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Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom Teknisk design vid Luleå 
tekniska universitet. Arbetet har utförts hos Creator Teknisk Utveckling AB i 
Vikmanshyttan och rört ett utvecklingsprojekt av en smart temperatursensor som 
övervakar temperaturen på känsliga komponenter i ett ställverk. Syftet med 
projektet har varit att säkerställa att temperatursensorn skall klara av det klimat 
som den skall verka i samt att hitta en design som gör produkten mer 
kostnadseffektiv att tillverka. 
 
Det elnät som finns i Sverige kan delas in i tre olika nättyper, lokalnät, regionnät 
och stamnät. Dessa nät ser till att el kan levereras från där den produceras till där 
den används av kunden. I dessa nät finns det ställverk där strömmen kan kopplas 
vidare med bibehållen spänning eller så kan spänningen ändras med hjälp av 
transformatorer och skickas vidare.  Om strömmen behöver brytas av någon 
anledning t.ex. underhållsarbete så bryts strömmen genom en brytare. Därefter 
öppnas frånskiljaren, för att skilja ifrån anläggningsdelen som skall underhållas 
av servicepersonal, för att säkerställa personsäkerheten. Dessa frånskiljare är en 
kritisk komponent i ett ställverk då de kan uppstå förslitningar som leder till att 
de blir överhettade och havererar. Genom att använda Creators smarta 
temperatursensor kan temperaturen i dessa övervakas kontinuerligt så att de kan 
bytas ut vid ett planerat driftavbrott och man slipper kostsamma elavbrott. 
 
Målet med projektet var att ta fram en prototyp av produkten med en design som 
skyddar elektroniken mot yttre påfrestningar utan att försämra prestandan. Det 
skulle även tas fram information om tillverkningskostnader med en passande 
tillverkningsmetod för att tillverka 10 000 enheter. Under detta projekt har en 
stage-gate modell används med fyra olika faser: projektplanering, 
kontextundersökning, kreativt utvecklingsarbete och detaljutveckling/koncept. 
Arbetet inleddes med att strukturera upp arbetet i en projektplan med tillhörande 
tidsschema. Sedan kartlades den befintliga produkten och den miljö där den skall 
verka. Under idégenereringsfasen anordnades det en workshop som gav många 
olika idéer som sedan genererade i tre olika koncept som det gjordes ett 
konceptval på. Av dessa tre koncept utmärkte sig ett av dem. Det genererades 
även en variant av detta koncept som även den togs vidare till den slutgiltiga 
fasen. De två koncepten förfinades och tillverkningskostnader hämtades in från 
potentiella leverantörer. Vid det andra konceptvalet hade 3D-modeller skrivits 
ut av de två koncepten som namngivits till Nigrum och Argentum. Det slutgiltiga 
konceptvalet resulterade i att Nigrum gick vidare som det slutgiltiga konceptet. 
Slutresultatet av projektet är konceptet Nigrum som har en tillverkningsanpassad 
utformning med en säljande design, det redovisas även med 
tillverkningskostnader från potentiella leverantörer. 
 
Rapporten innehåller även en teoretisk referensram av sådana ämnen som har 
varit relevanta för detta projekt.  
 
NYCKELORD: Smart temperatursensor, Säljande design, Design for 
manufacture



 
This report is the result of a bachelor degree thesis in the Industrial Design 
Engineering program at Lulea University of Technology. The thesis work has 
been implemented at Creator Teknisk Utveckling AB in Vikmanshyttan. The 
work has been a product development project about a smart temperature sensor 
that monitors the temperature of sensitive parts in high voltage substations. The 
purpose of the project has been to secure that the sensor will withstand 
environmental stresses and find a final design that makes the product more cost 
efficient to manufacture. 
 
The Swedish electricity grid can be divided into three different types of grids; 
Local grid, Regional grid and the National grid. These grids provides the 
customer with electricity from where it´s produced. Where these grids connect 
with each other, there are substations which can send the electricity with 
contained voltage or it can be transformed into a lower voltage. When service 
needs to be performed on the substations, for example maintenance work, the 
power must be cut off. That is done by a circuit breaker and a disconnecting 
switch. The breaker turns the power off and then the disconnector opens up to 
secure the safety of the service staff. These disconnecting switches are critical 
components, since attrition injuries can affect the components breakdown due 
to overheating. If Creator’s smart temperature sensor is used, the temperature 
can be monitored continuously and prevent costly power failures. 
 
The goal for this project was to make a prototype of the product with a design 
that protects the electronic parts from environmental stress without deteriorate 
the performance. The goal also included to get information of manufacturing 
costs for proper manufacturing methods to make 10 000 units.  The project has 
followed a stage-gate model divided into four phases: project planning, context 
study, creative phase and detail development/concept. The project began with a 
structured project plan and an estimated time-schedule. Then the product was 
studied, as well as the high voltage environment where the product will be used. 
During the creative part of the project a workshop was held that, among other 
creative methods, generated a lot of different ideas. The result of these ideas 
generated three concepts that went through a concept selection. Trough that 
selection, one concept was chosen and further developed into two new concepts. 
Manufactures was contacted to get approximate manufacturing costs. The two 
concept was named Nigrum and Argentum. In the final selection, Nigrum was 
chosen as the final concept. Manufactures was contacted again to get more 
precise prices and manufacturing methods. The final concept Nigrum has a 
selling design that is adapted for manufacturing.  
 
The report also includes a theoretical framework of topics that have been 
important for the project.  
  
KEYWORDS: Smart temperature sensor, Selling design, Design for 
manufacture, 
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I denna figurlista anges figurernas källa, om ingen källa nämns är figuren 
framtagen av författaren. 
 
Figur 1, Illustraion av frånskiljare sett ovanifrån i stängt läge (position 1) och 
öppet läge (position 2). 
 
Figur 2, Skiss på hur temperatursensorsystemet fungerar. 
 
Figur 3 Definition av IP-klassning för grad av skydd mot beröring och inträngande 
föremål. 
 
Figur 4 Definition av IP-klassning för grad av skydd mot inträngande vatten. 
 
Figur 5 Sambandet mellan geometri, material, tillverkningsmetod och funktion. 
 
Figur 6 Visualisering av projektet i en stage-gatemodell. 
 
Figur 7 Visualisering av Ulrich och Eppingers urvalsprocess 
 
Figur 8 Bild från workshopen där deltagarna genomför den kreativa 
idéskiftesmetoden. 
 
Figur 9 Modell på hur kombinationsprocessen gick till. 
 
Figur 10 Bild på den smarta temperatursensorn  med enkrona bredvid för 
storleksjämförelse. 
 
Figur 11 Sprängskiss av Temperatur sensorn 
 
Figur 12 Variant av frånskiljare från ABB med kontaktpunkterna markerade. 
 
Figur 13 Temperatursensorn från Schneider 
 
Figur 14 Illustration på hur Schneider electric systemet är utformat. 
 
Figur 15 Bild på Isön temperature och luftfuktighetssensor. 
 
Figur 16 Till vänster visas enheten utan kapsling och till höger visas kapslingen. 
 
Figur 17 Sengenuity mottagarenhet och sensorer med olika fästanordningar. 
 
Figur 18 Några av de “enkla” idéerna. 
 
Figur 19 Skisser på koncept Grön. 
 
Figur 20 Skisser på koncept Röd. 
 



Figur 21 Skisser på koncept Blå. 
 
Figur 22 Skiss på variant av koncept Blå 
 
Figur 23 Yttre former som studerades. 
 
Figur 24 Rendering och tvärsnitts vy på koncept Nigrum 
 
Figur 25 Nigrum sedd ovan-ifrån innan ingjutning. 
 
Figur 26 3D-utskrift av koncepet Nigrum 
 
Figur 27 Rendering och tvärsnitts vy på koncept Argentum 
 
Figur 28 Detalj vy på Argentum med fastsättningen I den röda cirkeln 
 
Figur 29 3d-utskrifter på koncept Argentum, två detaljer (vänster i bild) sätts 
ihop till en monterad produkt(höger i bild). 
 
Figur 30 Det slutgiltiga resultatet Nigrum. 
 
Figur 31 Rendering av ovan (vänster) och undersida (höger) av det slutgiltiga 
konceptet 
 
Figur 32 Snittvy av det slutgiltiga konceptet. 
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Denna rapport innefattar ett examensarbete om 15hp inom högskoleingenjör 
Teknisk Design med inriktning produktdesign vid Luleå tekniska universitet 
(benämns senare i rapporten som LTU). Arbetet är utfört på Creator i 
Vikmanshyttan våren 2016 och projektet har handlat om vidareutveckling av en 
smart temperatursensor i högspänningsmiljö.  
 
1.1 BAKGRUND 

I Sverige finns ett utbrett kraftnät likt ett rutsystem över hela landet och är 
indelat i tre olika nättyper, lokalnät, regionnät och stamnät. Lokalnäten kan 
delas in i lågspänning(400/230V) och högspänning(10-20kV) som levererar el till 
kund från regionnätet. Regionnäten(40-130kV), transporterar el mellan stamnät 
och lokalnät. Stamnätet (220-400kV), överför el mellan 
produktionsanläggningar och regionnätet. (Lejestrand, 2016) 
 
Enligt P. Norstedt på Vattenfall Services Nordic AB (personlig kontakt, 10 Mars 
2016), så finns det i varje knytpunkt ett ställverk som kan koppla strömmen 
vidare med bibehållen spänning eller så kan det via en transformator ändra 
spänningen för att sedan skicka vidare. För varje ledning i ett ställverk så finns 
det brytare och frånskiljare eller en kombinerad enhet som kallas ”frånskiljande 
brytare” som gör att strömmen kan 
brytas vid behov. Väldigt förenklat 
kan brytare beskrivas som en vanlig 
strömbrytare och frånskiljaren som 
att man drar ur sladden.  
I brytaren så bryts strömmen och 
frånskiljaren skiljer ifrån delar av 
anläggningen. För att på ett säkert 
sätt bryta strömmen behöver detta 
göras väldigt snabbt och det sker 
med hjälp av en så kallad brytare som 
bryter strömbanan på mindre än 10 
millisekunder. Vid arbete i anlägg-
ningen behöver anläggningsdelar 
skiljas åt fysiskt för att kunna 
säkerställa personsäkerheten vid arbete. Detta sker genom att frånskiljaren som 
består av metallbommar som strömmen går igenom skiljs isär och ger ett synligt 
brytställe i strömbanan.  Se illustration i  figur 1.  
 
Förslitningar sker på dessa frånskiljare dels av klimatet men även varje gång det 
öppnas eller stängs. Dessa förslitningar kan under tid orsaka dålig kontakt med 
överhettning som följd. Detta kan göra att frånskiljare kan haverera, vilket kan 
ge mycket kostsamma konsekvenser. Faktum är att två av de största 
strömavbrotten i Sverige har orsakats av överhettning i frånskiljare (Svenska 
Kraftnät, 2009). För att hålla koll på temperaturen så termofotograferas i dag 
frånskiljare ungefär en gång per år, det skiljer sig lite vilken typ av frånskiljare det 
är samt vilken spänning det rör sig om. Att termofotografera är en kostsam och 
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besvärlig metod då det kräver bra väderförhållanden och kunnig personal som 
måste åka långa sträckor för att besöka anläggningarna.  
 
Creator har tillsammans med en uppdragsgivare tagit fram en smart 
temperatursensor som gör det lättare att hålla koll på temperaturförändringar 
som kan uppstå. Temperatursensor systemet fungerar så att sensorn är utformad 
som en liten puck, fästs på de kritiska punkterna på frånskiljaren som sedan 
trådlöst skickar informationen till en basstation som sedan skickar det vidare till 
ett kontrollrum där temperaturer på frånskiljare kan registreras i realtid, Se figur 
2. 
 

Programvaran som tar hand om informationen kan sedan varna en operatör om 
förinställd temperaturgräns överträds i någon utav mätpunkterna. När en sådan 
varning uppkommer kan operatören sänka strömstyrkan i den överhettade 
komponenten och på så sätt förhindra ett avbrott. Komponenten kan sedan bytas 
ut vid ett planerat arbete och på så sätt minska skadorna som ett plötsligt 
elavbrott kan orsaka. Det svenska elsystemet styrs och övervakas dygnet runt från 
kontrollrum som ser till att produktion möter förbrukning av el (Svenska 
Kraftnät, u.d.). Denna balans mellan produktion och förbrukning uppnås när 
spänningsfrekvensen ligger på 50 Hz.  
 
1.2 INTRESSENTER  

Uppdragsgivare är Creator som äger systemet och sköter utvecklingen av den. 
Andra intressenter är nätägare som är potentiella användare som vill kunna hålla 
koll på temperaturen i sina anläggningar. Eftersom detta är ett examensarbete vid 
Luleå tekniska universitet så är även de en intressent. 
 
1.3 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta projekt är att säkerställa att temperatursensorn inte påverkas av 
klimatet den ska verka i, så att funktionen försämras. 
 
Målet är att ta fram en prototyp med en design som skyddar elektroniken mot 
yttre påfrestningar utan att försämra prestanda. Det ska även tas fram 
information om tillverkningskostnader med en passande tillverkningsmetod för 
att tillverka 10 000 enheter.  
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1.4 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR  

Projektet kommer att pågå under tio veckor och examensarbetaren förväntas 
lägga ca:400 h totalt.  
 
Det är enbart själva sensorenheten som examensarbetet kommer omfatta, inte 
monteringsverktyg eller basenhet. Resonansantennen som skapar radiosignalen 
bör inte förändras och så inte heller den invändiga volymen som är en del av 
antennen. 
 
1.5 RAPPORTENS STRUKTUR 

I rapporten så presenteras inledningsvis bakgrund till projektet följt av en 
teoretisk del där bakomliggande teorier redogörs. Det följs sedan av metod och 
genomförande där det visas hur arbetet har utförts. Slutligen så presenteras 
resultat och rapporten avslutas med en diskussion där tankar om projektet och 
slutsats redovisas.  
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I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin inom områden som 
berört projektet.  
 
2.1 TEKNISK DESIGN 

Luleå tekniska universitet, (2015) beskriver att studenter som studerat Teknisk 
Design får kunskap om hur tekniska produkter kan utvecklas för att anpassas till 
männsikans behov och förutsättningar. Teknisk Design beskrivs även av 
Chalmers Tekniska Högskola (u.å.) som ingenjörsmässig industriell formgivning 
eller industridesign på tekniskt grund. Där industridesign innebär att det finns 
krav på en fabriksanpassad, industriellt tänkt formgivning där massproduktion 
ligger i fokus. Teknisk design beskriver även Johannesson, Persson, & Pettersson 
(2013) som området mellan konstruktion och design.  
 
Produktutvecklingsprocessen är ständigt under utveckling där teknik anpassad 
för människan, upplevda designrelaterade produktegenskaper och anpassning till 
ett hållbart samhälle får allt större betydelse menar Johannesson et al. (2013). 
Att upplevd design får större betydelse förklarar de med att den tekniska 
prestandan tas numer för givet. Det finns idag inte någon direkt definition av vad 
som menas med ett hållbart samhälle menar författarna men det innefattar att ta 
hänsyn till ekologi, ekonomi och sociala frågor.  
 
  
2.2 KORONA URLADDNINGSEFFEKT 

Korona är ett fenomen där en elektrisk urladdning sker som kan frambringa ljud, 
ljus och radiovågor. Korona är vanligt förekommande i högspänningsmiljöer och 
när korona uppstår medför det en effektförlust. Därför vill man undvika 
uppkomsten av korona (Nationalencyklopedin, u.d.). Eftersom 
temperatursensorn skall användas i högspänningsmiljöer är det viktigt att den 
inte genererar korona.  
 
Enligt Hubbell Power Systems Inc (2004) uppkommer korona till följd av 
jonisering av den luft som omger en ledare runt vilken det existerar en 
spänningsgradient som överskrider ett kritiskt värde. Det finns alltid några rörliga 
elektroner i luften och när en ledare blir uppladdad i varje cykel av en AC-ström 
så rör sig elektronerna efter det elektromagnetiska fält som skapas. Dessa 
elektroner är negativt laddade och dras därför mot ledaren under den positiva 
delen av cykeln och repelleras under den negativa. Hastigheten på elektronerna 
beror på intensiteten i magnetfältet, om det överskrider en viss gräns så krockar 
elektronen med luftmolekylerna och slår ut en elektron ur den. Detta kallas 
jonisering, nu finns det två fria elektroner, den ursprungliga som krockade med 
molekylen samt den utslagna ur molekylen. De accelereras igen av magnetfältet 
och slår ut två nya elektroner och så fortsätter det som en dominoeffekt. Det är 
så här en så kallad elektronlavin uppkommer och denna process kan skapa ett 
violett ljussken, sprakande ljud eller högfrekvent elektrostatiskt fält som kan 
påverka radiotrafik (Hubbell Power Systems Inc, 2004). 
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Koronan är beroende av hur utrustningen är utformad, det är därför viktigt att 
undvika vassa kanter då magnetfältet blir mer koncentrerat och förstärker 
koronaeffekten (Hauschild & Lemke, 2014). 
 
Därför är det viktigt att den yttre designen av temperatursensorn har en sådan 
form att den inte gynnar att koronaeffekt uppstår.  
 
2.3 TÄTHET 

Täthet är något som är viktigt för sensorn då den sitter utomhus och ska stå emot 
både väta och smuts. Det finns en europastandard EN-60529 för inkapsling av 
elektriska produkter som definieras med hjälp av en IP(International Protection)-
skala. Den skrivs som IP följt av två siffror där den första siffran står för grad av 
skydd mot beröring och inträngande föremål och den andra för grad av skydd mot 
inträngande vatten. IP-klassning gäller dock inte vid märkspänning över 72,5kV 
enligt SS-EN 60529, men enligt H. Andersson på SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (Personlig kontakt, 22 mars 2016) så är det möjligt att IP-
klassa produkter som överskrider detta med hjälp av andra produktstandarder 
som anger säkerhetskrav. 
  
Skydd mot beröring och inträngande föremål defineras med hjälp av en skala på 
6 siffror se figur 3 för illustration (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 
2009a). 
 

IP 0X:Inte skyddad mot någon typ av beröring. 
IP 1X: Skyddar mot beröring av inkapslade delar med objekt som har en 
diameter större än 50mm. Provas genom att en sfär med diameter på 50mm 
trycks mot alla öppningar i kapslingen med en kraft på 50N.  
IP 2X: Skyddar mot beröring av inkapslade delar med objekt som har en 
diameter större än 12mm, t.ex. så att det inte går att ta med fingrarna på 
inkapslade delar. Provas genom att en sfär med 12,5mm i diameter trycks med 
30N mot alla öppningar i kapslingen eller att ett standardiserat provfinger 
trycks med en kraft på 10N trycks mot alla öppningar i kapslingen. 
IP 3X: Skyddar mot beröring av inkapslade delar med objekt som har en 
diameter eller tjocklek större än 2,5mm. Provas med en standardiserad tråd 
med en diameter på 2,5mm som trycks mot alla öppningar i kapslingen med 
en kraft på 3N. 
IP 4X: Skyddar mot beröring av inkapslade delar med objekt som har en 
diameter större än 1mm. Provas med en standardiserad tråd med en diameter 
på 1mm som trycks mot alla öppningar i kapslingen med ett tryck på 1N 
IP 5X: Skyddar mot inträngning av damm i inkapslingen. Provas med 
talkpulver i dammkammare där ett undertryck i kapslingen på maximalt 
20mbar och maximalt luftflöde på 60volymer/timme under 2 till 8h. För 
godkänt får pulver trängt in i kapslingen men inte i sådan mängd att 
produkten tagit skada av det. 
IP 6X: Samma test som av IP 5X  men  tolererar  inte  inträngning  av något 
pulver.
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Skydd mot inträngande vatten definieras i 8 olika siffror se figur 4 för illustration 
(SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2009b). 
  

IP X0: saknar speciellt skydd mot vatten 
IP X1: Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar med kravet att 1mm vatten 
per minut i tio minuter inte skall göra någon skada. 
IP X2: Skydd mot fallande vattendroppar upp till en vinkel på 15° med kravet 
att 3mm vatten per minut i 10 minuter inte skall göra någon skada. 
IP X3: Skydd mot droppande vatten upp till en vinkel på 60° med kravet att 
0.7 liter vatten sprayas med ett tryck på 80-100kN/m² under 5 minuter utan 
att göra någon skada. 
IP X4: Skydd mot skvättande vatten med kravet att 10 liter vatten sprayas 
med ett tryck på 80-100kN/m² under 5 minuter utan att göra någon skada. 
IP X5: Skydd mot vattenstrålar från alla vinklar med kravet att 12,5 liter 
vatten per minut via ett munstycke med en diameter på 6.3 mm spolas från 
ett avstånd på tre meter under minst 3 minuter och ett tryck på 30kN/m² utan 
att göra någon skada. 
IP X6: Skydd mot Kraftfulla vattenstrålar från alla vinklar med kravet att 
100liter vatten per minut via ett munstycke med en diameter på 12,5mm 
spolas från ett avstånd på tre meter under minst 3 minuter och ett tryck på 
100kN/m² utan att göra någon skada. 
IP X7: Skydd mot nedsänkning i vatten med kravet att den skall klara av att 
bli nedsänkt en meter under vatten i minst 30 minuter utan att ta någon 
skada. 
IP X8: Skydd mot att vara nedsänkt längre än en meter under vatten under 
en längre tid. Hur länge och hur djupt definieras av tillverkare.  

 

Genom att ta hjälp av denna standard så kan det säkerställas att den slutgiltiga 
produkten uppfyller de täthetskrav som ställs.  
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2.4 DESIGN FOR MANUFACTURE 

Att designa en produkt med hänsyn till produktionsaspekter är mycket viktigt 
menar Johannesson et al. (2013) De beskriver att det finns ett samband mellan 
material, geometri och tillverkningsmetod som visas i Figur 5. Med geometri 
menas produktens utformning och tillverkningsmetod avser 
komponenttillverkning, fogning och montering av produkten. Eftersom alla är 
sammankopplade och beroende av varandra är det viktigt att göra materialvalet 
tidigt under ett konstruktionsarbete.  

 
 

 

Formen på en produkt spelar inte bara roll under användandet av den färdiga 
produkten utan den är även viktig i tillverkningsprocessen och vid materialvalet. 
Genom att hitta en god konstruktion kan materialkostnad och 
tillverkningskostnad minskas vilket resulterar i att produkten blir mer 
kostnadseffektiv enligt Johannesson et al. (2013). 

 

Val av material beror på flera olika faktorer, dels som det visas tidigare i figur 5, 
men även de krav som ställs på produkten att den ska ha vissa passiva egenskaper, 
aktiva egenskaper och vilka kvalitetskrav som ställs på produkten menar 
Johannesson et al. (2013). Under de passiva egenskaperna beskrivs de krav som 
gäller för att en produkt inte skall påverkas av den yttre miljön den skall verka i. 
Detta specificeras antingen av tillverkaren eller med hjälp av standarder. Det kan 
gälla hur väl den skall tåla värme, kyla, fukt, korrosion, strålning, åldring etc. Som 
exempel specificeras det hur väl en elektrisk komponent som är avsedd för 
utomhusbruk skall klara av värme/kyla antingen av tillverkaren eller av 
europastandard en-60950-22 som säger att den skall klara av temperaturer mellan 
-33° och +40°C. Aktiva egenskaper gäller mekaniska egenskaper, tribologiska 
egenskaper och fysikaliska egenskaper. I de mekaniska egenskaperna definieras 
de krav som ställs gällande E-modul, sträckgräns, utmattningsgräns osv. Friktion- 
och förslitningskrav definieras under tribologiska egenskaper och de fysiska 
kraven så som densitet, värmeledningsförmåga, elektriska egenskaper osv. listas i 
de fysiska kraven. Det är vid val av material även viktigt att ta hänsyn till 
materialens förändring över tid så som utmattning, korrosion, nötning och 
bestrålning. Problem med felaktiga materialval kan alltså uppkomma efter att 
produkten tagits i bruk. Sådana felaktigheter skall undvikas på alla sätt då de kan 
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leda till haveri och orsaka både materiella- och personskador. De kan även hända 
att produkten och företagets image skadas då kunden inte i fortsättningen kan 
lita på företagets produkter. Johannesson et al. (2013) skriver att många företag 
därför inte experimenterar med nya material eller tillverkningsmetoder utan att 
långtidstesta dem först, t.ex. i bilindustrin kan det få förödande konsekvenser om 
produkten inte håller vad den är tänkt för under produktens livslängd. Även 
återvinningsbarhet och miljöpåverkan bör tas i beaktning vid val av material så 
att produktens belastning på miljön blir så liten som möjligt under hela 
produktens livslängd. Några enkla sätt att tillämpa detta är att välja material som 
klassas som miljövänliga, konstruera produkter så att de kan demonteras och 
återvinnas samt att konstruera produkter så att de kan uppgraderas eller 
återanvändas menar författarna.  

 

De faktorer som påverkar val av tillverkningsmetod är dels de ovan nämnda 
geometri och material men även seriestorlek, efterbearbetning och tillgänglighet 
(Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013). Beroende på hur stor seriestorlek 
produkten skall tillverkas i skiljer valet av metod stort. Om det enbart skall göras 
några få produkter är en metod med låga verktygskostnader och lite längre 
genomloppstid gynnsam medan om det skall tillverkas tusentals kan 
verktygskostnaden vara högre och genomloppstiden kortare. Genom att välja en 
metod som behöver så lite efterbearbetning som möjligt så kan priset på 
produkten hållas lägre eftersom desto bättre ytfinhet och tolerans desto högre 
efterbearbetningskostnader (Olofsson, 2002). 
 
Detta är viktigt för projektet för att få en balans mellan alla faktorer och få en så 
kostnadseffektiv produkt som möjilgt.  
 
2.5 ADDITIV TILLVERKNING 

Additiv tillverkning används ofta i produktutvecklingsprocessen för att snabbt 
kunna visualisera eller funktionspröva komponenter skriver Johannesson et al. 
(2013). Detta sker genom att en 3D-cad-modell skickas till en speciell skrivare 
som bygger upp modellen med olika skikt. Det finns flertalet olika varianter om 
hur dessa skikt byggs upp, FDM sker genom att tunn plasttråd värms upp och 
matas ut. SLA sker genom att en flytande UV-känslig plast härdas på ytan genom 
att den belyses med en laser-stråle (Lefteri, 2012). Genom ett höj och sänkbart 
bord kan sedan de olika skikten byggas upp och bilda komponenten. Det finns 
även metoder som tillåter att komponenten byggs upp i metallmaterial. Tack vare 
att det inte behövs tillverkas produktspecifika verktyg är detta ett kostnads- och 
tidseffektiv sätt att ta fram enstaka eller mindre serier av produkter menar 
Beaman et al. (1997).  
 
Genom att tillverka koncepten i verklig storlek är det lättare att få en uppfattning 
om hur konceptet fungerar. Detta användes under det senare konceptvalet i 
projektet. 
 
2.6 DESIGN SOM SÄLJFUNKTION 

Design anses idag av många företagsledare som en viktig faktor när det gäller 
försäljning skriver Johannesson et al (2013).  Designen handlar om hela 
formgivningen av gränssnittet mellan produkten och kunden, dvs. den yttre 
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utformningen, displayer och reglage. Författarna beskriver att de finns två 
centrala designmål, det första är att produkten skall upplevas som estetiskt 
attraktiv där den talar om för användaren vad den gör och hur den gör det. 
Det andra är att den skall fungera som den ser ut att fungera. Enligt Lidwell, 
Holden, & Butler (2003) så är det större sannolikhet att en produkt med ett 
estetiskt utseende används i större utsträckning än en produkt med ett 
oestetiskt utseende. En produkt med ett estetiskt utseende uppfattas ofta som 
lättare att använda menar Lidwell et al. (2003). 
 
Design som en säljfunktion beskrivs också av Johannesson et al. (2013) som 
en process med en framgångskedja i fyra steg: 
 

1. Produkten skall upptäckas. 
För att skapa intresse hos kunden så skall produkten ha en unik 
formgivning men funktionen och användning måste fortfarande 
framgå. Formgivningen får dock inte heller uppfattas som allt för 
nyskapande eller föråldrad då den kan dömas ut redan vid 
lansering. 
 

2. Spekulanten ska förstå produkten. 
Produkten skall utstråla sina egenskaper genom formgivningen så 
att kunden förstår produkten t.ex. ska en produkt med låg vikt se 
lätt ut.  
 

3. Produkten uppskattas som prisvärd. 
För att en produkt skall uppfattas som prisvärd måste funktion, 
prestanda, kvalitet och status passa priset. Priset visar vad kunden 
kan förvänta sig av produkten i jämförelse med liknande 
produkter. Priset kan även vara en metafysisk egenskap som göra 
att produkten upplevs som exklusivt med ett högt pris. 

 
4. Kunden ska trivas med produkten.  

Kunden trivs med produkten om den uppfyller de egenskaper som 
formgivningen utstrålar och gärna överträffa dessa då det relativa 
kundvärdet ökar med tiden. Med nöjda kunder ges ett gott rykte 
som stärker varumärket. 
 

För produkten som detta arbete handlar om så är det viktigt att den skapar 
intresse vid försäljning och sedan att den håller den prestanda som den 
förväntas hålla under hela dess livscykel. 
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I denna del presenteras de metoder som används och hur de har tillämpats under 
detta arbete. 
3.1 PROJEKTPLANERING 

Den inledande delen av projektet handlade om att strukturera upp arbetet med 
hjälp av en projektplan med tillhörande tidsplan. 

 

Projektet har genomförts i en så kallad stage-gate-modell som är en vanlig modell 
när man redan från start kan dela in projektet i olika steg (Cooper, 2008). Efter 
varje steg finns det ett delmål som måste vara uppfyllt innan projektet kan tas 
vidare. Genom dessa delmål kontrolleras kvalitén på arbetet kontinuerligt menar 
Cooper (2008). Detta projekt är indelat i fyra faser, projektplanering, 
kontextundersökning och litteraturfördjupning, kreativtutvecklingsarbete samt 
detaljutveckling/koncept där varje fas har ett delmål som skall uppfyllas för att 
arbetet ska tas vidare. Vid delmål 1 förväntas det finnas en välgenomtänkt 
projektplan med tillhörande tidsplanering. Vid delmål 2 skall det skett en 
fördjupning, för projektet, relevanta teoriområden samt kontextundersökning 
med behovsanalys, kravspecifikation samt benchmarking av liknande lösningar. 
Delmål 3 skall det ha gjorts ett kreativt utvecklingsarbete där minst tre olika 
koncept skall finnas och det ska väljas ett att gå vidare med till den slutgiltiga 
fasen. Se figur 6 för visualisering av stage-gate-modellen. 

 

För att planera projektet gjordes en skriftlig projektplan där det förväntade 
arbetet beskrevs. En projektplan bör enligt Johannesson et al. (2013) innehålla 
projektets syften och mål, vad projektet skall innehålla, eventuellt vilka 
avgränsningar som bör göras, vilka delprojekt som finns, hur 
projektorganisationen ser ut, resursplanering och en tidsplan. För tidsplanen så 
skapades ett Gantt-schema som är en enkel metod för att visualisera projektets 
olika aktiviteter i ett tidsspann. Ett Gantt-schema används oftast i tidiga skeden 
av projekt menar författarna då den inte lämpar sig för uppföljning och styrning 
av projekt menar Johannesson et al. (2013). Projektplanen användes för att ge 
examensarbetaren, uppdragsgivaren och universitet en god bild av hur arbetet 
var tänkt att genomföras. 
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När projektplaneringen var klar skickades en projektplan in till handledaren vid 
LTU samt till handledaren på Creator för godkännande. Den ansågs vara 
välutformad och med några mindre ändringar kunde projektet tas vidare till nästa 
fas. 
 
3.2 LITTERATURSTUDIE 

För att få djupare förståelse gjordes det litteraturstudier i vissa områden som kan 
vara relevanta för projektet. De undersökta områdena är korona 
urladdningseffekt, inkapsling av elektronik, DFM och produktutveckling.  
Teori om dessa områden har inhämtats från kurslitteratur, övrig litteratur, 
vetenskapliga artiklar och standards. 
 
Sökord som användes är: Teknisk design, Corona, Partial discharge phenomena, 
Produkt utveckling, IP-klassificering 
 
3.3 KONTEXTUNDERSÖKNING 

I denna del presenteras de metoder som används under 
kontextundersökningsfasen. 

 

För att få förståelse hur den befintliga produkten fungerar i dagsläget och hur den 
är uppbyggd så studerades prototyper av den befintliga produkten samt tidigare 
internt dokumenterat material om produkten. Det söktes även information om 
frånskiljare och ställverk för att skapa förståelse om den miljö som 
temperatursensorn verkar i. 

Kartläggning av produkt 

Uppbyggnaden av temperatursensorn kartlades genom att studera prototyper 
som tagits fram i en pilotserie av produkten. Några av dessa prototyper hade varit 
fullt fungerande och suttit ute i fält medan vissa inte var fullt monterade så att 
de kunde plockas isär så insidan kunde studeras. Detta gav en tydlig bild av hur 
temperatursensorn var uppbyggd mekaniskt. För att förstå de funktioner och 
egenskaper temperatursensorn har så studerades material som dokumenterats om 
produkten under tidigare arbeten. Produkten presenterades även av 
uppdragsgivare som förklarade hur produkten fungerade, tidigare erfarenheter 
och vilka problem man hade stött på. 

Kartläggning av ställverk 

För att få en djupare förståelse om den miljö som produkten är avsedd att 
användas i så kontaktades Anders Alfredéen som är montör på Vattenfall 
Services, han berättade om hur anläggningar fungerar och hur de är uppbyggda. 
I tidigare dokumenterat internt material kunde information om hur produkten 
används och monteras i anläggningar studeras och skapa förståelse. Ytterligare 
information om ställverk och frånskiljare hämtades från leverantörers och 
distributörers hemsidor. 
 

 

Benchmarking beskrivs enligt Priest & Sanchez (2001) som en utvärdering av 
redan befintliga produkter som har en liknande funktion. Sedan kan den kunskap 
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som man lärt sig av konkurrenterna tas tillvara när man utvecklar den nya 
produkten. Under detta projekt utfördes benchmarkingen främst genom att söka 
på internet efter liknande produkter och liknande patent. De produkter som 
hittades analyserades sedan där för- och nackdelar för de olika produkterna 
identifierades.  Benchmarkingen gjordes för att få en överblick av vad det finns 
för liknande system på marknaden idag. 
 

 

En behovsanalys görs för att ta reda på vad det egentliga behovet kunden har. 
Det har under detta projekt främst används intervju och diskussion för att 
kartlägga behovet. För att ta reda på kundernas eller användarnas synpunkter på 
produkter eller tjänster så används ofta intervjuer enligt Johannesson et al. 
(2013). Det gjordes en intervju med en montör för att få en inblick hur produkten 
har upplevts samt diskussion med uppdragsgivare där deras önskemål lades fram.  

 

En kravspecifikation är ett dokument där de funktionella kraven på en 
produkt presenteras enligt Johannesson et al. (2013). Kravspecifikationen 
utvecklas och blir mer detaljerad under projektets gång när man succesivt tar 
fram lösningar och koncept. Kravspecifikationen har under detta projekt 
används för att se till att de koncept som tagits fram skall ha potential att 
uppfylla kraven. 
 
Kravspecifikationen grundar sig i detta projekt på de krav som 
uppdragsgivaren ställer på produkten. Den har används under detta projekt 
för att se att de tidiga koncepten har haft potential att uppnå dessa krav och 
det slutgiltiga uppnår dem. 

 

Vid det andra delmålet kontrollerades det att det fanns teori inom relevanta 
områden. Det ansågs att det behövdes kompletteras med viss teori om 
tillverkningsmetoder och material. I kontextundersökningen hade det gjorts en 
behovsanalys, benchmarking av liknande produkter samt en kravspecifikation. 
Kravspecifikationen ansågs behöva utvecklas, men eftersom det är ett levande 
dokument under projektet så togs projektet vidare till nästa fas. 
 
3.4 KREATIVTUTVECKLINGSARBETE 

Nedan presenteras de idégenereringsmetoder som används under denna fas samt 
urvalsprocessen. Det genomfördes både en workshop och enskilda kreativa 
metoder. Denna process har följt utvärderingsprocessen enligt Ulrich & Eppinger 
(2007) som visualiseras i figur 7, där det först handlar om att få fram kvantitet av 
idéer för att sedan utvärdera och eliminera dåliga lösningar. Sedan utvecklas de 
kvarstående koncepten och utvärderas på nytt för att sedan resultera i ett 
slutgiltigt koncept. 
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Under idégenereringsfasen anordnades det en workshop där personer med olika 
kunskapsområden på Creator bjöds in. Workshopen inleddes med två kreativa 
uppvärmningsövningar och sedan beskrevs det verkliga problemet som följdes av 
tre kreativa metoder.  

Kreativa uppvärmningsövningar 

Genom kreativa uppvärmningsövningar menar Michalko (2006) att man blir 
avslappnad och mer öppensinnad till nya idéer som kan vidareutvecklas. Han gör 
liknelsen till att göra kreativa metoder utan uppvärmningsövningar är som att så 
ett frö på hårt packad jord, genom att göra några enkla övningar där kreativiteten 
fås igång så är det som att så i nyplöjd jord där fröet har lätt att gro och växa. 
PDA group (2014) skriver att metoden kan verka barnslig men att den är 
utformad för att få igång deltagarnas hjärnor och deras kreativa tänkande. 
 

Marsianerna: 
Denna övning är till för att få igång det kreativa tänket och går till så att ett 
scenario om att det har landat marsianer på parkeringsplatsen utanför 
berättas. De kan inte förstå eller prata något jordspråk utan bara grafiska 
symboler (Michalko, 2006). Deltagarnas uppgift är att välkomna och beskriva 
vad de jobbar med och vad deras företag sysslar med endast genom att 
använda grafiska symboler. Varje deltagare skall göra en kort presentation som 
enbart består av grafiska symboler. Alla presentationer redovisas och sedan 
väljs en ut som deltagarna vill presentera för marsianerna.  

 
Workshopen inleddes med denna kreativa uppvärmningsövning och när tiden 
för övningen var klar gicks alla deltagares skisser igenom och de fick förklara 
hur de tänkt. 

 
30-cirklar: 
Denna övning utvecklades av Bob McKim och presenteras av Tim Browns 
TED-talk om kreativitet (Brown, 2008). Det går ut på att alla deltagare får ett 
papper var med 30 cirklar på, sen ska de under en minut göra om alla cirklar 
till ett objekt. 
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Denna metod användes som den andra uppvärmningsmetoden under 
workshopen och fungerade bra för att få igång deltagarna. 

Brainstorming 

Brainstorming kallas även ibland för ”Storhjärna” då det går ut på att en grupp 
skall komma fram med en stor kvantitet av idéer genom att diskutera. Enligt 
Johannesson et al. (2013) finns det fyra grundregler vid brainstorming, ingen 
kritik är tillåten, kvantitet är det viktiga, tänk utanför lådan och kombinera idéer. 
Helst skall inga kommentarer ges oavsett om de är negativa eller positiva. Man 
skall heller inte vara självkritisk utan framför alla idéer som dyker utan att 
bedöma dem. Det är viktigt att många idéer kommer fram då chansen att några 
av dem är riktigt bra ökar. Oavsett hur konstig en idé kan tyckas vara så ska den 
framföras då den kan de ge någon annan en utmärkt idé utifrån den eller med 
viss modifikation kan det bli en utmärkt lösning på problemet. Genom att 
kombinera samt lägga ihop olika lösningar och idéer, kan det genereras helt nya 
förslag att lösa problemet på. 
 
Under denna workshop så fick först deltagarna skriva ner lite snabba idéer om 
produkten på post-it-lappar som sedan brainstormingen började runt. Sedan kom 
det många olika idéer som alla antecknades på en whiteboardtavla så alla 
deltagare kunde se idéerna på ett tydligt sätt. Det var mycket tydlig att 
brainstormingen passerade de fem olika faserna som Johannesson et al. (2013) 
beskriver. Först kommer vanliga idéer följt av lägre tempo av nya idéer alternativt 
tystnad. Sen börjar storhjärnan fungera och deltagarna tänker tillsammans, följt 
av tystnad och i den sista fasen kommer lite ovanligare idéer. 

Idéskiftesmetoden 

Workshopen avslutades med idéskiftesmetoden som enligt Johannesson et al. 
(2013) också brukar kallas 6-3-5-metoden då gruppen förslagsvis ska bestå av sex 
personer som skissar tre egna idéer och vidareutvecklar tre idéer av de andra fem 
i gruppen.Varje gruppmedlem börjar med ett tomt papper där de har tre minuter 
på sig att skissa tre olika idéer. När tiden är slut så skickas papperna vidare ett 
hack till höger där nästa person skissar vidare på idéerna. Denna process upprepas 
sedan till alla har skissat på allas idéer. Eftersom alla har olika uppfattning om 
problemet så kan andras skisser och anteckningar generera nya idéer eller 
vidareutveckling på andras idéer enligt författarna.  
 
Under workshopen skickades papperna runt två varv för att deltagarna skulle 
kunna se hur de andra hade tänkt vidare på deras idéer. Med denna metod så 
skapas helhets idéer som ofta är lite längre tagna än en enkel idé från t.ex. 
brainstorming. I Figur 8 syns det när deltagarna genomför idéskiftesmetoden. 
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Katalogmetoden går ut på att man söker information i litteratur, tidskrifter, 
internet och m.m. Det påminner om benchmarkingen som utfördes i 3.3.2 men 
används för att se hur andra har löst liknande problem eller bara få inspiration av 
produkter som inte är konkurrenter menar Johannesson et al. (2013).  
 
Under detta arbete söktes det mest efter inspiration via internet. Inspirationen 
gav flera olika idéer på hur man kunde lösa olika problem. Påminner lite om 
benchmarking men här kollades det på helt andra produktkategorier.  

 

En systematisk metod som går ut på att kolla så att idégenereringsmetoderna har 
varit mångsidiga och öka idéer inom försummade områden. Detta görs genom att 
kategorisera upp de olika lösningsförslagen i lämpliga rubriker. Om någon 
kategori har lågt antal idéer kan man söka efter ytterligare idéer inom den 
kategorin enligt Johannesson et al. (2013). 
 
Under detta projekt användes denna metod för att kategorisera upp de idéer som 
beskrivs som enkla idéer i 3.4.4. De sorterades upp i fyra olika kategorier, idéer 
som rör utformning, märkning, montage och funktion. Alla kategorier fick många 
idéer så ingen ytterligare sökning av idéer skedde under denna metod. Sedan 
användes de i kombinationsprocessen för att få en bredd på koncepten. 
 

 

För att få fram koncept av idéerna utan att några idéer skulle falla bort p.g.a. att 
de enbart uppfyllde en funktion gjordes denna kombinationsprocess. Alla idéer 
som framkommit av de kreativa metoderna delades in i två grupper, helhetsidéer 
och enkla idéer. Helhetsidéer var sådana idéer som skulle kunna fungera 
självständigt och enkla idéer var idéer som enbart rörde en funktion, form eller 
övrig tanke. De enkla idéerna kombinerades med helhetsidéerna vilket 
genererade i att helhetsidéerna kunde utvecklas och även några nya helhetsidéer 
uppstod som sedan kunde tas vidare som koncept.  
Se Figur 9 Modell på hur kombinationsprocessen gick till.för visualisering på hur 
kombinationsprocessen gick till. 
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De koncept som fåtts fram genom kombinationsprocessen gallrades sedan genom 
att examensarbetaren tillsammans med handledaren på Creator kontrollerade så 
att koncepten var realiserbara och kunde uppnå de krav som finns i 
kravspecifikationen. De koncept som ansågs uppfylla dessa krav utvecklades 
sedan ytterligare och visualiserades med hjälp av skisser och kompletterande text. 
 
Denna metod lämpa sig bra för att få ner antalet koncept och på ett enkelt sätt 
få bort de som inte var genomförbara. 

 

Konceptvalet gjordes genom en konceptvalsmatris inspirerad av Pughs 
beslutsmatris där koncepten utvärderas efter hur väl de uppfyller funktioner som 
är hämtade från kravspecifikationen. Genom att systematiskt betygsätta de olika 
koncepten hur väl de uppfyller de önskade funktionerna så rangordnas 
koncepten. De funktioner som listas kan ha olika stor betydelse på produkten 
och därför viktas de med objektiv bedömning för att få bättre pression i 
rangordningen av koncepten.  
 
Viktningen gjordes av handledaren på Creator med hjälp av examensarbetaren. 
Poängsättningen av de olika koncepten gjordes av en grupp bestående utav två 
konstruktörer, en mekaniker och en designer som alla arbetar på Creator. 
Koncepten fick poäng mellan 1-5 beroende på hur väl de ansågs uppfylla 
funktionerna och därefter kunde ett koncept tas vidare. Detta koncept 
utvecklades och resulterade i två varianter av konceptet som togs med in i nästa 
fas. 

 

Vid delmål tre skulle det ha valts ett koncept som skulle gå vidare till 
detaljutveckling/konceptfasen men det beslutades vid konceptvalet att två 
varianter av ett koncept skulle tas med in i nästa fas. 
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3.5 DETALJUTVECKLING/KONCEPT 

 I detta kapitel beskrivs de metoder som användes vid 
detaljutveckling/konceptfasen 

 

Denna fas inleddes med att de tekniska lösningarna av de två varianterna 
specificerades mer i detalj. Koncepten ritades upp i 3D-cad programmet 
Solidwork där det måttsattes i lämplig storlek utefter elektroniken som monteras 
inuti. Här kunde även volymen på koncepten tas fram och på så sätt kunde en 
ungefärlig vikt beroende på material tas fram och även materialåtgång.  

 

Under hela projektet har tillverkningsaspekten funnits med men under denna fas 
kontaktades potentiella leverantörer för konsultation i hur de två koncepten kan 
tillverkas och vilka material som de ansåg var lämpligast. De leverantörer var 
svenska företag som arbetar med olika typer av tillverkningsmetoder. Här gavs 
ungefärliga material och tillverkningskostnader som kunde användas som 
riktlinjer vid det slutgiltiga konceptvalet. Som hjälp för att leverantörerna skulle 
kunna uppskatta material och tillverkningskostnader användes 3D-cadfilerna 
som togs fram i 3.5.1. 
 
Efter det slutgiltiga konceptvalet togs det fram mer detaljerade kostnader på det 
slutgiltiga konceptet. Då kontaktades företag som kunde tänkas tillverka de olika 
komponenterna och det gjordes en offertförfrågan. På så sätt kan man komma 
väldigt nära den slutgiltiga tillverkningskostnaden av produkten. 

 

För att välja vilket koncept som skulle bli den slutgiltiga produkten gjordes ett 
konceptval av en grupp bestående av uppdragsgivare, elektronik- och 
mekanikingenjörer, en designer och en mekaniker. Vid konceptvalet 
presenterades koncepten med hjälp av renderade bilder och 3D-utskrifter av de 
två olika koncepten. 3D-utskrifterna gjordes för att skapa bättre förståelse av 
koncepten, genom att ha modeller i verklig storlek så ges en bättre bild av 
storleken och utformningen av produkten än om enbart skisser och bilder visas. 
Det presenterades även data på olika material och dess tillverkningskostnader 
som uppskattats av leverantörer. Valet skedde genom en öppen diskussion om 
koncepten där för- och nackdelar diskuterades om både koncepten och olika 
material. De två konceptet ställdes även mot kravspecifikationen som kunde 
bekräfta att rätt val var gjort.  
 

 

För att kunna se det slutgiltiga resultatet av projektet tillverkades den en 
prototyp. Denna prototyp gjordes i samma material som produkten sedan skall 
tillverkas i för att visualisera det slutgiltiga resultatet. Det är även vid senare 
tillfälle möjligt att göra tester på denna prototyp för att kontrollera att den 
uppfyller de krav som ställs på produkten. Prototypen tillverkades i Creators 
mekanikverkstad. 
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3.6 KREDIBILITET 

Nedan beskrivs hur tillförlitligheten på arbetet stärkts genom olika metoder. 

 

För att kunna säkerställa kvalitén på källor finns egentligen ingen strikt metod 
att följa skriver Umeå universitetsbibliotek (2016). Men det finns några 
vägledningsknep för att säkerställa trovärdigheten hos källan genom att kolla att 
den är aktuell, författaren har kunskap inom det aktuella området, informationen 
har blivit granskad innan publicering, vad syftet med informationen är och att 
det finns referenser till andra trovärdiga källor (Karolinska Institutet, 2016).  
 
Under detta arbete har källor i första hand hämtats i kurslitteratur, vetenskapliga 
databaser och välkända hemsidor. Har inte information funnits i dessa medier 
har information hämtats från övriga källor som kritiskt granskats genom att 
undersöka vem författaren är, att flera källor har samma information och att 
informationen varit aktuell. 

 

Vid workshopen och de val som gjorts så har det försöks hållas en god bredd på 
kunskapen hos de personer som deltagit i de olika aktiviteterna. Detta för att få 
en bred syn med olika infallsvinklar på idéer och koncept. 
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I denna del presenteras resultatet av arbetet och dess metoder. 
 
4.1 RESULTAT KONTEXTUNDERSÖKNING 

Nedan presenteras resultat från kontextundersökningen. 

 

Resultat av nulägesbeskrivningen delas upp i två rubriker, kartläggning av den 
befintliga produkten och kartläggning av ställverk. 

Kartläggning av produkt 

Den smarta temperatur sensorn har tillverkats i en pilotserie och testas utförligt 
ute i ställverk. Den har en cylindrisk form med mjuka kanter där inspirationen 
med midjan kommer från formen av en jojo, se Figur 10.  

 
Den har en yttre diameter på 49 mm och höjden 27 mm.  
Sensorn består av en kapsling i två delar, en inre och en yttre. De två olika 
kapslingsdelarna har olika funktioner, den yttre har en form som skall motverka 
koronaurladdning och den inre för montage av elektronik. De är tillverkade i 
aluminium för att skydda elektroniken mot yttre elektroniska fält. Midjan på den 
yttre kapslingen är till stor del estetiskt utformning men nyttjas även av 
montageverktyget som använder den för att greppa sensorn. I den inre kapslingen 
monteras elektroniken som består av ett kretskort med batteri, inre 
temperaturgivare och IR-sensor samt antennen som monteras ovanpå den inre 
kapslingen, se Figur 11 för sprängskiss av temperatursensorn. IR-sensorn som är 
genomgående i botten på den inre kapslingen tätas med en o-ring och kan mäta 
exakt temperatur på frånskiljaren. Den inre temperaturgivaren används som 
referens för att se att IR-sensorn visar ett rimligt värde.  Från kretskortet går det 
en koaxialkabel till antennen som kan sända informationen vidare till 
basenheten. Ovanpå antennen sitter det en plastfilm som skyddar antennen från 
yttrepåfrestningar samt så är serienummer och logotyp tryckt på denna som gör 
det lätt att identifiera sensorerna. De två kapslingsdelarna sätts ihop med en 
presspassning som gör att antennen trycks fast, det blir galvanisk kontakt mellan 
kapslingarna och ska göra så att sensorn blir tät. Sensor monteras med hjälp av 
en dubbelhäftande akrylbaserad tejp som fäst på undersidan av sensorn och sedan 
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trycks den fast på frånskiljaren där den skall sitta. Tester har gjorts som visar att 
denna tejp är mycket bra för att få sensorn att fästa på frånskiljarna. 
 
Produkten har tillverkats i en pilotserie som har genomgått tester och även 
monterats på frånskiljare ute i fält. Det har gjorts tester på IP-klassning X5 och 
även IP-klassning X7 där sensorn har fått godkänt resultat på båda testerna. 
Under de långtidstester som har gjorts har det dock visat sig att vatten/fukt har 
tagit sig in i kapslingen vilket har orsakat att sensorerna har visat felaktiga värden 
eller slutat fungera. Med största sannolikhet har fukten tagit sig in i skarven 
mellan den yttre kapslingen och antennkortet.  
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Kartläggning av ställverk 

Ställverkets funktion är att ge möjlighet att koppla till och från ledningar samt 
att koppla om nätet. Det finns inkommande och utgående ledningar och för varje 
ledning sitter det brytare och frånskiljare för att vid behov kunna bryta 
strömbanan.  Se Figur 12 för bild på en variant av frånskiljare från ABB.  
 

 
Frånskiljare är en vanligtvis gjorda i aluminium och förslitningar sker på dessa 
frånskiljare dels av klimatet men även varje gång det öppnas eller stängs. Dessa 
förslitningar kan under tid orsaka dålig kontakt med överhettning som följd. 
Förslitningar sker i kontaktpunkterna på frånskiljaren, se de röda markeringarna 
i figur 12.  
 

 

Nedan presenteras de system som har liknande egenskaper som Creators 
temperatursensor. 

WTMS by Schneider electric 

WTMS är ett trådlöst temperaturövervakningssystem som är framtagen för att 
kunna hålla koll på temperaturförändringar i känsliga punkter på elektrisk 
utrustning. Den skall fungera på låg- och mellanspänningsutrustning så som 
transformatorer, brytare, kablar, motorer, m.m. upp till 50kV.  
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En temperatursensor fästs på önskat ställe med RTV silikon adhesiv och 
superlim, superlimmet håller sensorn på plats medan silikonen härdas i 24h i 
rumstemperatur. När sensorn sedan är på plats skickas informationen trådlöst via 
radiovågor till en basenhet som i sin tur är uppkopplad till internet och kan skicka 
informationen till en programvara. I programvaran kan sedan max och min-
värden på temperaturen sättas när den skall varna. (Schneider electric, 2011a) 
Själva sensorn som visas i Figur 13, har en kapsling i någon typ av polymer med 
höjden 25mm och diametern 40mm. Den har en räckvidd på ca:30 meter och 
klara av temperaturer mellan 0° till 150°C. Batteriet förväntas räcka minst 5 år 
och kan bytas ut när de tar slut. Sensorn sänder information till basstationen var 
12:e minut om det inte har sker en temperaturförändring på mer än 3°C per 
minut, då skickar den information var 6:e minut (Schneider Electric, 2011b). I 
Figur 14 visas en överblick hur systemet fungerar. 
 

Isön av Free2move 

En temperatur och luftfuktighetssensor som är 
avsedd att användas till att övervaka känsliga 
goods t.ex. livsmedel, läkemedel, elektronik 
och andra varor som kan var känsliga. Den 
varnar när kritiska temperatur eller 
luftfuktighetsvärden uppnås. Sensorn har en 
batteritid på ca: 5år och kan uppdatera data 
från 1s till 18h i intervall.  Har en räckvidd på 
60 meter och klarar av temperaturer mellan -
10° och 70°C (Free2move Holding AB). Bild 
på sensorn visas i Figur 15. 
 

Patent med liknande system 

Det finns ett patent på ett system med trådlösa sensorer som mäter temperatur 
och tryck på högspännings utrustning så som transformatorer, frånskiljare, 
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brytare m.fl. .  Den skickar data till en basstation via radiovågor som skickar data 
vidare till en dator där data kan analyseras. I sensorn sitter det batterier som ska 
hålla 5-10år beroende på hur ofta data skickas till basstationen (United States of 
America Patentnr US 20060202820 A1, 2006). 
 

Micca EMO 

Ett system som är framtaget för att mäta temperatur på luftburna ledningar, 
systemet klara en spänning upp till 400kV. Temperaturen mäts genom en 
sensorenhet som fäst på ledningen, denna enhet består av tre temperatursensorer, 
en referenssensor, antenn och batteri. Detta är inkapslat i en koronaskyddande 
kapsel som syns till höger i Figur 16. Sensor skickar data 1 gång per minut till en 
basenhet som är fäst på närliggande kraftledningsstolpe, max 40m från sensorn. 
Varje basenhet klarar av upp till 12 st sensorer (Micca informationstechnologie 
gmbh, 2009). 
 

 

Sengenuity 

Sengenuity har ett trådlöst temperaturövervakningssystem som använder passiva 
sensorer, d.v.s. de har inget inbyggt batteri utan när de belyses med radiovågor så 
reflekteras en svarssignal till mottagaren som kan registrera informationen. Det 
är framtaget för att kunna övervaka temperaturen inuti ställverk från låg- till 
högspännings-system. Sensorerna som är som små svarta kuber som klarar av 
temperaturer från -20° till 120°C och kan monteras på olika sätt, se Error! 
Reference source not found.. Motagarenheten är en liten dosa med tre antennen 
som läser av temperaturen från sensorerna, den kan sitta ca: 3m från sensorerna 
och kan behandla upp till 12 sensorer. 
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Det verkliga behovet som finns hos slutkund är att kunna övervaka sina 
anläggningar på distans. Det behov som Creator har är att de behöver en produkt 
som är producerabar och som håller de specifikationer som önskas. 

Intervju 

Genom intervju med Anders Alfredéen (Personlig kommunikation 8 mars 2016), 
samlades kunskap om hur montörer upplever och använder produkten. Intervjun 
gjordes via telefon och slutsatsen att dra av den är att han inte hade upplevt några 
problem med själva sensorn utan det var mer med motagarenhet och 
montageutrustning som detta projekt är avgränsat från. Det är viktigt att 
serienumret på pucken är tydligt då det dokumenteras vilken puck som sitter vart 
för att veta vid larm vart överhettning sker. Se bilaga 2 för hela intervjun. 

 

Kravspecifikationen grundar sig i krav som funnits på produkten i tidigare 
projekt. Den har sedan kompletterats med andra krav som har varit relevanta för 
produkten i detta projekt. Kraven har delats upp i rubrikerna Funktion, 
Konstruktion, Tillverkning, Kvalitet och Miljö beroende på vilket typ av krav det 
är. Kravspecifikationen visas i sin helhet i Tabell 1. 
 

Kravspecifikation 
Funktion  
  Antennfunktionen får inte påverkas negativt.  

 Säljande Design 
Konstruktion  
  Inga skarpa kanter. 

 Tätslutande kapsling med IP-klass 65. 
Tillverkning  
  Tillverkningskostnad <400kr/sensor. 

 Design anpassad för tillverkning. 
Kvalitet  
  Ska klara av temperaturer från -40 till 70°C. 

 Ska klara av varierande temperaturer inom givna 
temperaturspannet och olika väderförhållanden. 

 Får inte påverka eller påverkas av högspänning 
 Skall ha en livstid på ca: 10 år 

Miljö  
  Återvinningsbart material 

 Ej miljöfarligt material 
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4.2 RESULTAT AV DET KREATIVA UTVECKLINGSARBETET 

Nedan presenteras resultatet av det kreativa utvecklingsarbetet. Efter att alla 
idégenereringsmetoder var genomförda fanns det totalt ca:80 olika idéer som 
delades in i enkla idéer och helhetsidéer. De kombinerades sedan och slutade i 
12 tidiga koncept där sedan de som inte ansågs vara realiserbara gallrades bort 
och kvar återstod tre som togs vidare till ett konceptval. 

 

Genom de kreativa metoderna gavs många intressanta idéer. Under workshopen 
beskrevs kravspecifikationen bara i stora drag för att inte hämma deltagarnas 
kreativitet och på så sätt få ett så brett spann på olika idéer som möjligt. De ca: 
80 olika idéerna som kommit fram genom alla kreativa metoder studerades sedan 
av examensarbetaren. De delades sedan upp i enkla idéer och helhetsidéer, några 
förslag på enkla idéer visas i Figur 18 och helhets idé i Figur 19. De enkla idéerna 
delades upp i kategorierna utformning, märkning, montage och funktion. Enkla 
idéer från de olika kategorierna kombinerades sedan med helhetsidéerna i 
kombinationsprocessen och efter den fanns det 12st tidiga koncept, några av de 
koncepten visas i  och alla koncepten visas i bilaga 3.  
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Efter gallringen som skedde av handledare och examensarbetaren gallrades sju av 
dessa tolv koncept bort och kvar återstod fem stycken varav några ansågs likna 
varandra så de kombinerades ihop. Totalt blev det tre slutgiltiga koncept. 
 

 

De tre koncepten som togs vidare utvecklades ytterligare och blev koncepten 
Röd, Grön och Blå som presenteras i detalj nedan. Dessa koncept har inte tagit 
hänsyn till den yttre formen på kapslingen utan den presenteras med en enkel 
konvex form. Namnen på koncepten är enbart för att enkelt kunna skilja 
koncepten åt. 
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Grön:  
Detta koncept består av två kapslingshalvor i metall som sätts samman genom 
att de gängas ihop. Det behöver vara metall i den yttre kapslingen för att skydda 
den inre elektroniken mot elektriska fält. I den övre kapslingen är det en öppning 
för antennen som tätas mellan antenn och kapsling med en packning. När de två 
kapslingshalvorna sedan skruvas ihop så trycks packningen med angivet tryck för 
att garantera täthet. I skarven mellan de två kapslingarna är det också packningar 
för att säkerställa täthetsgraden.  
På detta koncept mäts temperaturen enbart genom den inre temperatursensorn, 
det har visat sig av tidigare internt material att temperaturen från IR-sensor och 
temperaturen från den inre givaren följs åt. Eftersom själva IR-sensorn är en 
väldigt dyr komponent så är det en enkel lösning för att reducera kostnaden. 
Temperaturangivelsen blir inte lika tidsexakt som med IR-sensorn men man kan 
fortfarande se när temperaturen ligger över det normala. 
Att tänka på med detta koncept är att den sladd som går mellan kretskort och 
antenn är väldigt skör för böjningar. Gängen bör inte vara för lång så att kabeln 
vrids med och skadas när kapslingen skruvas igen. 
Montagetejpen bör även vara i ett material med god värmeledning och 
vidhäftningsförmåga. Skisser på koncept Grön visas i  . 
 
Röd:  
Detta koncept är väldigt likt den ursprungliga produkten med två kapslingar i 
metall, en inre och en yttre som pessas ihop med en presspassning. Det som skiljer 
sig är att tätningsmassa appliceras på kanten mellan antenn och den övre 
kapslingen. Det blir en väldigt enkel lösning då få delar behöver konstrueras om 
och tätheten mellan antenn och kapsling försäkras. Det är viktigt att denna 
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tätningsmassa är UV- och åldersbeständig så att funktionen inte påverkas 
negativt med tiden. Skisser på konceptet visas i Figur 20. 
 

 

 
Blå: 
Koncept Blå skiljer sig från de andra koncepten genom att det endast består av 
en enkel kapsling i metall. Antennen fästs i ett spår och sedan gjuts produkten in 
i någon typ av polymer. På ett sådant sätt så blir det väldigt få delar i produkten 
och tätheten garanteras genom att polymeren sitter runt hela den övre delen av 
produkten. Produkten fästs upp med en adhesiv tejp likt den nuvarande 
produkten. Skisser på produkten visas i Figur 21. 
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Konceptvalet resulterade i att koncept Blå fick högst poäng både som oviktad 
och viktad, se Tabell 2. Det diskuterades om projektet skulle fortsätta med Blå 
som den var eller om den skulle kombineras med någon av de andra. Då föddes 
det en idé på en variant av koncept blå som bygger på samma princip men har 
lite annan utformning, se Figur 22. Den har också en enkelväggkapsling men 
istället för att den gjuts in så monteras elektroniken inuti en plastdetalj som sedan 
stoppas i den yttre metallkapslingen. Denna variant tog även med att enbart den 
inre temperaturgivaren används. Deltagarna tog beslut om att gå vidare med både 
koncept blå och den alternativa utformningen på koncept blå till nästa fas.  
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Variant av koncept blå 
Varianten av koncept blå består av ett plasthölje där elektroniken monteras inuti. 
Sedan monteras den i ett metallhölje som skall skydda elektroniken från 
elektriska urladdningar. Den använder sig enbart av den inre temperaturgivaren 
likt koncept Grön. 
 
4.3 RESULTAT AV DETALJUTVECKLING/KONCEPT 

De två koncepten detaljerades mer i sin utformning och de ritades upp i 3D-cad 
programmet Solidworks. Här kunde en mer enhetlig bild av koncepten ges och 
utformning på detaljer blev mer specifik. Koncepten namngavs till Nigrum och 
Argentum, namnen kommer från vilken färg de hade vid tillfället och betyder 
svart respektive silver på latin. Nedan presenteras koncepten i detalj med 
uppskattade tillverkningskostnader av leverantörer.  
 

 

Den yttre formen på enheten studerades och testades i olika varianter, se figur 
25. Variant 1 och 2 utstrålar en stabil känsla, medan 3 känns betydligt smidigare. 
Nummer 4 blir väldigt detaljerad med dubbelmidjan och de snäva radierna ökar 
risken för uppkomst av korona. Den slutgiltiga formen blev nummer 5 som 
utstrålar smidighet samtidigt som midjan gör att det händer något med formen 
på produkten, det är inte bara en välvd slät yta som i variant 3. Denna känsla att 
det händer något med produkten kan vara en nyckel till att fånga en intressents 
uppmärksamhet. 
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Nedan presenteras de två olika koncepten Nigrum och Argentum i detalj. Samt 
de kommentarer de fick under det slutgiltiga konceptvalet.  
 
Nigrum: 

 

Nigrum som visas i Figur 24 består av en kapsling i metall som skall skydda den 
inre elektroniken mot elektriska fält. Antennen klämms fast på en kant i toppen 
av kapslingen med styrspår för att rotationsfixera 
antennen, se Figur 25. Detta för att den skall sättas 
lika på alla enheter för att inte den koaxiala-kabeln 
som går mellan antenn och kretskort skall ansträngas 
i onödan. Denna gjutes sedan in i en polymer som 
säkerställer att enheten blir tät. På ovansidan av 
enheten trycks sedan serienummer och logotyp direkt 
på polymeren. Elektroniken fästs på samma sätt som 
den gör i produkten idag, lika så är tätningen i botten 
där IR-sensorn sticker ut oförändrad.  I Figur 26 syns 
en bild på 3d-utskriften av prototypen. Måtten på konceptet är satta efter att få 
en så liten produkt som möjligt samtidigt som den ursprungliga elektroniken inuti 
produkten skall få plats. 
 
De positiva kommentarerna som gavs till denna var främst att den var en väldigt 
enkel konstruktion och täthetsgraden verkade vara mycket god. De negativa som 
sades om konceptet var främst att det inte är så miljövänligt att gjuta in saker i 
polymerer då det vid återvinning är svårt att separera.  Även hur galvanisk 
kontakt mellan antennkortet och kapslingen kan garanteras. 
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Argentum: 

 

 
Argentum består av en enväggig kapsling i metall likt Nigrum men har en större 
diameter då antennen och all annan elektronik fästs i ett plasthölje som sedan 
sätts inuti kapslingen, se Figur 27. Det fästs ge-
nom ett klickfäste som utgörs av en liten 
utbuktning i plasthöljet och en skåra i metall-
kapslingen se Figur 28. I Figur 29 visas bilder på 
3d-utskriften av konceptet. Tätningen sker 
genom att en o-ring sitter mellan plasthöljet och 
metallkapslingen.  O-ringen fäst i ett o-ringsspår 
i plasten som dimensionerats med hjälp av 
Trelleborgs Sealing Solutions o-ringskalkylator 
(Trelleborg Sealing Solutions, u.d.). Det 
dimensionerades till 2,5mm i djup och en bredd 
på 2,4mm till en standard o-ring med 
tvärsnittsdiametern 1.78mm och en 
innerdiameter på 41mm. Se bilaga 4 för 
fullständigt datablad. 
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De positiva kommentarer som gavs om detta koncept var främst 
tillverkningskostnaden, se tabell 3. De negativa var dock att den blir lite större 
än Nigrum samt att utformningen känns krångligare. 

 

Eftersom produkten skall tillverkas i 10 000 exemplar så ansågs pressgjutning vara 
det bästa alternativet för kapslingen då det behöver vara i ett metalliskt material 
och klarar komplexa former. Det material som idag är vanligast att man 
pressgjuter är aluminium som den nuvarande kapslingen består av. Även zink 
kollades det närmare på då det har liknande egenskaper men är betydligt lättare 
att forma vilket resulterar i lägre verktygskostnader. Det ger även mycket goda 
toleranser med pressgjutning av zink. Nackdelen är att zink är ca:2,5 gånger 
tyngre än aluminium och inte lika korrosionsbeständigt. I tabell 3 visas de 
uppskattade kostnaderna för de olika koncepten i både aluminium och zink. 
  

 

Vid det slutgiltiga konceptvalet så presenterades de två olika koncepten Nigrum 
och Argentum med 3D-uskrivna prototyperna, renderingar på produkten och en 
tabell med de uppskattade tillverkningskostnaderna av leverantörer, se Tabell 3. 
Nigrum ansågs vara en mycket enkel lösning som krävde få detaljer. Det negativa 
med den är att det generellt sätt inte är så miljövänligt att gjuta in komponenter 
då det är svårt att skilja materialen åt när produkten skall återvinnas. Argentum 
ansågs ha en lite krångligare utformning med fler komponenter. Det kom även 
fram att det från antennens ytterkant behöver det vara galvaniskt kontakt med 
det yttre höljet för att antennen skall jordas. Detta blev en klar nackdel för 
Argentum då det i sådana fall skulle behövas en metallinsats inuti plasthöljet.  
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Vilket material som skulle användas, aluminium eller zink i själva kapslingen av 
produkten diskuterades också. Diskussionen gick så att deltagarna på 
konceptvalet hade väldigt lite erfarenhet av att arbeta med zink men tyckte att 
det var ett bra alternativ. För att använda zink i tempsensorn så måste grundliga 
tester göras för att kontrollera att materialet fungerar till produkten. Det 
slutgiltiga valet föll därför på aluminium då det är testat i produkten och validerat 
att det klarar av de yttre påfrestningar som ställ på produkten. 
 
Det slutgiltiga valet blev Nigrum med ett hölje i aluminium. Detta med 
argumenten att den har en enkel utformning och att den har en god förmåga att 
stänga väta ute. Det var några detaljer som det behövdes kollas närmare på och 
detta gällande den nya informationen om att antennen måste ha galvanisk 
kontakt med ytterhöljet, så för att försäkra detta föreslogs det att fästa antennen 
med ett ledande lim.  
 
Det diskuterades även hur temperaturen skulle mätas på det slutgiltiga 
konceptet, om IR-sensorn skulle används eller den inre sensorn som koncept 
Argentum använde sig av. Det ansåg vara en god tanke för att få ner kostnaden 
men det kräver också en hel del tester och förändring i elektronik för att 
säkerställa funktionen. Därför valdes det att temperaturen mäts via IR-sensorn.  
 
För att kontrollera att det var det starkaste konceptet som hade valts som det 
slutgiltiga konceptet ställdes de båda koncepten mot en konceptvalsmatris se 
tabell 4. Genom detta kunde det styrkas att det var det starkaste konceptet som 
hade valt vid konceptvalet. Trots att det enbart skiljer en poäng i det oviktade 
poängen så anses det styrka det val som gjordes vid konceptvalet.  
 

 
 
4.4 SLUTLIGT RESULTAT 

Det koncept som detta arbete har resulterat i har fått arbetsnamnet Nigrum 
och presenteras nedan med utformning, material, tillverkningsmetoder och 
tillverkningskostnad. I Figur 30 visas en rendering av det slutgiltiga konceptet. 
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Det slutgiltiga konceptet består av en kapsling i aluminium som skyddar den inre 
elektroniken från yttre elektriska fält. Den yttre utformningen är rundad i 
kanterna för att motverka att det uppstår koronaeffekt och den midjan som den 
har är främst för ett estetiskt utseende med säljande design men det minskar även 
materialkostnader och underlättar montering då montageverktyget använder 
midjan när den greppar produkten. Det material som är rekommenderat av 
leverantör är en aluminiumlegering (AlSi12(Fe)) som lämpar sig för en 
utomhusmiljö. 
 
Antennen fäst sedan med ett ledande lim som försäkrar att det blir galvanisk 
kontakt mellan antenn och kapsling. Det lim som rekommenderats av 
leverantör är ett tvåkomponents silverlim som klarar av temperaturer mellan 
-55°C till 150°C.  
 
Toppen av enheten gjuts sedan in i någon typ av polymer, enbart toppen gjuts 
in för att använda så lite plast som möjligt för att värna om miljön samt att 
underlätta appliceringen. Sedan trycks serienummer och logotyp ovanpå 
ingjutningen, se Figur 31 och 34. 
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Tejpen som används för att fästa enheten på frånskiljarna är en tejp från 3M 
som heter VHB5952, den har används av den ursprungliga produkten. Under 
de pilottester som gjorts i tidigare projekt har det den tejpen fungera mycket 
bra, vilket har gjort att det slutgiltiga konceptet i detta projekt kommer 
använda samma tejp. 

 

 

 

Här beskrivs tillverkning/montagekostnader för de olika komponenterna, 
prisförslagen har hämtats från potentiella leverantörer. 
 
Aluminiumkapslingen skall pressgjutas och till detta krävs ett formverktyg som 
kostar 298 500 SEK samt ett skäggverktyg som kostar 101 000 SEK. Verktygen 
kostar lika mycket oavsett hur många produkter som tillverkas i dem, därför 
rekommenderar (Lefteri, 2012) att man endast använder denna metod vid stora 
serier.  Sedan kostar varje enhet i material och maskinkostnader 8,75 SEK. 
Ingjutningen är tänkt att ske genom att produkten doppas i en flytande polymer 
som sedan stelnar.  
 
Eftersom elektroniken har varit en avgränsning under detta projekt har inte den 
ändras utan kostnader för det har hämtats ur kostnadskalkyl för den ursprungliga 
produkten i internt material. 
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Den totala kostnaden inklusive elektronik blir 257 sek och då är det utan 
fraktkostnader och paketering, se tabell 5 för fullständig uträkning. I det slutgiltiga 
priset har verktygskostnaden slagits ut på 10 000 enheter. 
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Produkten som tagits fram under detta arbete förväntas att uppnå de mål som 
sattes upp i projektets inledning. För att säkerställa att produkten uppnår målen 
behöver vissa tester göras. 
 
Produktens utformning har tagit hänsyn till koronaurladdnings effekten genom 
att ha en yttre utformning med runda och mjuka kanter för att motverka detta 
(Hubbell Power Systems Inc, 2004). Samtidigt är den yttre utformningen en 
viktig försäljningsfaktor när produkten marknadsförs för att skapa ett intresse hos 
en potentiell kund vid t.ex. mässor och företagsträffar. Där kommer kunden i 
kontakt med produkten för första gången och då skall de få känslan av en 
kvalitativ produkt (Johannesson, Persson, & Pettersson, 2013). Eftersom 
produkten inte används aktiv av någon människa efter att den är monterad så är 
det just i försäljningssyfte som produkten behöver vara attraktiv. Men det kan 
även vara viktigt när produkten behöver bytas ut när batteriet tagit slut att 
kunden fortfarande trivs med produkten så att de är villiga att investera i en ny 
enhet. För att kunden skall investera i enheten gäller det att de har fungerat som 
de ska utan några problem med t.ex. att fukt tränger in i enheten som gör att den 
slutar fungera. Detta kan upplevas som att produkten inte håller vad den lovar 
vilket gör att kunden inte är villig att ersätta den med en ny produkt då tilltron 
till produkten försvunnit. Under projektet har det tagits hänsyn till produktens 
geometri, material, tillverkningsmetod och funktion för att skapa en hållbar 
produkt. Genom att ta hänsyn till alla dessa faktorer har en ekonomisk hållbar 
produkt kunna presenterats. 
 
Detta arbete har varit till värde för Creator då en utveckling av deras produkt 
gjorts som gör den mer kostnadseffektiv vilket är gynnsamt ekonomiskt för 
företaget.  För nätägare kan detta arbete vara ett steg närmare att produkten 
kommer ut på marknaden vilket kan öka deras kontroll av elnäten och kunna 
förebygga plötsliga elavbrott som kan kosta miljonbelopp. Ett av de största 
elavbrotten i Sverige som delvis orsakades av haveri i en frånskiljare beräknas ha 
kostat ca: 500 Mkr, (Svenska Kraftnät, 2003). Intresset för nätägare att kunna 
hålla koll på elnäten och förebygga avbrott är stort. 
 
5.1 Rekommendationer  

Utifrån den prototyp av Nigrum som tillverkats av Creator rekommenderas det 
att genomgående tester görs där funktionen testas. Det bör även göras IP-tester 
för att säkerställa täthetsgraden, Temperaturcyklingstester för att se att 
produkten klarar av det temperaturspann som finns med i kravspecifikationen. 
Det bör även göras spänningstester för att säkerställa att produkten inte genererar 
korona.   En kalibrering av antennen så att den får bästa prestanda utifrån den 
nya utformningen av produkten är också att rekommendera. 
 
5.2 Syfte och mål 

Målet var att ta fram en prototyp med en design som skyddar elektroniken mot 
yttre påfrestningar utan att försämra prestandan och ta fram information om 
tillverkningskostnader för en passande tillverkningsmetod för att tillverka 10 000 
enheter. De tillverkningskostnader för den nya utformningen som gavs av 
leverantörer ligger under de ursprungliga tillverkningskostnaderna för produkten 
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vilket ett av målen för projektet var. Målen är uppfyllda då en prototyp har tagits 
fram med en design som gör att elektroniken skyddas samtidigt som den är 
anpassad för att tillverkas.  
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Bilaga 2- Sammanställning av intervju 
Denna bilaga är en sammanställning av den intervju som gjordes med montör 
den 8 mars 2016  



 

Bilaga 3– Tidiga koncept sida 1av 2 
I denna bilaga visas de skisser på de tolv tidiga koncepten. 
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Bilaga 4 – O-rings dimensionering 
datablad, sida 1 av 2 
Nedan visas det datablad som användes vid dimensionering av o-ringen och o-
ringsspåret på koncept Argentum. 
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