören.  

Under observationen i stycke 4.1.2 

konstaterades det att den stora kraften 

från hydraulkolven pressade PEH-

röret förbi stoppklackarna i 

brandposten, detta får till följd att 

PEH-röret viker in sig över 

stoppklackarna vilket syns i figur 6, 

där den stängda ventilen syns i 

bakgrunden. Detta fenomen är något 

som den nya provriggen bör undvika. 

 

Figur 6 Insidan av deformerat PEH-rör 

Figur 5 Befintlig provrigg 
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3.1.3 Påbörjad provrigg 

Företagets handledare för detta examensarbete 

har tidigare påbörjat konstruktionen av en 

provrigg för att kunna provtrycka brandposten 

med teleskopsröret monterat. Provriggen är 

nästintill komplett och består för tillfället av en 

stor mängd komponenter, bl.a. en stomme, balja, 

vattentank, tryckluftscylinder, styrskåp och 

diverse slanganslutningar. En CAD-modell av 

provriggen ses i figur 7. Den monterade 

brandposten läggs på två stöd och kläms fast 

med två snabbfästen, i det läget ska PEH-röret 

vara centrerat mot tryckluftscylindern. Riggen är 

tänkt att arbeta med pneumatik och är 

programmerad för att sköta själva provningen 

med några få knapptryck. En högflödes- och en 

högtryckspump är tänkta att integreras i systemet 

och en dubbelverkande tryckluftscylinder med 

50 mm slaglängd och 12 kN tryckkraft, av typ 

Aventics 1026300000 finns monterad, se Bilaga 

4-Produktblad Tryckluftscylinder för mer info.  

Riggen har provats skarpt men aldrig tagits i 

bruk då vissa komplikationer ännu inte hunnit 

lösas. Till exempel kvarstår problemet med att 

tätningsfunktionen arbetar genom att trycka 

ihop hela ventilhuset mot en gummimatta, vilket kräver ett högt tryck för att täta tillfredställande 

mot den sågade ytan på PEH-rörets kapade ände. Provriggen använder även samma pumpar som 

i den tidigare, mer provisoriska provtryckaren som används i den dagliga produktionen (nämnd 

i tidigare stycke 3.1.2). Varje gång den nya riggen skall testas måste alltså pumparna monteras 

av och på, vilket hade stoppat produktionen av brandposter och således tvingar allt arbete med 

riggen att utföras under helger. För mer detaljer om provriggen, se Bilaga 5-Påbörjad provrigg 

 

3.2 PACKNINGAR 

 

3.2.1 Elastomertätningar 

Enligt Mayer & Nau (1982) är packningens uppgift att bland annat hindra trycksatt vätska från 

att lämna ett utrymme samt förhindra att smörjmedel läcker ut från lager och transmissioner. 

Folkeson & Hölcke (2001) tillägger att en funktion också är att hindra vatten och smuts att tränga 

in i maskiner och lager. Flitney (2014) förklarar att även om en packning såsom den vanliga O-

ringen ser enkel ut kräver den unika egenskaper av materialet den tillverkas i, likaså fallerar ofta 

tätningsfunktionen på grund av att viktiga designregler förbisetts under designstadiet. Det finns 

flera olika tätningstyper för ett antal olika tätningsändamål, såsom statiska-, dynamiska- och 

roterande tätningar. Då provriggen som beskrivs i detta examensarbete kommer använda den 

statiska typen av tätning, är det på detta område som fokus kommer att ligga. Samtidigt är PEH-

ändans packning beroende av dynamiska egenskaper för att möjliggöra själva montering av 

tätningsdetaljen, så packningen för detta ändamål kräver ändå vissa dynamiska egenskaper. 

Figur 7 CAD-fil över påbörjad provrigg (Thisab 2017) 
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Sveriges Mekanförbund (1978) har i sin handbok gjort en checklista för att underlätta 

packningsvalet, det visar sig att valet beror på en stor mängd olika faktorer, dessa är:  

 

• Typ av rörelse. -Roterande, linjär, skruv, vinkel. 

• Hastighet. -Varvtal, periferihastighet, slaghastighet, slaglängd. 

• Medium som skall tätas.  -Gas, vätska, damm, smuts, blandningar  

• Kemiskt angrepp. -Medium, omgivning, tätning.  

• Arbetstemperatur. – Max, min, normal. 

• Mediets tryck. -Max, min, normal, tryckstötar. 

• Driftsförhållanden. -Kontinuerlig, intermittent, timmar/dygn. 

• Friktionsförluster. -Stor/liten betydelse 

• Smörjning av element. -Självsmörjande, tillförsel, effektivitet. 

• Läckmängd. -Max tillåten. 

• Tätningselementens dimensioner. -Utrymme till förfogande 

• Toleranser. -Ovalitet, planhet, spel, radialkast, excentrisk. 

• Utbytbarhet. -Svårt/lätt, Billigt/dyrt. 

• Livslängd. -Driftstid, tillförlitlighet, nötning. 

• Pris. -Livslängd, utbytbarhet, stora serier, lagervara, standard 

 

(Sveriges Mekanförbund, 1978, p. 4) 

 

Leonard (1984) har istället bantat ned de viktigaste faktorerna som påverkar valet av packning 

till endast tre:1 

• Typ av packning och möjliga placeringsalternativ, det är viktigt att ha i åtanke att 

applikationen måste kunna monteras utan att packningen skadas. 

 

• Storlek på packning och spårdjup, en vanlig O-ring för statiska ändamål bör komprimeras 

markant medan de för dynamiska ändamål eftersträvar så låg friktion som möjligt och 

således mindre kompression. 

 

• Toleransen mellan de två ytorna som ska tätas, för stort glapp mellan ytorna kan leda till 

att packningen extruderas ut i spalten. Beroende på packningsdimension och hårdhet 

finns riktlinjer för tillåten spaltstorlek.  

 

(Leonard, 1984, p. 38) 

                                                 
1 Egen översättning till svenska. 
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Mayer & Nau (1982) beskriver att alla behov vanligtvis inte kan uppfyllas av en enda packning 

utan att det slutgiltiga valet oftast blir den kompromiss som bäst uppfyller de ställda kraven.  

 

 

Figur 8 Olika typer av tätningstvärsnitt (Mayer & Nau, 1982, p. 23) 

Tätningar som används mellan två koncentriska, cylindriska ytor kallas på engelska för ”face 

seals” och kommer i ett flertal olika varianter, ett antal av dessa visas i figur 8.   

Det finns ingen generell översättning till svenska men ringtätning eller radialtätning är begrepp 

som har liknande innebörd. Samtliga packningar som beskrivs i den undersökta litteraturen är av 

olika sorters gummiblandning och består av en ring med olika tvärsnitt.  

Av de illustrerade tvärsnitten i figur 8 är O-ringen (a) den vanligaste och mest beprövade typen 

av denna sorts packning. Den kan användas både axiellt och radiellt och för både statiska, 

dynamiska och även vissa speciella roterande ändamål. O-ringen kommer i ett stort antal 

standardstorlekar, både i tum och millimeter. I standardutförande klarar den uppemot 100 bars 

tryck utan att använda stödringar och den är lämplig att använda i ett temperaturspann mellan -

30°C och +100°C, andra materialval kan utöka spannet från -200°C till + 450°C (Mayer & Nau, 

1982).  

När O-ringen rör sig linjärt i ett cylindriskt lopp bildas en skyddsfilm av mediet som packningen 

skall täta, detta gör att O-ringen klarar av en linjär rörelse på ca 3 m/s (Sveriges Mekanförbund, 

1978). 

För att klara högre linjära hastigheter har det runda tvärsnittet omformats mer mot en x-form, se 

(b) i figur 8. Denna tätningstyp kallas X-ring eller Quadring och har fördelen att den har fyra 

separata tätningsläppar mot tätningsytorna och är mindre känsligt för små uppkomna skador. 

Formen gör även att det bildas en spalt mellan tätningsläpparna och glidytan där smörjmedlet 

kan stanna kvar och på så sätt förbättra smörjningen. I övrigt har X-ringen samma egenskaper 

som O-ringen (Trelleborg pipe seals, u.d.). 

Tvärsnitt (c) i figur 8 representerar en square ring men dess geometri med vassa hörn som lätt 

fastnar i gör den direkt olämplig för den tänkta funktionen i detta projekt. 

Radial- och axialtätningar är ett samlingsnamn på ytterligare cylindriska elastomertätningar men 

med andra tvärsnitt än den traditionella o-ringen och dess varianter på tvärsnitt (a, b och c) i figur 

8. Dessa radial- och axialtätningar representeras av tvärsnitten benämnda (d-k) i figur 8. Dessa 

används vanligtvis för att täta kring en roterande axel. Radialtätningar används med fördel för 

att hålla ute vatten medan axialtätningens främsta syfte är att skydda mot inträngande smuts och 
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hålla kvar smörjfett, de kan fördelaktigt kombineras med varandra men de är generellt sätt 

olämpliga för att hantera övertryck (Sveriges Mekanförbund, 1978).   

 

 

Figur 9 Dimensioneringsrekommendation (TSS Trelleborg, 2016) 

   

Dimensionering för ringtätningar: Figur 9 visar vilka olika mått som är viktiga vid 

packningsvalet beroende på tätningsfunktion och eventuellt användande av stödringar. 

Flitney (2014) förklarar att enligt ISO 3601 ska O-ringen, beroende på dimensionen komprimeras 

ca 10 - 35 % när den sitter monterad i ett radiellt förband. Likaså ska spårdjupet ge en töjning på 

några procent av packningen omkrets, dock ej mer än 5 % (Leonard, 1984). 

När O-ringen töjs minskar även dess tvärsnitt, vilket får till följd att kompressionen påverkas, 

dels direkt av spårdjupet, men även indirekt av O-ringens töjning på grund av spårdjupet. 

Sambandet mellan tvärsnittets förändring och töjningen är av typen ickelinjärt för små töjningar 

och Leonard (1984) har genom tester fastställt en graf (se Bilaga 6-Packningar) som visar 

sambandet av hur tvärsnittet minskar baserat på töjning av omkrets. Vid 2 % töjning minskas 

exempelvis det uppmätta tvärsnittet med 3 % medan det teoretiska värdet säger att tvärsnittet 

borde minskats med enbart 2 % (Leonard, 1984). 

Avståndet mellan de två cylindriska ytorna får inte 

heller vara för stort, då riskerar O-ringen att 

extruderas ut genom den lilla spalt som finns när den 

utsätts för tryck vilket visas i figur 10. Detta är ett 

väl studerat problem och genom att använda 

stödringar kan högre tryck tillåtas utan risk för 

extrudering, grafer över tillåten spaltstorlek 

beroende på packningens material och inneslutet 

tryck finns att tillgå i Seals and Sealing handbook, 

(Flitney, 2014). Vid tryck runt 10 bar föreligger 

ingen direkt risk för extrudering och stödringar 

krävs ej om designriktlinjerna följts (Flitney, 2014).  

Vid montering kommer den ena cylindriska ytan behöva pressas över O-ringen, denna yta ska ha 

en fasning på mellan 15° och 20° grader för att underlätta proceduren samt för att minimera 

slitaget som uppstår på packningen. Beroende på tillämpningens geometri och eventuella 

bearbetningar kan det även vara fördelaktigt att se över om tätningen ska placeras på den inre- 

eller yttre cylindriska ytan för att minska risken för skador vid montering. (Leonard, 1984) 

 

Figur 10 Extrudering av O-ring (Flitney, 2014, p. 9) 
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3.2.2 O-ring 

Detta är en ringformad packning med cirkulärt tvärsnitt, vanligtvis tillverkad av nitrilgummi, i 

figur 11 syns ett exempel. Beroende på användningsområde finns ett flertal olika material att 

välja mellan såsom plast, metall och teflon. O-ringen placeras mellan de två, oftast cirkulära ytor 

som skall avtätas och genom att klämma ihop O-ringen erhålls tätningsfunktionen. O-ringar kan 

användas både för att täta radiellt och axiellt, de klarar även av viss dynamisk rörelse men då i 

låg hastighet, exempelvis mellan en långsamtgående kolv och ett cylinderlopp. Vid roterande 

rörelse är O-ringar direkt olämpliga då ingen smörjning kommer åt den friktionsbelastade delen 

av packningen (Mayer & Nau, 1982).  

O-ringen är den absolut vanligaste typen av elastomertätning och tillverkas i ett stort antal 

standardiserade storlekar, både i tum och millimeter (Leonard, 1984). 

 

3.2.3 X-ring 

X-ringen har samma funktion och egenskaper som 

O-ringen men med tillägget att den klarar av högre 

linjära hastigheter samt klarar rotation bättre då 

tvärsnittet ger en ficka för smörjmedel. Tvärsnittet 

ger även fördelen att det tätar på fler punkter än O-

ringen, se figur 12, vilket gör att x-ringen kan täta 

även om den har en liten skada på någon av de vitala 

delarna. X-ringarna finns i ett stort antal 

standardiserade storlekar men de är inte lika utbredda 

som för O-ringen. Tvärsnittet är inte heller lika 

förlåtande som för O-ringen och X-ringen har därför 

något högre krav på måttsättning och toleranser 

(Trelleborg pipe seals, u.d.). 

 

3.2.4 Befintlig packning PEH-rör 

För att täta mellan ventilhuset och PEH-röret 

används en packning av typ Forsheda 576, den 

tillverkas av Trelleborg pipe seals och är speciellt 

framtagen för att täta mellan gjutgods och vattenrör 

i plast. Packningen består av en mjuk 

plastförstärkning och en tätning i syntetgummi som 

illustreras i figur 13. Konstruktionen är anpassad för 

utvändig tätning mot plaströret och formen tillåter att 

packningen tar upp eventuella variationer mellan 

ytorna den tätar, vattentrycket klämmer åt och gör att 

tätningsfunktionen ökar (Trelleborg pipe seals, u.d.). 

För mer information se Bilaga 6-packningar. 

 

3.2.5 Befintlig packning teleskopsrör 

För att täta mellan de två rören som löper i varandra och fungerar teleskopiskt används en konisk 

gummipackning. Packningen kläms ihop med hjälp av ett kompressionsförband (flänsförband) 

och packningen både tätar mot vattentrycket och ser till att teleskopsrören låser sig mot varandra, 

Figur 12 X-ring (Trelleborg pipe seals, u.d.)  

Figur 11 O-ring (Trelleborg pipe seals, u.d.) 

Figur 13 Forsheda 576 (Trelleborg pipe seals, u.d.) 
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tekniken med kompressionsförbandet har tidigare varit patenterat av Thisab. Det inre 

teleskopsröret är blästrat för att ge bättre friktion mot packningen. (Thisab, 2014) 

 

3.3 MATERIAL 

 

3.3.1 Polyuretan (PUR) 

Polyuretan (PUR) är en polymer som kan ges olika materialegenskaper och densitet genom att 

variera tillsatsämnen, det kan bland annat vara hårt, mjukt, cellulärt, sprött eller segt. PUR i 

skumform lämpar sig bra för snabb tillverkning av enklare prototyper då materialet är lätt att 

både hand- och maskinbearbeta. Den hårdare varianter lämpar sig bättre för funktionsprototyper 

då materialet är förhållandevis tåligt för att vara en plast och mer lättarbetat än exempelvis stål 

och aluminium. (Uw-elast, 2017) 

 

3.3.2 Aluminium 

Aluminium är näst stål den vanligaste metallen i vår vardag. Med bland annat goda mekaniska 

egenskaper, en densitet på bara en tredjedel av stålets, goda korrosionsegenskaper mot vatten 

under normala förhållanden och med dess egenskap att enkelt kunna återvinnas lämpar sig 

aluminium bra för många olika tillämpningar. Aluminium kommer i en stor mängd olika 

legeringar men 6000-serien lämpar sig överlag bra för maskinbearbetning. (SAPA, 2009) 

 

3.3.3 Nitrilgummi  

Nitrilgummi är en typ av gummiblandning som är vanlig i O-ringar och andra typer av 

packningar. Blandningen är tålig mot olja och vatten upp till 120°C, men med olika tillsatsämnen 

kan motståndskraften mot exempelvis ozon, syror, baser, slitage och temperatur ökas. (CES 

Edupack, 2016) 

 

3.4 DATORSTÖD: 

 

3.4.1 CAD-Computer Aided Design 

CAD är programvara för att möjliggöra skapande av modeller direkt i datorn. Programmet 

hjälper konstruktören med både uppbyggnad och ritningsarbete, CAD-modellerna kan vara både 

2- Och 3 dimensionella och antingen vara solidmodeller eller bestå av ytor eller trådar. (Hågerud, 

et al., 2005) Programvaran som används av både företaget och skolan är Solid Works 2016 och 

programmet tillåter även FEM-analyser av detaljerna. 

 

3.4.2 FEM-analys 

Detta är en metod för att med datorstöd räkna ut bl.a. spänningar och förskjutningar i simulerade 

komponenter. Med hjälp av ett pålagt mesh och givna randvillkor räknas data fram genom finita 

elementmetoden (FEM) (Solidworks, 2017). Programmet som använts i detta fall är Solid Works 

Simulation och kursen KPP053 -Datorstödd produktutveckling har gett de grundläggande 

kunskaperna inom området.   
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3.4.3 CAM-Computer Aided Manufacturing 

För att omvandla 3D-filerna från CAD-programmet till fysiska produkter kan styrda maskiner 

användas. För att kunna bereda skärdata används ett CAM-program, där geometrin från CAD-

filen och information om den maskin som ska användas utnyttjas för att på så sätt framställa rätt 

NC-kod för verktygsbanorna (Hågerud, et al., 2005). Program som använts för detta arbete är 

Modela player 4, programmet är enkelt att använda men med vissa begränsningar i 

programvaran, vilket kan resultera i sämre resultat än om ett mer komplicerat program använts. 

 

3.4.4 NC/CNC 

Numerical Control/Computerized Numerical Control. Detta är ett slags styrsystem där numeriska 

koordinater angivna i NC-kod berättar för maskinen hur verktyget ska röra sig (Jarfors, et al., 

2006). 

 

3.5 TILLVERKNINGSMETODER: 

 

3.5.1 Fräsning 

Fräsning är en vanlig form av skärande bearbetning, med ett roterande verktyg fäst i en spindel 

skär den bort material. Stycket som skall bearbetas sitter fast i ett arbetsbord. Bordet, spindeln 

eller båda kan röra sig efter koordinater, antigen manuellt genom ett handvevat bord eller 

automatiskt genom kod som fås ur CAM-program. Vanligast är 3-axliga fräsar, vilket betyder att 

spindeln och bordet tillsammans kan röra sig i X-, Y- och Z-led (Jarfors, et al., 2006). Det finns 

även fräsmaskiner med ett större antal axlar vilket ger möjlighet för mer komplicerade 

bearbetningar. (Hågerud, et al., 2005).  

Med hjälp av de modellfräsar som MDH tillhandahåller kan relativt komplicerade prototyper 

tillverkas, toleranserna för modellfräsarna ligger inom 1/10 mm och om bättre resultat än så krävs 

finns ytterligare en CNC-fräs med större precision tillgänglig i MDH:s lokaler. 

 

3.5.2 Svarvning 

Svarvning är ytterligare en form av skärande bearbetning, i motsats till fräsning så roterar stycket 

som skall bearbetas. Det skärande verktyget sitter fast på svarvarmaturen och matas antingen 

manuellt, halvautomatiskt med mekanisk drivning eller automatiskt med hjälp av kod. (Jarfors, 

et al., 2006) 

Produkter som tillverkas genom traditionell svarvning begränsas av att de måste ha 

rotationssymmetri och detta begränsar ofta användningsområdet. På MDH finns en enklare svarv 

att tillgå, den kan köras både manuellt och med linjär matning, resultatet begränsas därför av 

användarens noggrannhet. 

 

3.5.3 Additiv tillverkning  

Fused deposition modeling (FDM) eller 3D-skrivning som det kallas i dagligt tal är en teknik där 

smält termoplast matas ur ett litet munstycke och bygger upp detaljen lager för lager. 

Uppbyggnaden med olika lager ger produkten olika materialegenskaper längs- och tvärs 



20 (51) 

lagerriktningen och detaljerna blir svagare för dragning tvärs lagerriktningen. 

Mycket komplexa detaljer kan tillverkas och många geometrier som inte kan skapas med 

konventionella tillverkningsmetoder kan tillverkas enkelt genom 3D-skrivning (Ultimaker.com, 

2017).  

Metoden passar bra för prototyptillverkning och för tillverkning av produkter i små serier men 

toleranserna i de FDM-skrivare som MDH tillhandahåller är inte nog exakta för att kunna 

tillverka funktionsprototyper för detta projekt. 
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4 GENOMFÖRANDE 

 

Nedan beskrivs de moment så som de genomförts under fallstudien.  

 

4.1 PROBLEMIDENTIFIERING 

 

4.1.1 Kundbehov, intervju 

Då företaget redan hade en färdig idé på vad de ville ha för produkt och dessutom tidigare börjat 

konstruera en provrigg för ändamålet diskuterades uppdraget grundligt med Fredrik Sandberg, 

produktionschef, företagets handledare för examensarbetet samt den person på företaget som 

ansvarat för den tidigare provriggens uppbyggnad och således redan hade mycket bra kunskap 

inom området. Det som kom fram efter att ha genomfört en ostrukturerad intervju med Fredrik 

Sandberg samt det som öppet diskuterats med företagets montörer beskrivs sammanfattat i 

nedanstående stycke. 

I dagens läge är problemet att företaget inte har möjlighet att provtrycka brandposterna med 

teleskopsröret monterat. Ett eventuellt läckage i den del av brandposten som sitter monterad 

under jord medför stora kostnader för företaget att laga då allt måste grävas upp och eventuellt 

kopplas loss från vattenledningsnätet. De delar som kan bytas från ytan är ej nödvändiga att 

provtrycka och eftersom skruvförbandet i teleskopsröret dras åt av de som monterar brandposten 

i fält är det inte heller aktuellt att provtrycka den övre halvan av teleskopsröret. Provtryckningen 

medför även möjlighet för företaget att certifiera brandposterna enligt SS-EN 14339:2005 och 

det kan på så vis stärka företagets position på marknaden ytterligare. 

Vad gäller de fyra olika konfigurationerna av ventilhusanslutningar (se figur 3 s.10) så är det 

endast PEH-röret som monteras av Thisab, de resterande tre är redan monterade och provtryckta 

av Esco AS, företaget som tillverkar ventilhuset.  

Dessa tre konfigurationer kommer i den tänkta provriggen att trycksättas med stängd ventil, det 

är därför endast teleskopröret och dess anslutning mot ventilhuset som kontrolleras mot läckage. 

Konfigurationen med PEH-rör behöver dock tryckas med öppen ventil då packningen mellan rör 

och ventilhus monteras i Torshälla och skall kontrolleras mot läckage.  

Vidare framkom att ventilhuset innehåller ett flertal packningar som ej bör belastas axiellt då det 

kan skada deras tätningsförmåga. Dagens provtryckningsmetod av PEH-konfigurationen, där en 

gummimatta med stor kraft trycks mot PEH-rörets ände för att täta är olämplig och stor axiell 

belastning är inget som bör eftersträvas i en ny provrigg. Ur tabell 1 på sidan 9 utläses att mer 

än 90 % av de cirka 1000 brandposter som monterats av Thisab de senaste 12 månaderna är av 

konfigurationen med PEH-rör och riggen bör optimeras för denna konfiguration även om den 

givetvis skall fungera med de andra tre, helst utan att behöva ändra något.  

Tillsammans med handledaren på företaget konstateras det att huvudfokus bör ligga på den del 

som ska täta mot PEH-rörets öppna ände. Eventuellt bygge av själva stommen av riggen är något 

företaget bidrar med.  

Företaget har tidigare påbörjat bygget av en provrigg för att provtrycka brandposterna med nedre 

delen av teleskopsröret monterat. Stommen i denna rigg är anpassad för att få plats i den lokal 

där monteringsprocessen sker och viktiga detaljer så som vattenreservoar, elektronikskåp och 

fästen för högflödes- och högtryckspump finns redan monterade eller förberedda. Om möjligt 
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kan denna stomme, eller vitala komponenter från denna användas även för det koncept som detta 

examensarbete skall mynna ut i. 

 

4.1.2 Observation 

För att få en ökad förståelse för hur brandposterna monteras och hanteras i produktionsflödet 

studerades detta under en vanlig arbetsdag.  

Dagen inleddes med en grundlig säkerhetsgenomgång och därefter en rundvisning i verkstaden 

där teleskopsrören svetsas och monteras ihop på olika stationer. De färdiga teleskopsrören 

transporteras sedan till verkstadens ena ände där montering av hela brandposten sker i flera steg. 

Som tidigare nämnts kommer brandposten i ett flertal konfigurationer, den konfiguration som 

monterades vid nämnda tillfälle var den med PEH-rörsanslutning, vilket även är den vanligaste 

samt viktigaste i avseende för provriggen.  

 

• Monteringen börjar med att ett ventilhus packas upp ur emballaget och placeras i en 

hållare där ventilhuset låses fast av två snabbklämmor, en temporär plugg monteras där 

dräneringsventilen egentligen ska sitta för att möjliggöra senare provtryckningen. I fallet 

med denna konfiguration pressas PEH-röret in i ventilanslutningen med tillhörande 

packning av en mekanisk press efter att både rörände och packning sprayats med 

silikonspray. Den mekaniska pressen kan enkelt beskrivas som något som liknar en 

modifierad vedklyv men som har ett stoppläge, för att inte trycka in PEH-röret för långt. 

Längst in i ventilanslutningen sitter nämligen två klackar som PEH-röret skall vila mot 

och den mekaniska pressen trycker inte röret hela vägen dit. 

 

• Ventilhus och rör lyfts nu över till den nuvarande tryckprovaren (se punkt 3.1.2) med en 

elektrisk vinsch fäst i en manuell travers. I tryckprovaren pressas PEH-röret in den sista 

biten mot klackarna med hjälp av provtryckarens 30 tons hydraulpress. Det observerades 

att röret pressades över klackarna och deformerades, något som inte upptäckts tidigare 

och kan vara potentiellt skadligt för konstruktionen.  

 

• Efter att den halvfärdiga brandposten provtryckts lyfts den tillbaka till hållaren där den 

provisoriska pluggen byts mot en dräneringsventil och nedre halvan av teleskopsröret 

monteras på ventilhusets utloppsände.  

 

• Därefter lyfts brandposten till ett nytt monteringsbord där övre halvan av teleskopsröret 

monteras tillsammans med anslutningen som brandkåren kopplar in sig på, 

ventilfunktionen motioneras och ventilreglaget monteras tillsammans med flera mindre 

detaljer. Brandposten är nu klar och redo att skickas till kund eller monteras i trumma om 

så önskas.  

 

• Efter att själva brandposten färdigställts kan kunden välja till att få brandposten monterad 

i en plasttrumma för att förenkla installationen under vägar. Då denna monteringsprocess 

sker efter att brandposten provtrycks och inte påverkar provriggens utformning är det inte 

något som undersöktes vidare. 
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En iakttagelse som gjordes var att brandposten i nuläget börjar monteras på en plats, lyfts till 

provtryckaren för kontroll, lyfts tillbaka till monteringsbordet för montering av undre 

teleskopsröret för att sedan återigen lyftas till ett nytt monteringsbord för slutmontage. En 

provrigg som kan provtrycka med nedre halvan av teleskopsröret monterat ger alltså även en 

vinst för montörerna då de slipper ett eller flera ”onödiga” lyft. 

 

4.1.3 Funktionsanalys 

För att provriggen för brandposter skall fungera tillfredställande har en funktionsanalys 

genomförts. En huvudfunktion har identifierats, denna huvudfunktion kan sedan delas upp i fyra 

delfunktioner.  

Brandposten skall trycksättas, den måste sitta stadigt fast i riggen med någon typ av fäste och 

eftersom det finns flera konfigurationer av anslutningen mot vattennätet sker detta rimligtvis i 

huvuddelen av ventilen som alltid är densamma.  

I de fall konfigurationen med PEH-rör används, vilken står för 90 % av de tillverkade 

brandposterna, skall detta rör tätas i den öppna änden. Teleskoprörets öppna fläns-ände behöver 

tätas och anslutningar mot de två pumpar som är nyinköpta bör placeras på någon del som finns 

med i alla fyra konfigurationer. 

Alla fyra delfunktioner är nödvändiga för att uppfylla huvudfunktionen. 

 

 

Huvudfunktion: 

• Trycksätta den monterade brandposten för att kontrollera svetsade och monterade detaljer 

mot läckage.  

 

Delfunktioner: 

 

• Funktion 1. Täta mot PEH-rör.  

• Funktion 2. Hålla fast brandposten i provriggen (i ventilhuset). 

• Funktion 3. Täta mot teleskopsröret.  

• Funktion 4. Ansluta mot högflödes- och högtryckspump 

 

Huvudfunktion

Trycksätta

Delfunktion 1

Täta PEH-rör

Delfunktion 2

Fäste

Delfunktion 3

Täta teleskopsrör

Delfunktion 4

ansluta pumpar
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För funktion 2, 3, och 4 har företaget redan fungerande lösningar, inga ändringar kommer att 

göras på dessa så länge det nya konceptet inte kräver det.  

En överblick av funktionerna fås i figur 14. 

 

 

Figur 14 Funktioner 
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4.1.4 Målspecifikation 

Kundbehoven och funktionsanalysen i föregående stycken är subjektiva och behöver översättas 

till mätbara parametrar.  

Genom vidare analys och diskussion med företaget fastslås det att PEH-rörets tätning ej skall 

belasta ventilhuset axiellt betydligt mer än det som krävs för att hålla emot vattentrycket. 

Reaktionskraften från vattnet vid 10 bar blir 1 N/mm2 detta ger således följande krafter baserat 

på PEH-rörets inner- och ytterdiameter: 

 

Invändig plugg = 7,4 kN. 

Utvändig plugg = 9,5 kN.  

 

De olika konfigurationerna av anslutning medför även att PEH-rörets tätning, hädanefter kallad 

PEH-plugg, ej kan påverka fästfunktionen mellan ventilhuset och provriggen på ett sådant sätt 

att det inte fungerar med resterande konfigurationer.  

Efter en noggrann analys av kundbehoven konstaterades följande krav: 

 

• Tätning mot PEH-rör skall täta röret in- eller utvändigt. 

• Tätning mot PEH-rör skall hålla tätt vid ett vattentryck av 10 bar. 

• Tätning mot PEH-rör skall ej belasta ventilen axiellt, mer än att kompensera för 

vattentrycket. 

• Packningen i PEH-pluggen skall vara av en standardtyp eller av en packning som redan 

finns tillgänglig på företaget. 

• Packningen i PEH-pluggen skall kunna motstå minst 100 provcykler  

• Packningen ska vara enkel att byta ut, målvärde 10 min. En packning som tillåter fler 

cykler kan linjärt tillåtas ta längre tid att byta.  

 

 

En Quality function deployment (QFD) hade kunnat användas för att få fram olika samband och 

liknande mellan kundbehoven och specifikationerna.  

Då företaget hade tidigare erfarenhet av situationen, samt hade en tydlig bild av vad de önskade 

med projektet ansågs det dock att en QFD hade varit överflödig och använt upp värdefull tid från 

resterande delar av projektet, istället konsulterades Thisabs personal när frågor uppstod. 
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4.2 KONCEPTUTVECKLING PEH-PLUGG 

 

Konceptutvecklingen av PEH-pluggen i det nedanstående stycket genomförs för att resultatet ska 

passa med den redan påbörjade provriggen. En begränsning med detta är den nuvarande 

tryckluftcylinderns slaglängd på 50 mm. Det vill säga PEH-pluggen som mest röra sig 50 mm. 

Konceptgenereringen och tillhörande vidareutveckling genomfördes till största delen ensam, vid 

viktiga händelser involverades däremot relevant personal på Thisab för att tillsammans kunna 

diskutera valen. 

 

4.2.1 Modeller i skala 1:4 

För att enklare kunna idégenerera och se 

möjligheter och problem som kan uppstå 

under konceptgenereringsprocessen har 

flertalet modeller i skala 1:4 bl.a. frästs 

och 3D-skrivits ut. Ett urval av dessa 

visas i figur 15. 

Förutom den kompletta brandposten med 

teleskopsrör har även andra delar som 

företaget själva redan köpt in eller 

tillverkat i sitt försök till provrigg 

tillverkats. Bl.a. en dubbelverkande 

tryckluftscylinder, ett flertal små detaljer 

för infästningar samt hela stommen till 

den nuvarande riggen. Till detta har även 

ett tidigt utförande av PEH-plugg 

koncept 2 adderats. 

Ett antal fysiska komponenter som 

delvis syns i figur 16 och ingår i själva 

brandposten har tillhandahållits av företaget för att tillåta större möjlighet till idéer och olika 

tester utan att behöva befinna sig på plats på företaget.  

 

Figur 16 Diverse komponenter 

Figur 15 Skalmodell 
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4.2.2 Konceptutveckling  

Så fort erforderlig kunskap om riggens 

tänkta funktion erhållits startades arbetet 

med att generera fram koncept på olika 

typer av PEH-pluggar. Arbetet inleddes 

med brainstorming och enkla skisser varav 

några visas i figur 17. Allt eftersom 

koncepten blev mer genomtänkta byggdes 

enklare CAD-modeller upp för att lättare 

kunna analysera idéernas potential. Några 

av koncepten skrevs ut med 3D-skrivare 

eller frästes fram för att ytterligare realisera 

konceptidéerna. På grund av begräsningen 

med att ventilhuset ej fick belastas axiellt 

mer än nödvändigt konstaterades det snabbt 

att endast de koncept som tätar mot röret in- 

eller utvändigt var värda att fortsätta med.  

Efter att litteraturstudien rörande 

elastomertätningar genomförts kunde 

ytterligare koncept avfärdas.  

Vid val av lämplig packningsdimension 

användes informationen som inhämtats 

genom litteraturstudien.  

För fler skisser på de olika koncept som 

generats, se Bilaga 7-Konceptskisser/bilder 

 

4.2.3 Konceptval  

Då litteraturstudien nästintill slutförts och nya lärdomar dragits om packningar och deras 

funktion visade det sig att endast ett fåtal av koncepten skulle kunna fungera i verkligheten. 

Tillsammans med begränsningen om att PEH-röret ej får belastas nämnvärt axiellt framkom det 

sig att endast två av koncepten hade potential att gå vidare. Tillsammans med företaget beslutades 

det att prototyper bör byggas av båda dessa koncept för att utvärdera dem under verkliga 

förhållanden. I denna konceptutvecklingsprocess ansågs det ej att någon annan form av 

konceptvalsstrategi behövde användas då information som framkommit begränsat det 

ursprungliga urvalet av antal koncept från ca tio till endast två. Dessa två kommer att beskrivas 

utförligare nedan. 

  

Figur 17 Konceptskisser PEH-plugg 
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4.2.4 Prototyp koncept 1  

Efter att ha varit på studiebesök på Thisabs monteringsavdelning upptäcktes att verktyget som 

används vid i-pressning av PEH-röret med en enkel modifikation skulle kunna användas även 

som PEH-plugg genom att justera dimensionerna samt addera ett litet spår för en O- eller X-ring 

för att på så sätt täta röret invändigt. I figur 18 syns detta koncept. 

 

Tätningsdimensionering: 

Då X-ringar visade sig vara svåra att hitta i 

metriska dimensioner konstaterades det 

tillsammans med företaget att det var bättre 

att gå efter tum-standard. Tum-sortimentet 

är standardiserat även i Sverige och 

dimensionen 85,09 mm x 5,33 mm gav 

lämpliga värden både vad gäller töjning och 

kompression. Dessutom fanns både O- och 

X-ringar att tillgå utan långa leveranstider 

från ett flertal återförsäljare i denna 

dimension. Spårdjupet dimensionerades 

innan litteraturstudien var helt färdigställd 

och spåret till den första prototypen 

dimensionerades efter en dynamisk 

lågfriktionstillämpning vilket visade sig ge 

egenskaper som var direkt olämpliga för 

detta ändamål. 

 

Fördelar:  

Enkel lösning som är billig att producera. Om provtryckning och montering kan integreras ger 

detta koncept inget extra moment under monteringen då denna tätningsplugg även kan användas 

för att pressa i PEH-röret. Då konceptet tätar inuti PEH-röret bygger det inget extra på en 

eventuell provriggs yttermått och motkraften från det inneslutna vattnet blir så låg som möjligt. 

Konceptet är konstruerat för att kunna monteras direkt i den maskin som företaget använder i 

dagens monteringslina. 

 

Nackdelar:  

Den tillverkningsteknik som användes under prototypframtagningen består av två halvor som 

måste skruvas ihop, för att hindra läckage måste ytterligare en O-ringar installeras. Vid svarvning 

eller rotationsfräsning kan hela detaljen dock tillverkas i ett stycke. 

  

Figur 18 Koncept 1 PEH-plugg 
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Tillverkning av prototyp: 

Två exemplar tillverkades slutligen, detaljen 

frästes ut i två bitar av PUR i skolans modellfräs, 

i figur 19 syns tillverkningen av ena halvan. Vid 

en eventuell användning av denna detalj i den 

riktiga riggen bör den fräsas ur ett stycke med 

hjälp av rotationsbord eller tillverkas i svarven 

för att undvika att göra den tvådelad, vilket är 

fallet med prototyperna och medför att de 

behöver ytterligare packningar för att täta mellan 

halvorna. 

 

Test: 

för att testa konceptets pålitlighet bör det testas 

både cykliskt för slitage och med tryck för att 

kontrollera tätningsförmåga. 

Tätningsförmågan kan kontrolleras i den 

provtryckare som redan används genom att 

använda denna prototyp istället för den 

gummimatta som används idag. För att testa 

cykliskt slitage kan prototypen monteras i den 

maskin som idag pressar i PEH-rören i ventilen 

genom att enbart lossa en skruv. För ritningar se 

Bilaga 8-Konceptritningar 

 

4.2.5 Prototyp koncept 2  

Från Thisab erhölls ett antal 

packningar som de redan använder 

för att täta mellan ventilhuset och 

PEH-röret, både den nuvarande 

packningen och tidigare varianter på 

denna erhölls.  

Denna speciella typ av packning 

tätar PEH-röret utvändigt mot 

ventilhuset insida. 

Tätningsprincipen bygger på att 

vattentrycket pressar ihop tätningen 

bakifrån och således gör så att den 

sluter tätt, detta medför att det måste 

finnas trycksatt vatten på PEH-

rörets utsida, Tanken är att konstruera en enkel kopia på ventilhusets tvärsnitt i anslutningsdelen, 

samt förse den med en stängd ände så att det fungerar som plugg. Genom att kopiera 

anslutningens inre tvärsnitt och förenkla dess utsida anpassas konceptet för att kunna fräsas ut i 

två halvor i skolans modellfräs Roland MDX-650. I figur 20 syns både den tillverkade, delbara 

pluggen och den riktiga ventilanslutningen vars tvärsnitt kopierats. 

Figur 20 Koncept 2 PEH-plugg 

Figur 19 Fräsning av PEH-plugg 
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Tätningsdimensionering: 

Då denna packning ursprungligen användes direkt i brandpostens ventilhus och tvärsnittet från 

på detta kopierades rakt av i denna prototyp genomfördes inget vidare arbete med 

dimensioneringen. 

 

Fördelar:  

Konceptet använder en packning som företaget redan har tillgång till (och således även 

utbytespackningar). Då packningen redan sitter i andra ändan av PEH-röret råder inget tvivel om 

att den klarar att täta för de tryck som uppstår under provtryckningen. 

Detaljen är anpassad för att kunna testas direkt i den provtryckningsmaskin företaget använder 

idag. 

 

Nackdelar:  

Denna detalj är svår att tillverka ur ett stycke utan tillgång till en CNC-svarv, läckage kan uppstå 

i skarven mellan de två frästa halvorna, vilket kan komma att kräva en ytterligare en packning 

och således ännu större godstjocklek. För att kunna byta packningen måste pluggen vara delbar, 

det leder till en mer komplicerad konstruktion och större risker för läckage. Då konceptet tätar 

utanpå PEH-röret bygger detta ett antal centimetrar på pluggens yttermått, vilket förutom att göra 

detaljen något större och klumpigare även ger en motkraft från det inneslutna vattnet på 9,5kN, 

ungefär 1/3 mer än vad som fås när röret tätas invändigt. Den befintliga packningen är också 

mycket dyrare än vanliga O-ringar.  

 

Tillverkning av prototyp:  

Detaljen frästes ut i två bitar av PUR i skolans modellfräs för att sedan limmas ihop. Packningen 

monteras sedan enligt de instruktioner som tillverkaren gett. Vid en eventuell användning av 

denna detalj i den riktiga riggen bör den svarvas fram i ett enda stycke, förslagsvis i aluminium. 

Detta kan dock försvåra möjligheten att byta packning om slitage uppstår. 

 

Test 

för att testa konceptets pålitlighet bör det observeras under verkliga förhållanden, Detta kan göras 

direkt i företagets nuvarande provtryckningsmaskin genom att byta den nuvarande gummiduken 

mot denna prototyp. För ritningar se Bilaga 8-Konceptritningar 
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4.2.6 Koncepttest tillfälle 1 

De olika prototyperna medfördes till företaget där de under kontrollerade former testades med 

montörernas hjälp. Vid det första tillfället testades koncept 1 och 2 och vid det andra tillfället 

testades alla 18 konfigurationer av koncept 1.5. 

Vid det första testtillfället förelåg ett antal felkällor för koncept 1. Det hade ej upptäckts att PEH-

röret var mycket ovalt, uppemot 2mm skillnad i diameter beroende på var måttet togs. Dessutom 

stämde inte innermåttet på röret. Ett missförstånd gjorde att beräkningarna baserades på en 

innerdiameter om 96 mm, ritningen angav 97 mm medan märkningen på själva röret angav 96,8 

mm.  

PEH-plugg koncept 1 bestod även av två 

koncentriska delar som skruvades ihop, 

ingen tanke på styrpinnar hade gjorts och 

”locket” kunde således inte centreras helt 

mot resten av pluggen vid montering. 

Spårdjupet för packningen var dessutom 

felkalkylerat och dimensionerat för en ett 

dynamiskt lågfriktionsförband. 

Kompressionen av O/X-ringen var alltså 

långt under den som rekommenderas för 

statiska tillämpningar. Dessa felkällor 

gjorde att pluggen ibland tätade och 

ibland läckte, beroende på om pluggens 

ovala form matchade med rörets ovala 

form eller vise versa. Figur 21 visar ett 

exempel på läckage. Inga konkreta 

slutsatser kunde dras under försöken utan 

uppdagades först senare. 

Koncept 2 använder den packning som 

redan tätar mot PEH-rörets andra ända 

och hade således inga problem att ta upp 

den ovala formen på PEH-röret, pluggen 

höll tätt vid samtliga försök och var 

bekymmersfri vid hantering. Det fanns 

farhågor från monteringspersonalen att 

pluggen med denna packning skulle vara 

svår att dra av röret efter provtryckningen 

på grund av dess hullingsliknande form 

men det konstaterades att den gled av 

enklare än koncept 1 som använder O/X-

ring. 

 

Efter testet konstruerades en ny variant av koncept av koncept 1, denna hade ett spårdjup med 

diameter 88,5mm, ett djup som teoretiskt ger ca 22 % kompression av packningen och bör vara 

idealiskt för att täta enligt den information som erhållits genom litteraturstudien. När denna plugg 

testades ville den dock inte glida in i PEH-röret utan X-ringen fastnade på den vassa, obearbetade 

innerkanten på PEH-röret och var på väg att pressas ut ur spåret, således kunde inget test 

Figur 21 Läckage koncept 1 
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genomföras med denna konfiguration. När samma plugg användes med O-ring gled den däremot 

obehindrat in i PEH-röret och tätade med tillfredställande resultat. 

 

4.2.7 Koncept 1.5  

Efter testningen genomfördes en rad förändringar av 

koncept 1 för att förbättra funktionen. De tre nya 

prototyperna svarvades ur ett cylindriskt stycke för att 

garantera symmetri, vilket syns i figur 22. För att 

kompensera för det ovala röret gjordes PEH-pluggarna 

i dimensioner närmare rörets teoretiska innermått, 

tanken var att pluggen skulle pressas in i röret och åter 

göra det cylindriskt. Koncept 1 hade en diameter på 95 

mm medan de tre varianterna av koncept 1.5 

dimensionerades till 95,5 mm, 95,9 mm och 96,3 mm. 

För att möjliggöra ett större antal konfigurationer under 

testningen konstruerades vardera plugg med tre spår 

med olika djup för placering av O- eller X-ring, 87 mm, 

87,5 mm och 88 mm. Dessa spår gav en kompression 

av packningen på mellan 7 och 16 %, något mindre än 

rekommenderat men baserat på de erfarenheter som dragits vid föregående tester. Tanken med 

detta koncept är att enkelt kunna prova hur pluggens dimension och spårdjupet för O- eller X-

ringen samspelar och påverkar pluggens tätningsförmåga, i Tabell 2 visas spårdjupets påverkan 

på packningen. Tillsammans med en O-ring och en X-ring tillåter dessa tre pluggar att 18 olika 

konfigurationer kan provas, detta med en bråkdel av tiden för vad nio stycken olika dimensioner 

av koncept 1 hade tagit att tillverka. För uträkningar, se Bilaga 9-Töjning/kompression. 

 
Tabell 2 Egenskaper PEH-plugg koncept 1.5 

Spårdjupsdiameter (mm) Töjning (%) Kompression (%) 

87 2,2 7 

87,5 2,8 12 

88 3,3 16 

 

4.2.8 Koncepttest tillfälle 2 

Vid det andra tillfället testades endast de tre prototyperna av koncept 1.5. Ett systematiskt 

testschema sattes upp så att O/X-ringarna skulle ha tid att återfå sin ordinarie omkrets efter att 

ha töjts ut då de monterats i spåret. Ett tämligen ovalt rör valdes ut och monterades med hjälp av 

personalen i ett ventilhus och placerades i den befintliga provtryckaren. Varje konfiguration 

testades ett flertal gånger under ca en minut vardera. I testschemat i tabell 3 gjordes noteringar 

och nästintill samtliga konfigurationer klarade testet utan anmärkning. Det var endast två av 

konfigurationerna som ej fungerade tillfredställande, de som är markerade med ”Nej” i 

nedanstående tabell. Konfigurationen med X-ring, 95,5 mm i diameter och 88 mm spårdjup gick 

ej att pressa in i röret, packningen trycktes ut ur spåret vid ett tiotal försök. Konfigurationen med 

X-ring, 95,9 mm diameter och 88 mm spårdjup hade liknande symptom, men vid tredje försöket 

gled den in i röret och tätade tillfredställande. Tabellen nedan anger med ett Ja eller Nej huruvida 

konfigurationen fungerade eller inte. 

Figur 22 Tillverkning koncept 1.5 
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Tabell 3 Testresultat PEH-plugg koncept 1.5 

Konfiguration Spårdjup 87 Spårdjup 87,5 Spårdjup 88 

95,5 O-ring Ja Ja Ja 

95,9 O-ring Ja Ja Ja 

96,3 O-ring Ja Ja Ja 

95,5 X-ring Ja Ja Nej 

95,9 X-ring Ja Ja Nej 

96,3 X-ring Ja Ja Ja 

Kommentarer: De konfigurationer med X-ringar tenderade att inte glida in i PEH-röret lika 

lätt som de med O-ringar. Den plugg med störst diameter (96,3 mm) kärvade något när den 

skulle dras ut ur röret oavsett vilket spårdjup som användes. 

 

4.2.9 Slitagetest O-ring  

PEH-röret som O-ringen i koncept 1 och 1.5 

ska täta invändigt är inte cirkulärt utan har 

intagit en mer oval form efter att det klämts 

ihop och kapats i ett tidigare produktionsled. 

Specifikationerna för PEH-röret säger att 

rörets innerdiameter är 96,8 mm, vilket 

förvisso verkar korrekt som medelvärde, men 

när ett flertal rör kontrollmätts visar det sig att 

diametern på de mest ovala rören varierar 

mellan ca 95,5 mm och 98 mm beroende på 

vart mätningen sker. 

Den ände av röret som O-ringen ska pressas 

in i saknar dessutom fasning. En gradning för 

hand har gjorts, med ca 45 graders lutning och 

varierande kvalité över varvet. Dessa två 

parametrar i kombination med varandra gör 

att O-ringen kommer utsättas för slitage den 

egentligen inte är konstruerad för att tåla. För 

att kontrollera att O-ringen håller för det antal 

provcykler som avses har en modifierad 

prototyp av koncept 1 med spårdjup 88.5 mm 

och diameter 96 mm monterats i den 

nuvarande monteringsstationen. Detta spårdjup ger således en högre kompression och därigenom 

ett högre slitage på O-ringen än de konfigurationer som prövats i de tidigare testerna.  

Friktionen mellan O-ringen och insidan av röret hade effekten att hela ventilhuset åker med när 

hydraulkolven går tillbaka. Den nuvarande monteringsstationen är enbart anpassad för att hålla 

ventilhuset på plats när hydraulkolven trycker in PEH-röret, ej när kolven går tillbaka. Med en 

enkel modifikation som ses i figur 23 löstes dock detta. Två små fästplattor med varsin klack för 

att förhindra att ventilhuset dras med bakåt frästes ut ur aluminium och monterades på stationen. 

Modifikationen fungerar tillsynes tillfredställande. Efter ca sex veckors test hade 

uppskattningsvis ett 100-tal brandposter monterats med hjälp av prototypen av PEH-plugg 1 utan 

att något synbart slitage kunnat upptäckas på O-ringen. 

Figur 23 Klackar slitagatestare 
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4.2.10 Slutgiltigt konceptval  

Genom diskussion med handledaren och andra viktiga personer på företaget samt med 

Poängsättningsmatrisen i tabell 4 genomfördes ett slutgiltigt konceptval för PEH-pluggen. 

Egenskaperna är viktade och 1–5 poäng delas ut på varje punkt. Viktningen har diskuterats fram 

med involverade personer på företaget. För utförligare motivering av poängsättningen, se Bilaga 

10-konceptvalsmatriser. 

 

Tabell 4 Konceptpoängsättningsmatris 

Egenskap Viktfaktor 

% 

Koncept 1 Viktad 

poäng 

Koncept 2 Viktad 

poäng 

Tätar 10 bar 30 5 1,5 5 1,5 

Mottryck (vatten) 10 5 0,5 3 0,3 

Tillverkningsbarhet 20 4 0,8 2 0,4 

Underhåll packningsbyte 10 5 0,5 2 0,2 

Packningstyp 10 5 0,5 4 0,4 

Tätningsförmåga 10 4 0,4 5 0,5 

Packningskostnad 10 5 0,5 3 0,3 

Resultat (100) 38 4,8 24 3,6 

 

Efter genomförd poängsättning, baserat på bl.a. 

målspecifikationerna föll det slutgiltiga valet på 

koncept 1, men tillverkat ur ett enda stycke 

genom svarvning, så som koncept 1.5 

tillverkats. Detta för att komma runt problemet 

med centrering av de två halvorna samt den 

extra tätningen mellan konceptets två delar. 

Testerna visade på att O-ringen klarar 

uppgiften bättre varför den väljs framför X-

ringen. I figur 24 syns den tillsynes oskadda 

prototypen som utsatts för mer än 100 

testcykler.  

Prototypen för koncept 2 vill företaget spara. 

De tänker använda den vid tillfällen med allt för 

ovala rör eller situationer med andra defekta 

PEH-rör skulle uppstå alternativt om rör med 

annan innerdiameter önskas av kunder. 

Packningen i koncept 2 har genom sin geometri 

större förmåga att ta upp ojämnheter och ovalitet. Då pluggen är tänkt att endast sitta fast med 

en invändig gänga är det enkelt att byta om så skulle behövas. 

  

Figur 24 Slitagetestad O-ring 
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4.3 KONCEPT PROVRIGG 2.0 

 

4.3.1 Bakgrund 

Samtliga ovanstående koncept är anpassade 

för att fungera tillsammans med företagets 

påbörjade provrigg. Som ett komplement till 

detta har ett koncept på en helt ny typ av rigg 

tagits fram. På grund av den begränsade tiden 

i detta projekt levereras konceptet på en 

väldigt enkel nivå för att endast illustrera 

funktionen. 

Konceptet som illustreras i figur 25 bygger på 

att montering och provtryckning sker på 

samma station.  

För att kunna montera de olika komponenterna 

och packningarna krävs det att brandposten 

kan placeras både stående och liggande, vilket 

i dagens läge löses genom att ha två olika 

monteringsbord varvid den halvt monterade 

brandposten måste lyftas fram och tillbaka. I 

detta koncept är tanken istället att ventilhuset 

spänns fast i en roterbar hållare/balja som 

tillåter både liggande och stående placering. 

Den är även anpassad för att tillåta 

provtryckning direkt under monteringen. 

PEH-pluggen som tagits fram under detta 

examensarbete kommer att kunna användas 

även i denna modell.  

Den redan inköpta tryckluftscylindern har däremot för kort slaglängd för att kunna pressa i PEH-

röret och måste därför bytas mot en lämpligare. Själva konstruktionen bygger på en modul i 

bockad plåt som tillsammans med påsvetsade kortsidor utgör stommen för baljan, den är sedan 

upphängd med bussning och lager i ena änden, upphängningen är placerad koncentriskt med 

PEH-röret. Detta medför att i de fall som konfigurationen med PEH-rör monteras så används 

PEH-pluggen både för att pressa i PEH-röret samt för att täta den öppna röränden. Geometrin 

tillåter då att hela baljan kan rotera runt den tänkta axel som går igenom PEH-plugg, PEH-rör, 

tryckluftscylinder och bakre upphängningen.  

Vid montering av övriga konfigurationer ligger all belastning istället på den bakre 

upphängningen varvid den behöver dimensioneras för att klara det moment som uppstår av 

tyngden från brandposten och det vatten den fylls med. Eventuellt kan en främre upphängning i 

form av en cylindrisk skål som baljan löper i komplettera och på så vis minska de krafter som 

den bakre upphängningen utsätts för. Tidiga simuleringar med 8 mm plåttjocklek har gett 

tillfredställande resultat med avseende på deformation. Thisab har dock möjlighet att bocka upp 

till 20 mm tjock plåt vilket gör att företaget själva kommer att kunna tillverka modulen i de 

maskiner de förfogar över även om plåttjockleken behöver utökas för att erhålla en 

tillfredställande säkerhetsfaktor. För simuleringsvärden, se Bilaga 11-femanalyser.  

I dagsläget är det möjligt för företaget att sätta in flera personer på monteringsdelen om 

orderingången är hög, en montör monterar in PEH-röret och provtrycker medan en annan slutför 

Figur 25 CAD-modell, provrigg 2.0 
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monteringen av teleskopsrör. Även med denna nya typ av rigg så är det möjligt att endast montera 

nedre delen av brandposten, provtrycka den och skicka vidare till den nuvarande 

slutmonteringsstationen, då den fortfarande kommer att vara kvar eftersom andra produkter i 

sortimentet monteras i den. 

 

4.3.2 Modelltillverkning provrigg 2.0-roterbar monteringsstation  

För att passa ihop med de övriga 

skalmodellerna tillverkades även en enkel 

modell i skala 1:4 över det nya konceptet på 

roterbar provrigg. Modellen som syns i figur 26 

tillverkades av fyra delar rostfri plåt och en tunn 

6 mm stålaxel, två av delarna bockades och för 

att förbättra passformen slipades de till 

ytterligare. De fyra delarna punktsvetsades 

samman till en detalj och ett hål borrades för 

axeln som sedan svetsades ihop med resten av 

delarna. Ett simpelt fundament för att tillåta att 

riggen roterar tillverkades av PUR, biten 

sågades till och ett hål för axeln borrades och 

de två detaljerna pressades ihop.  

Modellen visades upp för både handledaren och 

monteringspersonalen, vilka ställde sig mycket 

positiva till idén och önskade att detta koncept 

skulle fortsätta vidareutvecklas efter detta 

examensarbete. 

  

Figur 26 Skalmodell, provrigg 2.0 
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4.4 DETALJUTVECKLING  

 

Alla uppsatta målvärden uppnåddes i och med valen av nedanstående koncept.  

 

4.4.1 Slutgiltig specifikation PEH-plugg 

Vid koncepttestet konstaterades det att flertalet av 

konfigurationerna på den valda PEH-pluggen 

fungerade, de spårdjup som gav högst 

kompression gav vissa komplikationer med X-

ringarna medan O-ringarna fungerade utmärkt 

med samtliga konfigurationer. För att tillåta att 

pluggen kan ta upp även de mest ovala rören och 

samtidigt ge mycket kompression på packningen 

väljs den spårdiameter som ger högst kompression 

i kombination med den mellersta diametern på 

själva pluggen. Detta ger en plugg som inte 

tenderar att kärva när den dras ut ur PEH-röret men 

ändå ger önskvärd tätningsfunktion även under 

ogynnsamma förhållanden. Detta skulle ge en 

pluggdiameter om 95,9 och ett spårdjup om 88 

mm. Då samtliga testade pluggdiametrar klarade 

att hålla tätt beslutades det tillsammans med 

företaget att diametern istället sätts till 96 mm för 

att underlätta ev. tillverkning.  

De utförda testerna visade också på att den klassiska O-ringen hade betydligt lättare för att glida 

över den ofasade kanten på PEH-röret varför den väljs istället för X-ringen, som genom 

litteraturen framstod som lämpligare men i verkligheten hade en tendens att fastna och pressas 

ut ur spåret. Under koncepttesterna upptäcktes det att den fasning på pluggen, som skall styra in 

den i PEH-röret kan vara både längre och med mer vinkel, varför denna justeras något från de 

tidigare testade versionerna och syns tydligt i figur 27. 

Som material för PEH-pluggen rekommenderas aluminium. Då inga i sammanhanget direkta 

krafter kommer påverka pluggen bör fokus ligga på en legering som är lättillgänglig och 

bearbetningsbar. 6063-T6 samt 6082-T6 är två förslag på lämpliga legeringar att använda. 

Aluminium är lämpligt dels för att det är förhållandevis billigt, lätt att bearbeta i den svarv 

företaget tillhandahåller men även för dess utmärkta egenskaper att motstå vatten och slitage 

(SAPA, 2009). En plugg i plast, som även den uppfyller kraven på bearbetning och har 

motståndskraft mot vatten riskerar att med tiden slitas ut av de vassa kanterna på PEH-röret vilket 

gör att aluminium förespråkas.  

Baksidan av pluggen bör borras och gängas med invändig M20 gänga för att passa direkt på den 

befintliga tryckluftskolven utan adaptrar, verktyg för detta finns att tillgå på företaget. 

För fullständig ritning, se Bilaga 12-Ritningsunderlag  

 

  

Figur 27 Slutgiltig utformning PEH-plugg 
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5 RESULTAT  

 

Projektet har resulterat i två separata koncept, det första bygger på en vidareutveckling av 

företagets redan påbörjade provrigg, med stort fokus på tätningen mot PEH-röret.  

Det andra konceptet innefattar en helt ny idé där både montering och provtryckning kommer att 

kunna ske direkt i provriggen. Vad gäller tätning mot PEH-rör fungerar resultatet på PEH-plugg 

för den redan påbörjade provriggen även för denna helt nya idé. 

Vidare påträffades två typer av packningar som klarade den krävande uppgiften att upprepade 

gånger täta mot PEH-röret, vilket innefattar den konfiguration som används i mer än 90 % av de 

brandposter som tillverkas.  

 

5.1 MÅLVÄRDEN, UTFALL 

 

• Tätning mot PEH-rör skall täta röret in- eller utvändigt. -uppfyllt, invändig tätning 

• Tätning mot PEH-rör skall täta vid ett vattentryck av 10 bar. -uppfyllt, minst 12 bar 

• Tätning mot PEH-rör skall ej belasta ventilen axiellt, mer än att kompensera för 

vattentrycket. -uppfyllt, 12 kN ≈ 1,5 x vattentrycket   

• Packningen i PEH-pluggen skall vara av en standardtyp eller av en packning som redan 

finns tillgänglig på företaget. -uppfyllt, O-ring 85,09 x 5,33 mm 

• Packningen i PEH-pluggen skall kunna motstå minst 100 provcykler. -uppfyllt, 100+ 

• Packningen ska vara enkel att byta ut, målvärde 10 min. -uppfyllt, ca 30 sek  

 

 

Nedan följer ett antal renderade bilder över på resultatet som föregås av en kort förklarande text.  
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5.2 VIDAREUTVECKLING AV BEFINTLIG PROVRIGG: 

 

Genom att kunna ta den påbörjade provriggen i bruk integreras provtryckningen i 

monteringsprocessen på ett mer tillfredställande sätt än idag. Ett onödigt montagemoment och 

ett lyft kan elimineras. Dessutom tillåter denna provrigg att hela den monterade del av 

brandposten som installeras under jord kan provtryckas.  

 

 

PEH-pluggen i figur 28 används enbart med brandpostkonfigurationen med PEH-rör, vid de 

andra konfigurationerna lämnas den o-aktiverad. Pluggen pressas in i röret med hjälp av en 

tryckluftcylinder med en kraft av 12 kN, vilket är ca 1,5 gånger reaktionskraften från 

vattentrycket den förväntas innesluta. 

 

 

Figur 28 Resultat PEH-plugg 
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Den kompletta provriggen i figur 29 visas med de ny-framtagna delarna på rätt platser. Detaljer 

så som elektronik, pneumatik, anslutningar och vattenpumpar saknas i renderingen. 

 

Figur 29 Resultat påbörjad provrigg 
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I figur 30 syns PEH-pluggen monterad på tryckluftscylindern och redo att användas samt med 

brandposten fastspänd i riggen. 

 

 

Figur 30 PEH-plugg monterad på riggen 
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5.3 KONCEPT PÅ NY PROVRIGG: 

 

Detta koncept tillåter både montering och provning i samma rigg, en roterbar vagga tillåter att 

montering kan ske med brandposten positionerad i flera olika lägen, det övre teleskopsröret 

måste nämligen monteras med ventilhuset i horisontellt läge. I dagens monteringsprocess kräver 

detta två olika stationer. Ett onödigt montagemoment kan uteslutas och inte mindre än tre 

lyftmoment kan avlägsnas.   

 

 

I konceptet som syns i figur 31 är hela nedre delen av brandposten placerad i en vagga, vaggan 

kommer sedan vara placerad i en större rigg, där vaggan spänns fast i den bakre axeln som 

skymtar till höger. Själva riggen kommer även anpassas för att innehålla tryckluftscylinder, 

styrskåp samt vattenpumpar. Denna rigg kommer att färdigställas utanför ramen för detta 

examensarbete tillsammans med Thisab.  

 

 

 

Figur 31 Resultat, koncept på ny provrigg 
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I figur 32 visas det nya konceptet, som här har placerats i den tidigare riggen (som ej är 

anpassad för ändamålet) för att visualisera funktionen med den roterbara vaggan och hur 

montage av övre teleskopsrör kan genomföras.  

 

Figur 32 Visualisering av nya konceptet funktion 

 

 

Vaggan i figur 33 består av fyra plåtar, varav två är bockade. Plåtdetaljerna svetsas sedan ihop 

och utsatta områden kan gummibeklädas för att skydda ventilhusets epoxilack. Axeln i bakkant 

är tänkt att lagras upp med bussning och lager i den ännu ej utvecklade riggen och förses med 

snabblåsning för att begränsa rotationen. 

 

Figur 33 Vagga för ventilhus 
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5.4 PACKNINGSTYPER 

 

Den klassiska O-ringen i figur 34, i detta fall med tum-standarden 85,09 x 5,33 mm klarar 

uppgiften att täta PEH-röret utan problem. X-ringen med samma dimension uppnådde inte 

samma resultat då den tenderade att fastna i och pressas ut ur tätningsspåret vid högre 

kompressionsförhållanden. 

 

Figur 34 O-ring, 5,33 x 85,09 mm 

 

 

Med hjälp av den anpassade PEH-pluggen i figur 35 tätar O-ringen plaströret inifrån och ger på 

så vis minimalt med mottryck från vattnet. Det är en standardtätning som går att få tag på genom 

ett stort antal leverantörer runt om i världen. 

 

Figur 35 O-ring monterad i PEH-plugg 
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Figur 36 illustrerar den andra typen av packning som testats med positivt resultat. Det var en 

packning vid namn Forsheda 576, tillverkad av företaget TSS Trelleborg. Det är en packningstyp 

som Thisab redan använder för att täta mellan ventilhuset och PEH-rör.  

 

Figur 36 Forsheda 576 

 

 

I figur 37 är packningen är placerad inuti en plugg för att uppnå tillfredställande tätningsfunktion. 

Konceptet tätar röret utvändigt och ger således större reaktionskraft från vattentrycket än det 

andra konceptet. Tvärsnittet i pluggen är kopierat från den del av ventilhus som denna packning 

normalt huserar i. 

 

Figur 37 Forsheda 576 i PEH-plugg koncept 2 

 



46 (51) 

6 ANALYS 

 

Att arbeta ensam genom projektet har för det mesta fungerat bra. Konceptgenereringen hade 

däremot kunnat fungera ännu bättre med ett större team som stöd. Visserligen har en hel del hjälp 

erhållits från handledarna men det hade kunnat vara bra att ha möjlighet att diskutera igenom 

olika koncept mera och likaså få se andras tankar och idéer, kanske helt olika de som genererats 

fram under detta projekt. En annan svaghet med ensamarbetet är att vissa konceptidéer 

förmodligen blivit favoriserade, även om det är undermedvetet. Detta kan leda till att mer tid 

läggs på att utveckla dessa koncept och att de på så sätt har bättre förutsättningar att gå vidare i 

projektet. 

Arbetet med ett skarpt uppdrag har varit mycket annorlunda jämfört med de andra 

produktutvecklingsprojekt som undertecknad genomfört under skolgången där vi ofta följt 

produktutvecklingsprocessen från (Ulrich & Eppinger, 2014) till punkt och pricka.  

Marknads- och kundanalyser har varit svåra att genomföra då ingen annan reell konkurrent finns, 

då Thisab är ensamma på marknaden med just denna typ av brandpost. Inte heller finns det någon 

annan kundgrupp att undersöka och fokusera på. Handledaren på företaget samt montörerna 

(endast en på heltid) är de enda som kan benämnas som ”kunder”. Detta har medfört att flera av 

produktutvecklingsverktygen varit svåra att applicera. Kundbehoven är istället satta efter en 

grundlig intervju och observationer med handledaren och montörerna vilket kan göra att olika 

behov riskerar att ha förbisetts.  

De utvalda stegen och verktygen från Ulrich och Eppingers  (2014) metod har följts efter förmåga 

men många detaljer har anpassats efter att passa företagets önskemål, istället för att utses genom 

exempelvis olika matriser eller QFD. Trots detta har arbetet flutit på bra och trovärdiga resultat 

som bekräftats genom tester har uppnåtts. 

F1 Vilken typ av tätning svarar bäst mot de av provriggen ställda kraven samt klarar de 

upprepade provcyklerna? 

 

Enligt informationen som inhämtats genom litteraturstudien begränsas användningen av O-

ringar av flera olika parametrar, bl.a. bör de ha en viss kompression när de sitter i en viss typ av 

förband, det får inte vara för mycket spel mellan de koncentriska ytorna som skall avtätas och 

för att O-ringen inte ska skadas vid montering bör en fasning finnas över den kant som ska 

passeras. Projektets grundförutsättningar har gjort att dessa rekommendationer frångåtts men 

genom de undersökningar som genomförts har det konstaterats att inga komplikationer har 

uppstått på varken tätningsfunktion eller vad gäller slitage.  

Genom litteraturstudie, åtskilliga tester och modifikationer av koncepten kunde det konstateras 

att två olika typer av packningar klarar av det hårda slitage som provriggen medför. Dels den 

klassiska O-ringen, men även en något mer specialiserad packningstyp benämnd Forsheda 576, 

en packning som redan idag används i samma brandpost som avses att provtryckas. Denna 

packning är ingen standardpackning men då brandpostens gjutform är anpassad för just denna 

packning är den ändå att anse som standardpackning.  

Förstahandsvalet föll på koncept 1, som arbetar med O-ringen. Designen på konceptet 

härstammar från en monteringsdetalj företaget använder idag, men har modifierats något under 

projektets gång. Inledningsvis var tätningsfunktionen inte tillfredställande men nästintill 

samtliga av de senare prototyperna lever upp till de ställda kraven och de har testats skarpt i 

företagets monteringslina och nuvarande provtryckare med positivt resultat.  
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Konceptets utformning tillåter en enkel och billig tillverkningsmetod, svarvning. Underhåll i 

form av packningsbyte sker på ett par sekunder och påverkar därför inte produktionen. 

Sekundärt kan även koncept 2 med Forsheda 576-packningen användas. Konceptet har inte lika 

många fördelar som ovanstående men lever ändå upp till de krav som ställts på funktionen. Den 

stora nackdelen ligger i den beräknade tiden det tar för att byta packningen samt att pluggen 

behöver utformas för antingen engångsbruk eller för att vara delbar, vilket i så fall innebär en 

ytterligare tätning. 

 

Projektet avgränsningar gjorde att packningsvalet begränsades till standardpackningar eller 

packningar som redan finns tillgängliga inom företagets. Utan denna begränsning hade det 

säkerligen funnits fler specialiserade packningar som klarat uppgiften. 

 

F2 Hur kan en sådan provrigg integreras i företagets produktionsflöde? 

 

För att svara på denna fråga tillverkades digitala koncept på delfunktionerna så att en hel provrigg 

kunde visualiseras och på så sätt var det möjligt att undersöka hur den kunde integreras i 

produktionen. Att mäta hur pass bra provriggen integreras är väldigt subjektivt så svaret på detta 

har baserats på hur många olika moment som kan sparas in samt personalens tankar baserat på 

de modeller och skisser de fått se. 

Det första koncept som tagits fram gör att den provrigg som påbörjats av företaget kan tas i bruk 

och således förenkla produktionsflödet, flera onödiga moment elimineras och brandposten får en 

naturlig väg genom hela monteringslinan. Flertalet snabbkopplingar gör att användarvänligheten 

ökar drastiskt, istället för att montera och demontera ett skruvförband för att täta vid 

provtryckning kommer det att räcka med ett enkelt handgrepp. Monteringen av den plugg som 

tätar hålet för dräneringsventilen kan också elimineras vilket förkortar montagetiden och 

utesluter ännu ett onödigt moment. Genom att brandposten kan provtryckas med teleskopsröret 

monterat utesluts även ett idag onödigt lyftmoment. Både handledaren och monteringspersonalen 

såg klara fördelar med detta koncept. Genom ovanstående konstateranden är det klarlagt att 

provriggen integreras bättre i produktionsflödet än den provtryckningsmetod de använder idag. 

Som komplement till den provrigg företaget redan börjat tillverka har ett koncept på kombinerad 

monteringsstation och provtryckare tagits fram. I denna rigg ska brandposten monteras, 

provtryckas och färdigställas. Designen bygger på att samma PEH-plugg som tagits fram till den 

tidigare nämnda provriggen används. 

Detta koncept eliminerar de lyft som idag behövs mellan stationerna, konceptet tillåter även en 

rotation av den fastspända brandposten. Rotationen möjliggör enklare montering av detaljer som 

idag sitter på ventilhusets sida, samt så förenklas montering av övre teleskopsröret då montören 

själv kan välja höjd och vinkel under processen. Flänstätningen med anslutning, som annars 

monteras över huvudhöjd, eventuellt ståendes på en stege kan även den monteras på en behaglig 

höjd, vald av montören själv.  

Anledningen till att hela monteringen inte kan ske i enbart tiltat läge är att en packning mellan 

ventilhus och nedre teleskopsrör måste monteras horisontellt för att inte glida iväg. 

Företaget ansåg detta koncept så lyckat att de vill förlänga projektet under sommaren för att låta 

färdigställa ett konstruktionsunderlag för denna provrigg åt dem.  
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Arbetet har flutit på under hela projektets gång, arbetsbelastningen har varit något varierad med 

mer och mindre intensivare perioder. Tidsåtgången har varit något högre än planerat, under de 

mindre intensiva veckorna har den legat på ungefär 20 timmar per vecka medan den mestadels 

legat runt 30 till 40 timmar per vecka. Det var något svårt att få tag i relevant litteratur kring 

elastomertätningar vilket gjorde att litteraturstudien kom igång sent. Detta resulterade i en hel 

del dubbelarbete då många av koncepten fick kasseras efter att ny kunskap inhämtats efter det 

att koncepten börjat genererats, likaså fick flera av de mer lovande koncepten arbetas om då mått 

och toleranser fått lov att anpassas efter normer som framkommit sent i litteraturstudien. 

Handledarna på både företaget och på högskolan har varit till stor hjälp och bidragit med mycket 

av den kunskap de besitter, något som underlättat arbetet markant och besparat stora mängder 

tid. 

För att underlätta detta arbete användes en produktutvecklingsmetod framtagen av Ulrich och 

Eppinger (2014), men med viss anpassning för just detta projekt. 

Att använda en sådan metod som stöd har fungerat bra, de olika produktutvecklingsverktygen 

har överlag underlättat och metoden har strukturerat upp arbetsgången, även om vissa punkter i 

efterhand känts lite överflödiga och gjorda enbart för att följa de tidigare bestämda punkterna om 

vad som bör ingå i projektet. Själva anpassningen av metoden har däremot inte orsakat några 

hittills kända komplikationer.  

Även om produktutvecklingsmetoden bidragit till en bättre struktur under arbetet anser jag inte 

att den har påverkat resultatet, utan snarare vägen dit. I min mening hade jag kommit fram till 

samma resultat, med en förmodad enklare, men kanske rörigare och mer svårföljd arbetsgång. 

Så i avseendet med vetenskaplighet och möjlighet att duplicera resultatet anser jag att processen 

varit viktig. 

 

Sammanfattningsvis uppnåddes examensarbetets mål och frågeställningarna besvarades.  

 

Genom diverse tester och undersökningar har två olika typer av packningar konstaterats klara av 

de uppgifter som krävs för att fungera i en provrigg för denna typ av brandposter. 

Rekommendationerna för packningsdimensionering har frångåtts men de fysiska testerna visar 

på ett tillfredställande tätningsresultat ändå uppnåtts. Monteringsstationerna har modifierats för 

att slita på packningarna på samma sätt som i en verklig provrigg skulle göra, i skrivande stund 

har mer än 100 cykler genomförts utan någon som helst anmärkning på O-ringen. 

Båda koncepten som getts på provriggen förbättrar integreringen av provtryckningen i 

monteringsprocessen. Att ta i bruk en ny och integrerad rigg med möjlighet att trycksätta hela 

den fasta delen av brandposten leder till både tidsvinster i monteringen och en förmodad starkare 

position på marknaden då brandposten kan certifieras enligt SS-EN 14339:2005 och Thisab 

därigenom öka sin konkurrenskraft. Det första konceptet möjliggör istället en färdigställning av 

företagets redan påbörjade provriggsprojekt.  

Konceptet på en helt ny provrigg har stor potential, färre lyft, mer plats i lokalen, rotation för att 

underlätta montage samt möjlighet att provtrycka hela brandposten är bara några av fördelarna. 

I de fall orderingången är hög och flera personer behöver montera brandposter parallellt kan de 
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monteringssteg som infaller efter provtryckningen ske på den gamla monteringsstationen, då den 

kommer finnas kvar för montering av andra produktgrupper.   

En rekommendation till företaget är att jobba vidare med konceptet på den helt nya provriggen 

då den har stor potential att förenkla monteringsprocessen. Företaget har själva sett fördelarna 

med detta koncept och erbjudit fortsatt anställning hos dem under sommaren för att slutföra 

projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Beiertz 
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BILAGOR 

 
BILAGA 1-UPPDRAGSBESKRIVNING  

 

Uppdragsbeskrivning: Provrigg för brandpostsystem 

 

Produktbeskrivning:  

Provrigg för att fästa, täta och trycksätta monterad brandpost med avseende på att 

upptäcka eventuella läckor i packningar och svetsar. 

 

Förslag på fördelar:  

Upptäcker eventuella läckor redan i monteringsprocessen, förhindrar att funktionssatta 

brandposter behöver grävas upp på grund av läckage som annars inte upptäcks innan 

brandposten monterats i ledningsnätet och trycksätts. 

Monteringstiden förkortas då lyftmoment kan uteslutas. 

Monteringstiden förkortas då ett moment för att plugga dräneringsventilen kan uteslutas. 

 

Nyckelaffärsmål:  

Förenkla processen vid montering av brandposten, spara arbetstid och höja företagets 

marginaler på produkten.  

Möjliggöra certifiering av brandposten genom SS-EN 14339:2005 och därigenom stärka 

sin plats på marknaden. 

 

Primärmarknad:  

Företaget Thisabs monteringsprocess.  

 

Sekundärmarknad:  

För nuvarande finns ingen kännedom om andra företag som använder denna typ av ventil 

och teleskopsfunktion på sina brandposter, därav är produkten tillsvidare endast tänkt för 

primärmarknaden. 

 

Antaganden och begränsningar:  

Provriggen ska få plats i befintlig monteringslina. 

Provtryckningsprocessen ska vara användarvänlig och tidseffektiv. 

Provriggen kan baseras på ett nytt eller befintligt koncept. 

Provriggen ska fungera med alla de konfigurationer av brandpostanslutning som företaget 

i dagsläget erbjuder. 

 

Intressenter:  

Thisabs monteringspersonal samt indirekt deras kunder.  

  



II 

 

BILAGA 2-GANTT-SCHEMA 

 

Aktivitet/vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

uppstart                     

planering                     

undersökning                     

litteratur/teori                     

praktikant                     

konceptutveckling                     

tentavecka                     

konceptval                     

förbättra koncept                     

tillverka?                     

testa?                     

rapport                     

presentation                     

 

Gantt-schemat gjordes översiktligt för att få en uppfattning om när aktiviteter borde 

genomföras samt för att efter projektet kunna jämföra det med det verkliga utfallet.  



III 

 

 

BILAGA 3-PRODUKTBLAD BRANDPOSTER  

 

För fullständiga produktblad, se www.thisab.com/brand-och-spolposter/ 

 

 

http://www.thisab.com/brand-och-spolposter/
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BILAGA 4-PRODUKTBLAD TRYCKLUFTSCYLINDER 

 
Kolvstångscylinder ► Övriga cylindrar 

Membrancylinder, 

Serie 102 

► Anslutningar: G 1/4 - G 1/2 ► Dubbelverkande ► Kolvstång: Utvändig gänga 

 

Tekniska anmärkningar 
■ Tryckdaggpunkten måste ligga minst 15 °C under omgivnings- och mediumtemperaturen och får vara max. 3 °C. 
■ Tryckluftens oljehalt måste vara konstant under hela livslängden. 
■ Använd enbart oljor som godkänts av AVENTICS, se kapitlet ’’Teknisk information’’. 
■ Membrancylinderns slaglängder är toleransberoende. 
■ Tolerans vid slag 40 mm, 50 mm, 80 mm: ± 3 mm 

Kolv-Ø [mm] 80 113 160   
Kolvkraft, minusrörelse [N] 2880 

3000 
5800 
6000 

11600 
12000 

  
Kolvkraft, plusrörelse [N] 

 Kolv-Ø 
Kolvstångsgänga 

Anslutningar 

80 
M12x1,25 

G 1/4 

80 
M12 

G 1/4 

113 
M16x1,5 

G 1/4 

113 
M16 

G 1/4 

160 
M20x1,5 

G 1/2 

 Slaglängd 40 1021100000 1026100000 - - - 

 

50 - - 1021200000 1026200000 1021300000 
Kolv-Ø 

Kolvstångsgänga 
Anslutningar 

160 
M20 

G 1/2 

    

Slaglängd 40 -     

 50 1026300000     
Vikt [kg] Kolv-Ø 80 113 160   

 
Slaglängd 40 2,6 - -   

 
50 - 5,4 11,4   

Materialnummer i fetstil levereras från centrallagret Tyskland, detaljinformation, se kundvagnen  
Pneumatikkatalog, online-PDF, utgåva 2016-12-05, © AVENTICS S.à r.l., med förbehåll för ändringar 
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Kolvstångscylinder ► Övriga cylindrar 

Membrancylinder, Serie 102 

► Anslutningar: G 1/4 - G 1/2 ► Dubbelverkande ► Kolvstång: Utvändig gänga 

 

Kolv-Ø A B C D E G S V W Y EE KK MM 
80 24 M24x2 14 55 150 – 48 38 52 15 G 1/4 M12x1,25 16 

113 32 M36x3 20 71 195 – 55 38 58 15 G 1/4 M16x1,5 20 
160 40 M36x3 20 88 261 – 58 45 65 26 G 1/2 M20x1,5 25 

Kolv-Ø NV PB ZB ZK          
80 13 90 183 131          

113 17 107 212 154          
160 22 117 243 178          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materialnummer i fetstil levereras från centrallagret Tyskland, detaljinformation, se kundvagnen 

Pneumatikkatalog, online-PDF, utgåva 2016-12-05, © AVENTICS S.à r.l., med förbehåll för ändringar 
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BILAGA 5-PÅBÖRJAD PROVRIGG 

 

 
Bild på den påbörjade provriggen vid projektets start, de flesta delar finns, men är inte 

inkopplade. 



XIII 

 

 

Platsen där ventilhuset är tänkt att klämmas fast med de befintliga snabbklämmorna. 



XIV 

 

 

Översiktsritning på den påbörjade provriggen  



XV 

 

BILAGA 6-PACKNINGAR 

 

O-ring: Generell info om använd O-ring 

• O-RING  

• Inner dia: 85,09mm  

• Tjocklek: 5,33mm  

• Material: NBR  

• Temp område C:  -60 +140 (Torrt) 

 

Pris: ca 10:- beroende på kvantitet (seals-shop.com, 2017) 

X-ring Generell info om använd X-ring 

Pris: ca 15:- beroende på kvantitet (seals-shop.com, 2017) 

 

 

 

Inbyggnadstabell O- och X-ringar: Bilden har redigerats för att endast visa måttet på aktuell 

packningsdimension. (dione.se, u.d.) 

 

 

• X-RING 

• Inner dia:  85,09 mm 

• Tjocklek:  5,33 mm  

• Material:  NBR   

• Temp område C:  -40 +100  



XVI 

 

 

Graf över tillåten spaltstorlek: Grafen visar tillåten spaltstorlek baserat på packningens 

hårdhet och arbetstryck (Flitney, 2014). 

  



XVII 

 

Forsheda 576 (Trelleborg pipe seals, u.d.)  

 

 



XVIII 

 

 

Pris ca 150:- st2
 

                                                 
2 Enligt Thisab 
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BILAGA 7-KONCEPTSKISSER/BILDER  

 

Bilden till vänster visar olika koncept på tvärsnitt av tätningspluggar, bilden till höger visar  

idén på den nya provriggen i ett tidigt skede, 

 



XX 

 

 
 

Det verktyg Thisab vid tillfället använde för att pressa in PEH-röret o ventilhuset, vilket gav 

inspiration för den slutgiltiga lösningen av PEH-plugg 

 

De svarvade prototyperna på PEH-pluggar som tillät test av tre olika spårdjup och 

komprimeringsförhållande per plugg. 

 



XXI 

 

BILAGA 8-KONCEPTRITNINGAR  

 
 

 



XXII 

 

 



XXIII 

 

 



XXIV 
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BILAGA 9-TÖJNING/KOMPRESSION 

 

Formler enligt (Leonard, 1984) 

 

𝑇ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 = (𝑆𝑝å𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 − 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)/𝑆𝑝å𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝 

 

𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 = 𝑂𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 − (𝑂𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 ∗ 𝑇ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐹ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒) 

 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = (𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 −
(𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑃𝐸𝐻𝑟ö𝑟 − 𝑆𝑝å𝑟𝑑𝑗𝑢𝑝)/2

𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡
 

 

 

Observera att O-ring har benämnts som Oring och PEH-rör som PEHrör i formlerna för att inte 

blanda ihop bindestrecket med ett minustecken. 

 

 

  O-ring tvärsnitt(mm) 5,34   

O-ring diameter (mm) 85,09   

Innderdiameter PEH-rör (mm) 96,8   

Förhållande kompression/töjning  0,5   

Radie=diameter/2   2   

      

spårdjup (mm) töjning (%) nytt tvärsnitt (mm) kompression (%) 

87 2,2% 5,28 7,2% 

87,5 2,8% 5,27 11,7% 

88 3,3% 5,25 16,2% 

88,5 3,9% 5,24 20,8% 
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BILAGA 10-KONCEPTVALSMATRISER 

 

Egenskap Viktfaktor 

% 

Koncept 1 Viktad 

poäng 

Koncept 2 Viktad 

poäng 

Tätar 10 bar 30 5 1,5 5 1,5 

Mottryck (vatten) 10 5 0,5 3 0,3 

Tillverkningsbarhet 20 4 0,8 2 0,4 

Underhåll packningsbyte 10 5 0,5 23 0,2 

Packningstyp 10 5 0,5 4 0,4 

Tätningsförmåga 10 4 0,4 5 0,5 

Packningskostnad 10 5 0,5 3 0,3 

Resultat (100) 38 4,8 24 3,6 

 

• Tätar 10 bar. Genom en mängd tester har det konstaterats att båda koncepten klarar av 

tätningsuppgiften utan anmärkning, båda får full poäng. 

• Mottryck: Koncept 1, som pluggar röret invändigt har minsta möjliga reaktionskraft 

från det trycksatta vattnet, =5p. Koncept två som tätar utvändigt på röret och för således 

en större reaktionskraft, ca 30 % mer än koncept 1 =3p. 

• Tillverkningsbarhet: Koncept 1 kan svarvas ur ett stycke med gott resultat, en helt 

mekanisk svarv klarar jobbet och det finns att tillgå både i MDH:s- och Thisabs lokaler. 

Koncept 1 =4p. Koncept 2 består av två halvor med komplicerad geometri, antingen 

behöver formen fräsas i två halvor som sedan limmas, eller skruvas ihop. Skarven utgör 

en läckagerisk. Alternativet är att fräsa detaljen ur ett stycke men någon form av CNC-

styrd svarv. =2p 

• Underhåll packningsbyte: För att byta packningen på koncept 1 behövs en plattmejsel 

eller motsvarande. Undertecknad har genomför bytet ett 30-tal gånger och det tar 

uppskattningsvis mindre än 10 sekunder = 5p. Koncept två innehåller en komplicerad 

packning som i princip behöver en delbar form för att bytas. Undertecknad har under 

flera timmar krånglat med att försöka montera packningen i pluggen tillhörande 

koncept 2, detta trots att packningen enligt monteringsanvisning är gjord för att 

monteras på detta sätt. = 2p. 

• Packningstyp: O-ringen är en universell packning som går att få tag på från en 

oräknelig mängd leverantörer till priser på ca 1 $ styck om det beställs i stora 

kvantiteter =5p. Forsheda 576 packningen tillhörande koncept 2 är en betydligt mer 

komplicerad packning som dessutom endast tillhandahålls av en enda tillverkare. 

Däremot bygger själva ventilhusets tätningsfunktion på att packningen fortsätter 

tillverkas och företaget har ett lager av dess packningar. Priset är dock mer än 10 gånger 

högre än för O-ringen, ca 150:- st. 

• Tätningsförmåga: O-ringen i koncept 1 kan ta upp ca 1 mm felpassning, PEH-röret i 

sig är mer än 1 mm ovalt men pluggens utformning gör att röret återtar en cirkulär form 

under provtryckningen. Samtliga tester med korrekta spårdjup gav tillfredställande 

tätningsförmåga. = 4p. Koncept 2 med Forshedapackningen är gjord för att täta mot just 

detta rör och har en nästintill perfekt utformning för ändamålet =5p. 

• Packningskostnad: se ”packningstyp”. 

  

                                                 
3 Förutsätter att pluggen är delbar 
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BILAGA 11-FEMANALYSER 

 

På de komponenter som kan komma att utsättas för stora krafter har femanalyser genomförts 

med programmet Solid Works Simulation. De kunskaper som inhämtats från kursen KPP053 -

Datorstödd produktutveckling har använts för att göra simuleringarna så realistiska som 

möjligt. Då inga slutgiltiga materialval genomförts och därigenom inga produktblad på 

materialet finns tillgängligt får dessa simuleringar ses som endast vägledande. Vad gäller 

fixturer och krafter så representerar ljuslila pilar en pålagd kraft, gröna och orangea pilar visar 

vart detaljen är inspänd.  

 

Tabellerna med ”URES” visar deformationen i detaljen mätt i millimeter, de tabeller med ”von 

Mises” visar spänningar mätt i MPa.  

Inför simuleringen visas en bild på meshet och en tabell över meshparametrar.  

För den bockade vaggan i konceptet på den helt nya provriggen har materialet AISI 1015 

använts i simuleringen. Stålsorten lämpar sig för kallformning men är endast att se som ett 

exempel på material. För slutgiltigt materialval till denna produkt kommer företaget med sin 

stora kunskap stå för beslutet. I figuren nedan syns den materialdata som använts för 

simuleringarna. Materialdatan är hämtad direkt från Solid Works. 

 

 
 

  



XXIX 

 

 

Simulering nytt koncept 

Konceptet på den nya provriggen har modellerats genom tillägget sheet metall i Solid Works, 

detta gör att simuleringen kan göras med hjälp av en yt- eller skalmodell, vilket kraftig 

reducerar tiden det tar att genomföra simuleringen. Då konceptet ej är fulländat har vissa 

förenklingar gjorts i simuleringen. Exempelvis tillåts inte axeln på baksidan att rotera utan den 

är satt som fast inspänd. Den pålagda kraften från tryckluftcylindern antas även verka direkt i 

framkant på vaggan istället för i den tänkta fastspäningspunkten längre bak i konstruktionen, 

detta ger en större hävarm på kraften och således bör de verkliga resultaten ge lägre spänningar 

än simuleringen.  

 

Brandpostens vattenfyllda tyngd på ca 500 N antas fördelades ut jämnt över botten på baljan 

och en kraft om 12 kN, motsvarande den befintliga tryckluftcylindern, pressar på den runda 

utskärningen i baljans framkant. 

 

I fönstret nedan visas parametrar från datorsimuleringen. 
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De två bilderna över visar resultatet från simuleringen, övre bilden visar deformation, där det 

högsta uppmätta värdet är 0.7mm i konstruktionen.  

I den undre bilden visas istället spänningar, de högsta värdena fås runt inspänningspunkten vid 

axeln, dessa kan vara felaktiga och bör analyseras närmare vid slutgiltigt materialval och 

konstruktionslösning. 
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BILAGA 12-RITNINGSUNDERLAG 

 

 
 


