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Sammanfattning 
 
Följande examensjobbs rapport bygger på examensjobbskursen i CAD-teknikerprogrammet 
årskurs två.  
 
Arbetet som rapporten bygger på är utfört i samarbete med Hafa badrum i Halmstad. Arbetet 
innefattar utvecklingen av ångmunstycke för steamrar, en slags ångdusch som är en blandning 
av ångbastu samt dusch. Skälet bakom utvecklingen är att passa in ångmunstycket med Hafas 
övriga design, samt att försöka få så lite överskottsvatten som möjligt. 
 
Det kom fram en gemensam idé att integrera ångmunstycket, under ett möte med Hafa, som 
sedan spann vidare och blev den första prototypen. 
 
Prototypen visade sig vara lyckad, även om skydd för ångan var tvunget att tillverkas då den 
kom ut för starkt i duschen, främst då lite spillvatten skapades och för att prototypen endast 
hade en tredjedel av materialmängden jämfört med den modell Hafa har idag.  
 
Metoden som följdes var den samme som användes av oss i princip-, primär-, och 
tillverkningskonstruktions kurserna.
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Abstract 
 
The following report is for CAD-technicians 2nd year. 
 
The task that the report is built on is done in collaboration with Hafa AB. The task is to 
develop a new steam nozzle for steamers, a sort of combination of steam sauna and a shower. 
The reasoning behind the development is to make the steam nozzle match with Hafa’s current 
design and to gain as little wasted water as possible. 
 
There came forth a mutual idea to integrate the steam nozzle into the shower column, during a 
meeting with Hafa, which we developed further and became the first prototype. 
 
The prototype showed to be a success, even though protection for the steam had to be made 
since it flowed into the steamer at a rate which was not acceptable, mainly because little water 
was wasted and because the prototype was just a third of the original steam nozzle’s size. 
 
The method that we used was the same that was used by us during earlier courses in the CAD-
technicians programme. 
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Förord 
 
Hafa AB är anledningen till att detta projekt blivit till då de behövde hjälp med skapandet av 
ett nytt ånghuvud.  
 
Hafa AB ska även ha ett tack för att de bekostat vår tidiga prototyp. 
 
Jörgen Carlsson på Hafa ska även ha ett tack för den feedback och den hjälp han har gett oss 
med att utveckla ånghuvudet till sin nuvarande form. 
 
Johan Wretborn på Halmstad Högskola ska även ha ett tack för dem hjälp han har gett 
framförallt vid utskriften av prototypen och feedback han gett under projektet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Halmstad den 17 maj 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Amir Abdou Mahmoud   Ted Dahlqvist
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Bakgrund 
Detta examensjobb är den avslutande delen på CAD-tekniker programmet. Arbetet kommer 
att utgå ifrån det vi har lärt oss under datorstöddkonstruktion och prototypframtagningskursen 
som i sig självt bygger på tidigare kurser. 
Varför vi just valde att arbeta med Hafa var för att vår lärare och studierektor Johan Wretborn 
hade fiskat runt efter examensjobb och fick då reda på att bl.a. Hafa hade någonting relevant 
att göra, d.v.s. att designa och ta fram ett nytt ångmunstycke till en steamer. Det var Jörgen 
Carlsson på Hafa som Johan hade pratat med, som nu är vår kontaktperson på Hafa (finns 
nämnd i referenser). 
 
En steamer är en ångdusch, där du både kan duscha som vanligt, men även basta med hjälp av 
ångfunktionen. 
Hafas steamer styrs med hjälp av en digital panel, där man ställer in önskade värden man vill 
ha på sin ånga. 
Om en komponent i steamern går sönder så skickas ett varningsmeddelande ut och steamern 
slutar fungera, endast för att göra det så säkert som möjligt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden ovan visar nuvarande ånghuvud och dess position i Hafas steamer ”Kioto steamer 120 

twin”. 
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Produktdefinition 
Produkten som skall designas och utformas är ett ånghuvud från Hafa. Ångmunstyckets 
funktion är att leda och rikta bort ångan vid behov.  
Placeringen på ångmunstycket är inte specificerat, då vi får designa den till att passa på 
lämpligast plats. Men däremot så är det bäst om den får plats vid de befintliga hålen. 
Det finns dock några krav från Hafa, ångmunstycket skall utformas att så lite ånga som 
möjligt kondenseras till vatten. Ett förslag vi fick från Hafa var att använda mjuka former, då 
vattnet inte träffar rakt på. 
Själva inloppet där ångan kommer in skall vara likadan som den är idag, samma gäller för 
utloppet av överskottsvattnet. Avstånden mellan in- och utloppen får däremot variera. 
Ett viktigt mål är att försöka få produkten att passa in med resten av ångduscharna. 
 
Det är viktigt att steamern inte skadar någon människa, både genom vassa kanter och genom 
att det sprutas varmt vatten. 
 
Plasten som används idag är polykarbonat (PC) som tål en värme upp till 120 grader Celsius, 
vilket räcker gott och väl till en ånga på 100 grader Celsius.  
Det är inget krav på att vi skall använda samma materialtyp men det undersöks senare i 
materialvalsetappen. 
 
Essensbehållaren, mellandelen på dagens ångmunstycke, är idag onödig då essensen fylls på i 
en separat del och kan därför uteslutas. Men frågan är då om essensbehållaren även har en till 
funktion, nämligen att öka på trycket och låter ångan åka ut snabbare i duschen. 
 
Nedan visas vår kriterieprofil. 
 

Kriterieprofil 

Kriterier Förklaring 
Krav/Önskan 
(K/Ö) 

Viktning 
(1-5) 

Utformad för minimal kondensering Mjuka former används K   
Skall kunna vrida bort ångan åt annat håll   K   
Likadant in och utlopp   K   
Samma material som idag (PC) Undersöks i materialval Ö 2 
Skall kunna tåla 100°C   K   
Får ej pipa   K   
Får ej skada människa Inga vassa kanter och vattenstänk K   
Passa designmässigt i Hafas steamers   Ö 5 
Ej lätt igenkalkning   K   
Lätt utrinning av spillvatten   K   
Lätt montering och demontering   K   
Livslängd  Lika lång tid som steamern Ö 3 
Placering Skall vara lätt att borttagas  K   
Återvinningsbarhet   Ö 3 

Skall kunna formsprutas Släppvinklar m.m. Ö 3 
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Produktundersökning 
Det finns idag olika modeller av ångmunstycken ute på marknaden från en rad olika företag, 
men principen och utseendet är i stora drag alltid den samma. Det ånghuvud som hafa har 
idag köps in från ett företag i Kina och är en standard komponent, vilket gör att flera företag 
använder samma modell. 
Det finns även en rund modell som Tylö använder sig av, men vi anser att denna är lite för 
komplicerad att montera och rotera, då denna skall skruvas fast med hjälp av tre skruvar och 
vara i det läget tills man monterar skruvarna på annat vis. Utlopp för spillvattnet saknas även, 
vilket gör att kalklagringar hamnar utmed duschkabinens väggar.  
En fördel med denna är däremot dess storlek; endast 75mm*40 mm.  
Exempelbild visas nedan. 

 
Tylös ångmunstycke. 

 
 
En annan utformning, som används av Noro, går ut på att det är en grå tapp som är roterbar, 
ovanpå ett rör. Den är rätt lik ångmunstycket som används av Hafa men lite simplare. 
Designmässigt kanske den inte är så attraktiv, men den uppfyller nog sin funktion. 
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Produktförslag 
Vi har skissat på ett flertal olika utseenden av ångmunstycken. De grundade sig på det gamla 
ångmunstycket, förutom att vi ville göra dem mer användarvänliga och att så lite ånga 
kondenseras till vatten. De idéer vi fick fram visas nedan. 

 
Skissade produktförslag. 

 

Utvärdering av produktförslag 
Efter mötet med Hans Löfgren, Halmstad högskolas expert på ånga och flöden (finns nämnd i 
referenser), så visade det sig att vi inte behövde tänka lika mycket på utformning av 
ångmunstycket så att den ska anpassas efter kondensering. Han berättade att kondensering för 
det mesta skapas av värmeskillnaden mellan material och ånga, och om det är ett ställe där 
kondensering skapas mest så är det i slangen som leder ångan till ångmunstycket. Han 
beskrev även att om man minskar hålen som skickar ut ångan från ångmunstycket så ökar 
man hastigheten på ångan, men däremot så ökas inte hastigheten med vilken ångan fyller upp 
duschkabinen. Den hastigheten förblir den samma oavsett hålstorlek och kan bara ändras då 
man ändrar kilowatten som ångaggregatet använder. Sedan sa Hans även att om ångan vill ut 
så hittar den ut, antingen genom ett hål som finns eller, om hål fattas, genom att ta sönder 
föremålet. Med detta menas att det inte spelar någon större roll vart hålet sitter, ångan vill 
ändå ut. 
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Med detta besked och våra skisser gick vi till Jörgen. 
Efter att vi berättat vad Hans hade sagt till oss så ville Jörgen att vi skulle skissa på om man 
kunde flytta in hela ångmunstycket innanför panelerna i duschkabinerna och endast ha ett litet 
utlopp på insidan. Vi tyckte att det lät som en bra idé och började skissa. Skisserna visas 
nedan. 

 
Första skisserna på inre del. 

 

Jämförelselista 
Utföranden 

Egenskaper 

Gänga på 
ytterdelar 

Knäppa på ytterdelar Skiljevägg vid inlopp Nedsänkt inlopp 

Enkelt att 
tillverka 4 5 1 5 
Montering 5 3 1 5 

Demontering 5 3 1 5 

Totalt 14 11 3 15 
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Valt produktförslag 
När vi sedan kollade hur mycket plats som fanns till godo för insättning av ångmunstycket, 
innanför panelerna av steamern, fann vi att den gamla skissen var för bred. Den passade 
utmärkt på den enkla steamern, men när man kollade på den runda så blev det för lite plats på 
bredden. Med det i tanken valde vi att rita om ångmunstycket en gång till och utseendet visas 
nedan. 
 

 
Första skisserna på nuvarande koncept. 

 
 
Nu när vi har skissat på den inre delen av ångmunstycket återstår att definiera hur de delar 
man skall se i steamern skall se ut. Skisser visas nedan. 

 
Första skisserna på yttre del. 
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Produktutkast 

Standarddelar 
Ånghuvudet som vi ska konstruera består inte av så många olika delar och de flesta är 
standarddelar som Hafa redan använder som t ex. ångutlopp, hål för spillvatten m.m. Den 
delen som vi dock ska specialkonstruera är själva kroppen på ånghuvudet. Vi måste ta hänsyn 
till en mängd olika saker som placering av hålen, storlek på hålet där ångan kommer in (12 
mm diameter), storlek på hålet för spillvatten (5 mm diameter) samt material som vi valt att 
behålla som det är idag (PC). 
Med hjälp av de Catia-filer vi fått har vi även tittat på lite andra saker som vi bör följa 
 

För fyrkantiga duschkabiner 

• Avstånd från undre utlopp till golv (68 mm) 
• Djup (64.5 mm) 
• Bredd (64.2 mm) 
• Avstånd mellan utlopp (48 mm) 

För ”cirkulära” duschkabiner 

• Avstånd från undre utlopp till golv (68 mm) 
• Djup (ca 118mm) 
• Bredd (43/62 mm) 
• Avstånd mellan utlopp (48 mm) 

 

Kriterieprofil 

Kriterier Förklaring 
Krav/Önskan 
(K/Ö) 

Viktning 
(1-5) 

Utformad för minimal kondensering* Mjuka former används K   
Kunna vrida bort ångan åt annat håll   K   
Likadant in och utlopp   K   
Samma material som idag (PC) Undersöks i materialval Ö 2 
Kunna tåla 100°C   K   
Får ej pipa   K   
Får ej skada människa Inga vassa kanter och vattenstänk K   
Passa designmässigt i Hafas steamers   Ö 5 
Ej lätt igenkalkning   K   
Lätt utrinning av spillvatten   K   
Lätt montering och demontering   K   
Livslängd  Lika lång tid som steamern Ö 3 
Placering Skall vara lätt att borttagas  K   
Släppvinklar minst 2 grader   K   
Radier i alla kanter och hörn Minsta radien: R1 K   
Jämn godstjocklek Minst 2 mm K   
Återvinningsbarhet   Ö 3 

Skall kunna formsprutas Släppvinklar m.m. Ö 3 

Kravprofilen har ändrats efter att Jörgen mailade oss med lite saker att tänka på vid 
konstruktion i plast. De ändrade eller tillagda kriterierna är satta i bred stil. 
*Mjuka former hjälper till något, detta är förklaringen till att kriteriet kvarstår. 
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Detaljkonstruktion 
Vi har lite saker att tänka på innan vi kan börja med detaljkonstruktionen. Det som är bra att 
tänka på är som sagt släppvinklarna som gör tillverkning genom formsprutning enklare.  
Det vi har diskuterat med Jörgen är angående ångutloppets storlek, detta gör vi så att vi testar 
oss fram genom att göra en prototyp med stort utlopp, sedan för att strypa utloppet för att testa 
den optimala ånghastigheten. Detta görs för att vara säker på att ångan inte skållar en 
människa som duschar. 
Man kan bevisa att förhållandet mellan hålets storlek och ånghastigheten ut genom 
nedanstående formel:  
 

areaTvärsnitts

Flöde
Hastighet =  

Inre del av ångmunstycke 
Den inre delens uppgift är att leda ut ångan till duschkabinen. Den skall även fungera som 
fixering så att de yttre delarna sitter fastspända. Spillvatten måste åka ut effektivt och missljud 
får inte förekomma, då en dusch skall vara behaglig.  
 
POME Kravspecifikation för inre del av 

ångmunstycke 
Krav/Önskan Viktning 

(1-5) 

P1 Skall kunna formsprutas för enklast 
tillverkning 

K 

  
P2 Inga missljud får förekomma K   
P3 Skall tillverkas så att den enkelt kan tas ut 

ur duschen utan att fler komponenter måste 
tas bort 

K 

  
P4 Skall tåla 100 grader Celsius K   
P5 Bra flöde för både spillvatten och ånga K   
P6 Standard gänga från tidigare modell på 

inlopp 
K 

  
O1 Skall behålla samma förhållande mellan hål K   
O2 Skall vara så diskret som möjligt Ö 5 
O3 Skall vara anpassad så att den passar alla 

duschkabiner på Hafa 

K 

  
M1 Får ej projicera en sådan stark stråle men 

ånga att den kan skada person i dusch 

K 

  
M2 Spillvatten får ej skvätta ut i duschen och 

skada människa 

K 

  
E1 Mindre material än innan ger billigare 

produkt 
Ö 

4 
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Nedan visas ett lösningsförslag till den inre delen av ångmunstycket. 
 

 
Inre del av ångmunstycke tillverkad i Catia (återfinns i slutet av rapporten). 

 
På bilden ovan är gängorna där man kopplar på de yttre delarna utbytta mot en kilfunktion. 
Detta för att de yttre delarna i detta skede har ändrat form, så sättet de sätts på var tvunget att 
ändras. Detta testades fram hos Hafa, där vi hade en station där vi testade prototypen vi har 
skrivit ut.  
Materialval på den inre delen är inte nödvändigt då Hafa vill ha den gjord i samma material 
som den förra delen, d.v.s. PC (Polykarbonat).  
 



  15 

FEM-analys 
En FEM konstruerades för att försöka ta reda på om den inre delen tål att belastas. 
Belastningen kan ju skapas av att någon antingen trampar eller lutar foten mot delen. 
Om vi belastar delen med 10 kg, blir deformationen 0,05 mm stor. Vid 100 kg blir 
deformationen 0,5 mm stor. Detta är helt klart rimligt. Bild nedan visar deformationen vid 10 
kg. 

 
FEM-analys gjord på inre del.
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Yttre del av ånghuvudet 
 
Det yttre munstyckets funktion är att dölja gängorna från den inre detaljen och skapa en 
designmässigt bra detalj. Utseendet kan varieras beroende på hur Hafa vill att det ska se ut för 
att matcha deras design i steamrarna. 
 

POME 
Kravspecifikation för yttre del av 
ånghuvudet Krav/Önskan Viktning 

P1 
Skall kunna formsprutas för enklast 
tillverkning (Vid plast) K   

P2 Ska tåla 100 grader Celsius K   

P3 
Skall kunna lossas utan att den inre delen 
ska behövas tas bort K   

O1 Skall passa in i Hafas design K   

M1 
Skall ha ett tillräckligt stort hål så att en 
stark stråle inte ska kunna sprutas ut Ö 5 

E1 
Bör vara mindre material jämt emot den 
nuvarande vilket ger ett billigare pris Ö 4 

 
 
Nedan visas några lösningsförslag: 

 

 
Skisser på förslag på yttre del. Den tidigaste till vänster och den nuvarande till vänster. 
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Materialval 
Materialvalet görs i en lista där det materialet med högst poäng är mest fördelaktigt att 
använda, i slutändan är det ändå Hafa som bestämmer vilket material som kommer att 
användas. 

 

Materialval till yttre delar 

Egenskaper/Material Aluminium Plast (PC) Stål 

Formbarhet 3 5 2 
Utseende 4 3 4 
Värmebeständighet 5 4 5 

Vikt 4 5 3 

Totalt 16 17 14 

 
I listan ovan kan man avläsa att Polykarbonatplast är mest fördelaktigt att använda, främst för 
sin formbarhet och vikt. Plasternas egenskaper hänvisas till listan ”Industriplast alla material”.  
Modellerna som vi har konstruerat är även de konstruerade med släppvinklar, vilket 
underlättar tillverkningen i plast.
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Livscykelanalys  
 
Den inre delen (kroppen) kommer att tillverkas av Polykarbonat (PC), som är en termoplast 
som är extremt slagtålig med exceptionell hållfasthet. Eventuellt kommer även de yttre 
delarna tillverkas av samma material. 
 
Då miljön är en viktig punkt numera så är det bra att kroppen tillverkas av en termoplast då 
dem kan återvinnas i princip oändligt många gånger utan att de mekaniska egenskaperna 
påverkas.  
 
Polykarbonat är väldigt värmebeständigt som är väldigt fördelaktigt då det skapas 
temperaturer uppemot 100 grader Celsius, men på grund av att det är så svårantändligt 
försvårar det återvinningen. Detta kan dock lätt lösas genom att slänga den under ”Brännbart” 
på närmsta soptipp. 
Ytterligare en fördel med polykarbonat är att det är enkelt att bearbeta i vanliga maskiner 
vilket är bra när vårt ånghuvud ska tillverkas. 
 
I och med att polykarbonat är relativt dyrt i jämförelse med andra plaster och att de mekaniska 
egenskaperna inte påverkas av återvinning kan man tjäna ganska stora pengar på att köpa in 
återvunnen plast istället för nytillverkad. 
 
Tabell 1 (www.recycling.se) 

Relativ jämförelse mellan återvunnen PC och ny 

  
Återvunnen 
Polykarbonat 

Nytillverkad 
Polykarbonat 

Energiåtgång 1 9 
Koldioxidutsläpp 1 7 
Försurande utsläpp 1 5 
Flyktiga kolväten 1 12 

Avfall 1 31 

  
Genom att titta på denna tabell kan man se att återvunnen PC i genomsnitt är 13 gånger 
mindre miljöbelastande som nytillverkad. 
Vad Hafa vill ha är helt upp till dem och vad som är mest fördelaktigt för dem kan inte vi 
bestämma även om det teoretiskt sett ser betydligt mycket bättre ut att använda återvunnen 
plast i jämförelse med nytillverkad. 
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CE-märkning 
 
Efter att undersökt behovet av CE-märkning har vi kommit fram till att de med största 
sannolikhet inte behövs då det inte är en del av en maskin utan bara skruvas fast i en slang 
som är kopplad till ångaggregatet och de yttre delarna sätts fast på själva kroppen i steamern. 
 
 
 

Produktutprovning 
 
Vi fick tidigt veta att vi hade ett litet ”labbord” i Hafas lagerbyggnad där vi kunde prova ut 
prototyper och liknande. Dessutom fick vi tidigt fram en bra prototyp (för den inre delen) som 
vi kunde prova. Den visade sig fungera långt över förväntan, det var bara en del detaljer som 
Jörgen ville ändra på såsom ånginloppets och ångutloppets längd och de yttre delarnas 
fastsättning. Efter denna utprovning kunde vi gå vidare med produkten och i första hand 
fokusera på de yttre delarna och huruvida de ska bestå av en eller två delar. 

 

FMEA 
En feleffektsanalys konstruerades i Volvos FMEA mall. FMEA:n lades till i bilagor. 
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Sammanställning 
Kontroll av den totala kriterieuppfyllningen utförs. 
 
Kriteriet ”Får ej pipa” uppfylldes. Detta vet vi då vi testade prototypen i Hafas testrum. 
 
Kriteriet ”Lätt utrinning av spillvatten” uppfylldes, om man jämför med det förra 
ångmunstucket som används av Hafa idag. En stor del av detta beror på att vi har två 
utloppshål, vilket bidrar till att ångan åker ut istället för att bli spillvatten. 
 
Kriteriet ”Lätt montering och demontering” uppfylldes, då den lätt får plats bakom 
duschkabinväggarna samt genom att de yttre delarna glider på och kilas fast. 
 
Kriterierna ”Släppvinklar minst 2 grader”, ”Radier i alla kanter och hörn” och ”Jämn 
godstjocklek” uppfylldes då vi kunde bestämma hur vi ville ha modellen själva i Catia 
V5R18. 
 
Kriteriet angående placeringen uppfylldes då vår modell går att installera på befintliga platser. 
Det enda som behövs utföras är att borra hålen lite större, men detta skulle inte vara några 
problem enligt Hafa. 
 
Ritningar på den inre och de yttre delarna hittas i bilaga 1 och 2. 

Ekonomisk uträkning 
För att bedöma kostnaden utförs en ekonomisk uträkning. Då Hafa inte gör denna produkt 
själv, utan anställer ett företag i Kina, blir den ekonomiska kalkylen otroligt svår att 
sammanställa. 
De delar man kan räkna ut är hur mycket plasten kommer att kosta genom att räka ut volymen 
på produkten jämfört med den föregående. 
Tänker man på det sättet så kan man räkna ut att vi använder ungefär en tredjedel av 

ursprungsmaterialmängden, så därför borde den grovt räknat bli en tredjedel så 
billigt som idag. Volymerna ses nedan. 

 
 
 

33 cm 35.735  cm 111.773 →
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Resultat 
Resultatet i det här arbetet blev ungefär som vi ville i början. Vi fick tidigt fram en prototyp 
som testades i Hafas testrum, vilket bidrog till att arbetet fick en bra början och att ändringar i 
design och funktion kunde utföras. 
 
De yttre delarna, skissades och caddades fram förslag till men p.g.a. tidsbrist överlåter vi det 
arbetet till Hafa.  
 
Vi sparade in tre gånger så mycket material jämfört med den nuvarande modellen, samt 
spillvattnet blir betydligt mindre mest på grund av att inloppet är rakt ovanifrån istället för 
bakifrån, som den är idag. 
 
Då produkten är planerad att sitta innanför panelerna på Hafas duschkabiner, blir det som 
syns betydligt mindre och kan vara mer riktade på design än funktion. 
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Slutsats 
Resultatet för ex-jobbet hos Hafa angående ångutloppet är fördelaktigt för dem att använda. 
De sparar grovt räknat en tredjedel av inköpskostnaderna, de får ut mer ånga i duschkabinen 
då mindre spillvatten skapas och de kan få de synliga delarna att vara mer designade än 
dagens. 
 
Det finns dock vissa begränsningar till ångutloppet som skapades under det här arbetets gång. 
En av dessa begränsningar är att lägger man till större ångaggregat bakom panelerna kan det 
vara svårt att hitta plats att installera och montera ångutloppet.  
En annan är att dagens slang som för in ångan i ångutloppet är skapt på det sätt att ångan skall 
komma in bakifrån och inte ovanifrån, som är mer fördelaktigt. Men med kortare slang och en 
rak koppling skall denna begränsning övervinnas. 
 
Vi hoppas att Hafa tar vår produkt i bruk, när de har utvecklat klart de yttre delarna. Då det 
skulle vara en väldig merit och en ära för oss, samtidigt som det är fördelaktigt för dem. 
 
Vi rekommenderar att fortskridande arbete inom området tillägnas slangen som skickar ånga 
från ångaggregatet till ångmunstycket. Det är även fördelaktigt att fortskridande arbete råder 
för de yttre delarna.  
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