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Abstract

Abstract
At the request of Delex Teknik AB, the tool clamp for the product Toolflex
Cleaning Trolley has been redesigned. The project has been implemented by
Andreas Doberauer and Kent Zeng, students at Jönkoping’s school of
engineering. The report is intended as a bachelor thesis within the area of
mechanical engineering – product development and design. The purpose of the
thesis has been to generate concepts for a new tool clamp which is applicable to a
wider range of pipe dimensions.
Today, the tool clamp is manufactured in 14 sizes. The client therefore wishes to
reduce the products manufacturing cost by reducing the number of product
variants. Since the product is to be used within the health care, Delex Teknik AB
also wants a product with a hygienic design that can withstand to be cleaned in an
autoclave.
To reach an understanding of the problems within the project, a series of prestudies has been issued. Ideas and concepts have been generated with the help of
brainstorming and a morphological study. To find the best concept, the Go/Nogo method, a QFD and Pugh’s decision matrix was used. The concepts were
visualized by 3D-modelling using the CAD-software Solid Works.
The project resulted in a tool clamp which is meant to be manufactured in two
different variants. Each variant corresponds to a specific range of pipe
dimensions. The tool clamp uses a screw combined with a flexible material to
adjust itself to the desired pipe dimension. In order to demonstrate the
functionality of the concept, a 3D-printed prototype was manufactured.
The concept is still in an early stage of development and is intended only as a
reference for further development of the tool clamp to the Toolflex Cleaning
Trolley. It is recommended to perform a thoroughgoing material analysis of the
product and to perform further testing using a prototype manufactured in the
intended material.
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Sammanfattning

Sammanfattning
På uppdrag av Delex Teknik AB har rörfästet till produkten Toolflex Städvagn
omkonstruerats. Projektet har genomförts av Andreas Doberauer och Kent Zeng,
studenter vid Jönköpings tekniska högskola. Rapporten är ämnad som ett
examensarbete inom området maskinteknik - produktutveckling och design.
Examensarbetets mål har varit att generera koncept för ett nytt rörfäste som klarar
ett vidare spann av rördimensioner.
Rörfästet tillverkas idag i 14 storlekar och uppdragsgivaren önskar därför att
minska produktens tillverkningskostnad genom att reducera antalet
produktvarianter. Delex Teknik AB har även ställt krav på att produkten ska ha
en hygienisk design och kunna autoklaveras eftersom den kan komma att
användas inom sjukvården.
För att få en djupare förståelse för projektets problematik har flera förstudier
genomförts. Idéer och koncept har genererats genom brainstorming och en
morfologisk studie. För att sålla fram det bästa konceptet användes Go/No-Go
metoden, QFD och Pughs beslutmatris. Koncepten har visualiserats genom 3Dmodellering i CAD-programmet Solid Works.
Projektet resulterade i ett rörfäste som är ämnat att tillverkas i två modeller. Varje
modell passar till ett specifikt spann av rördimensioner. Rörfästet utnyttjar en
skruv tillsammans med ett flexibelt material för att formas efter önskad diameter.
För att visa på konceptets funktionalitet tillverkades en 3D-printad prototyp.
Konceptet är fortfarande i utvecklingsstadiet och är ämnat som ett underlag för
fortsatt utveckling av rörfästet till Toolflex Städvagn. Vid en vidareutveckling av
konceptet rekommenderas en djupare materialanalys och ytterligare tester av en
prototyp tillverkad i rätt material.

Nyckelord
Produktutveckling
Design
Städvagn
Rörfäste
Universal
Konstruktion
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Inledning

1 Inledning
Detta examensarbete är utfärdat vid Tekniska högskolan i Jönköping, i samarbete
med Delex Teknik AB i Forsheda. Delex Teknik AB grundades 1974 och har
sedan start tillverkat ståltrådsdetaljer med hjälp av trådbockning. Då ett behov av
att kunna hänga upp redskap och verktyg på väggen uppstod, tog företagets
grundare Bengt Forsberg fram produkten Toolflex. Produkten använder ett
flexibelt gummimembran för att greppa ett verktyg och är ämnad att fästas på en
vägg eller runt ett rör på exempelvis en städvagn. Idag är produkten tillverkad i
PA6 och varianten som är ämnad att fästas kring ett rör tillverkas i 14 olika
dimensioner. [1, 2]
På grund av denna storleksvariation finns ett behov av ett rörfäste som klarar av
ett större spann av rördimensioner. Projektets målsättning är att utveckla ett
rörfäste som kan användas för flera olika rörstorlekar, men också att utveckla en
produkt som är lättare att rengöra. Eftersom rörfästet vanligtvis används för att
fästa produkten på städvagnar ställer företagets kunder krav på en hygienisk
produkt. Målet är att komma fram med ett koncept som direkt kan användas av
uppdragsgivaren, alternativt bidra med idéer inför en framtida utveckling av
produkten.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
På uppdrag av Delex Teknik AB ska en befintlig produkt inom företagets
sortiment vidareutvecklas. För att minska antalet artikelnummer och därmed
minska produktionskostnaderna för produkten ”Toolflex Rörfäste” eftersöker
företaget en universal lösning.
Då städvagnar idag förekommer i flera varierande storlekar och modeller
produceras rörfästet i 14 olika dimensioner, från Ø17 till Ø30 mm. [2] Detta
spann av artikelnummer medför onödigt höga verktygskostnader. För att
effektivisera tillverkningen av rörfästet, sänka produktens produktionskostnad och
förenkla användningen av produkten eftersträvas en lösning som kan appliceras på
ett större spann av rördimensioner.
Eftersom produkten är ämnad att kunna användas i miljöer där hygieniska
aspekter är av stor vikt, exempelvis inom sjukvården, ställs höga sanitetskrav från
företagets kunder. De sanitets- och hygienkrav som ska eftersträvas och följas är
satta av NSF (National Sanitation Foundation), en organisation som bland annat
standardiserar sanitetskrav. [3]
Det är av vikt att produkten är stöttålig och håller för en eventuell kollision med
en vägg. Därför ställs krav på att det nya rörfästet har hög hållfasthet, det vill säga
har en mer robust konstruktion än det gamla.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Examensarbetets syfte är att utveckla, samt förbättra fästanordningen på
produkten ”Toolflex Städvagn”. Arbetet ska vidare ge en fördjupad kunskap inom
ämnet produktutveckling och de problemfrågor som kan uppstå under en sådan
process.
Produkten ska uppfylla de krav som är ställda av Delex Teknik AB. För en
fullständig kravspecifikation, se bilaga 2. Rörfästet ska därför huvudsakligen:
 klara av att bära vikt på minst 5kg
 enkelt kunna monteras och demonteras
 vara lätt att rengöra
 ha en hygienisk och tilltalande design
 klara en kollision mellan städvagn och vägg
 vara möjligt att fästas på flera olika rördimensioner
 tillverkas genom formsprutning
Då behov av en hygienisk produkt finns ska produktutvecklingen möta de
konstruktionskrav som är satta av NSF. Detta medför att produkten ska klara av
att autoklaveras, och valet av material är därför begränsat.
1. Går det att välja ett material som uppfyller de konstruktionskrav som ställs
men också klarar av de höga temperaturerna som erhålls vid autoklav utan
att påverka produktens funktionalitet?
Vidare ska produkten följa de riktlinjer som gäller vid robust design, detta för att
motverka skador vid eventuella stötkrafter.
2. Vad innebär en robust design för produkten ”Toolflex Rörfäste”? Vilka
funktioner kan komma att påverkas av faktorer som exempelvis materialval
och godstjocklek?
För att minska verktygskostnader, antal artikelnummer och underlätta montering
ska en universal fästanordning utvecklas. Uppdragsgivaren söker en fästanordning
som kan justeras med millimetersteg, vilket leder fram till frågan:
3. Är det möjligt att utveckla ett rörfäste som fungerar för alla specificerade
rörstorlekar eller behövs ändå en viss produktvariation om än mindre än
tidigare?

7

Inledning

1.3 Avgränsningar
Projektets syfte är att ta fram ett fungerande koncept, som direkt kan användas av
företaget, alternativt användas som underlag för en framtida utveckling av
produkten. Då examensarbetet präglas av en kort tidsram kommer projektet
främst att avgränsas till konceptgenereringsfasen. För att testa och påvisa det nya
rörfästets funktionalitet kommer en 3D-printad prototyp att tillverkas.

1.4 Disposition
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund till de metoder som har använts i
projektet. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av arbetets genomförande,
där förstudier, konceptgenerering, prototyptillverkning och materialval behandlas.
I Resultat och Analys presenteras det slutgiltiga konceptet och produktens
funktion beskrivs. Kapitlet följs av en diskussion kring erhållet resultat och
metodval. Det innehåller även rekommendationer för en fortsatt utveckling av
rörfästet till Toolflex Städvagn.
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Verktyg för konceptgenerering och sållning
2.1.1

Quality function deployment (QFD)

QFD är ett verktyg som grundats
av Toyota. Implementeringen av
verktyget reducerade kostnaderna
för att ta fram en ny bilmodell med
60 procent. Modellen jämför de
funktioner som löser ett specifikt
problem mot de ställda kraven, hur
de tillfredsställer kunden, vad de
har för ställning på den nuvarande
marknaden samt hur de bidrar till
att uppnå de målsättningar som
finns. Därefter kan en sållning
genomföras, genom att undersöka
vilka funktioner som bäst uppfyller
dessa punkter. [4, s. 113-135]
Figur 1. The House of Quality. [4]
”The house of quality” (se figur 1) är en matris som tagits fram för att underlätta
arbetet med QFD. Matrisen är utformad likt ett hus och dess ingående delar
innehåller de områden som ska jämföras.
1. ”Who” beskriver målgruppen och de kunder som produkten riktar sig
till.
2. ”What” beskriver de krav som är satta av antingen uppdragsgivaren
och/eller projektgruppen.
3. ”Who vs. What” värdesätter kraven efter hur väl de tillfredsställer
kunden.
4. ”Now” beskriver de konkurrenter som är aktiva på marknaden.
5. ”Now vs. What” beskriver hur väl konkurrenterna möter de krav som
är satta.
6. ”How” beskriver de funktioner som har tagits fram, för att sedan ställas
mot kraven i ”What vs. How” för att se hur funktionerna uppfyller de
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olika kraven.
7. ”How Much” definierar i vilken utsträckning kraven måste uppfyllas,
med andra ord vilka mål som är satta för varje krav.
8. ”How vs. How” ställer funktionerna mot varandra för att se huruvida
de är kompatibla med varandra. [4, s. 113-135]

2.1.2

Morfologi

I en Morfologi radas koncepten för varje funktion upp. Koncepten kan sedan
kombineras för att uppfylla alla de sökta funktionerna. Detta generar en mängd
lösningar till problemet, där både bra och dåliga koncept tillförs. Genom att sålla
mellan dessa koncept kan de som bäst löser problemet väljas ut och nya koncept
som kanske inte är tänkta på innan kommer fram. Fördelen med dessa koncept är
att de uppfyller flera funktioner istället för endast en. [4, s. 162-166]

Figur 2. Morfologisk studie. [4]
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2.1.3

Go/No-Go

För att avgöra vilka koncept som är värda att gå vidare med kan en Go/No-Gosållning göras. Metoden används för att skilja dåliga och ogenomförbara koncept
från användbara koncept. Utvärderingen görs genom att peka på de svagheter
respektive styrkor ett koncept har och ge dem status ”Go”(+) eller ”No go”(-).
Om vidare utvärdering krävs kan status ”Maybe”(?) ges och konceptet granskas
noggrannare och omkonstrueras eventuellt. [4, s. 182-184]

Figur 3. Go/No-Go matris.
2.1.4

Pughs beslutsmatris

Pughs beslutsmatris är ett
sållningsverktyg
som
används i slutskedet av
konceptgenereringsfasen. I
Pughs matris ställs de
framtagna
koncepten,
tillsammans
med
den
ursprungliga
produkten,
mot de egenskaper som är
önskade hos produkten.
Genom att rangordna de
olika koncepten baserat på
hur väl de uppfyller de
sökta egenskaperna, kan en
poängsumma räknas fram
för varje produkt. Det går
även att jämföra koncepten
mot varandra efteråt för att
se vilken produkt som är
bäst lämpad baserat på de
poäng som är givna.
[4, s. 185-188]

Figur 4. Pughs beslutsmatris. [4]

11

Teoretisk bakgrund
2.1.5

Brainstorming

Brainstorming är ett idégenereringsverktyg som kan användas både i grupp och
individuellt. Varje deltagare bidrar med sitt egna perspektiv av problemet som
tilldelats. Vanligtvis brukar de mest självklara idéerna antecknas ner först. Detta
leder till att deltagarna måste tänka utanför boxen för att generera ytterligare idéer.
Det finns fyra riktlinjer som är viktiga att följa under användning av metoden.
 Förklara med ord eller rita alla idéer som har genererats, antingen genom
att utse en sekreterare eller genom att varje deltagare själv antecknar sina
idéer.
 Kvantitet över kvalité. Generera så många idéer som möjligt istället för att
komma på en enda bra idé.
 Tillåt fritt tänkande. Ogenomförbara och galna idéer kan ibland leda till
smarta lösningar.
 Kritisera inte idéerna förrän brainstormingen är över. Detta tillåter
deltagarna att tänka utan några begränsningar.
Det finns flera olika sätt att genomföra en brainstorming på och metoden behöver
anpassas efter situationen. [4, s. 157-158]
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2.2 Robust design
Robusthet definieras på olika sätt beroende på vilket sammanhang ordet används
i. I denna rapport används ordet robusthet i samband med produktutveckling då
krav på en robust design har ställts av uppdragsgivaren (Se avsnitt 1.2 Syfte och
frågeställningar). Robust design kan därför definieras som en produkt vilken
visuellt ser hållfast ut men beakta att det visuella även påverkar andra aspekter
som måste tas hänsyn till.
Genom att designa en produkt med få kritiska funktionsmått kan en robust design
uppnås, detta kallas också för en geometriskt robust produkt. Vid tillverkning av
en produkt blir resultatet inte alltid idealt utan små måttförändringar kan
förekomma och målet med en robust design är att motverka detta innan
produktion. I konceptgenereringsfasen går det att utesluta koncept som inte håller
den robusthet som eftersträvas genom att kolla varje koncepts kritiska mått och
värdera om den geometriska robustheten håller för den användning och
tillverkning som produkten är avsedd för. En robust geometri krävs för att kunna
motverka att hela produkten fallerar på grund av ett kritiskt mått hos en ingående
komponent. [5, s. 113-135]
Robust konstruktion är också ett område som berörs av robust design. Robust
konstruktion, i detta fall, går att uppnå genom att generera koncept för olika
konstruktionsproblem som är oberoende av varandra. Detta gör att ifall någon
ändring skulle ske på en delfunktion hos produkten skulle inte hela produkten
fallera, då funktionen som ändras inte har någon eller svag koppling till resterande
funktioner. [5, s. 209-211]
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3 Metod och genomförande
3.1 Förstudier
3.1.1

National Sanitation Foundation (NSF)

Då produkten enligt kravspecifikation måste uppfylla NSFs hygienkrav,
genomfördes en förstudie för att undersöka vilka krav som kan anses vara
relevanta för Toolflex Rörfäste.
NSF har ett antal designriktlinjer, vilka måste följas för att produkter ska vara
tillåtna att användas i områden där livsmedel hanteras. I detta projekt kan det vara
relevant då produkten, fäst på en städvagn, kan komma i kontakt med sådana
zoner. Eftersom produkten aldrig är i direktkontakt med livsmedel, har NSF gått
med på att inte alla riktlinjer behöver uppfyllas. Produkten kommer endast att
befinna sig i ”splash zones”, en zon där mat kan stänkas på produkten, och många
designriktlinjer kan därför förkastas. De riktlinjer som refererar till ”splash zones”
behandlar främst montering av delar med hjälp av till exempel skruvar eller andra
fästanordningar.
De viktigaste kraven och de som har kunnat påverka produktens design listas
nedan.
5.1.1 Equipment shall be designed and manufactured to prevent the harborage of
vermin and the accumulation of dirt and debris, and to permit the inspection,
maintenance, servicing, and cleaning of the equipment and its components.
5.5.2 Fasteners shall be easily cleanable. Fasteners meeting this requirement
include, but are not limited to, slot-head and Phillips-head screws, hex head
fasteners, and flush-break pop rivets. Hex key screws and non-flush-break pop
rivets may be used in a splash zone or a nonfood zone provided that the heads are
capped or filled.
5.7.3 Vertical channels that form hollow sections shall be closed at each end, open
at each end, or readily accessible along the entire channel. All other hollow
sections shall be closed at each end.
5.18 Latches and catches
Latches and catches shall be easily cleanable while in place or shall be designed to
be removable for cleaning. Openings that are functionally necessary are exempt
from cleanability requirements. [3]
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3.1.2

Bygghjälmar

På önskemål från företaget har en förstudie gjorts kring bygghjälmar och
funktionen som används för att justera hjälmens storlek. De hjälmar som använde
denna funktion hade ett kugghjul som, genom att roteras, drog in två armar
försedda med kuggspår. Genom att använda en plastskena kunde en begränsning
på maximal och minimal åtdragning ske. Det största problemet med denna
funktion var att det inte gick att få ut armarna ur plastskenan vilket är en vital
funktion hos rörfästet.

Figur 5. Bygghjälm. [6]
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3.1.3

Nulägesanalys

Det befintliga rörfästet tillverkas idag i 14 olika dimensioner och använder en
skruv för att fixera produkten. Genom att dra åt skruven erhålls tillräcklig kraft för
att rörfästet ska kunna fästas runt röret. Rörfästet är tillverkad i nylonförstärkt
polyamid, ett material som inte är lämpat för autoklavering. [2]
Rörfästet kan förbättras genom att en universal lösning utvecklas. En sådan
lösning bidrar till att minska tillverkningskostnaderna och kan dessutom underlätta
för kund vid val av storlek. Vidare bör fästet vara möjligt att dras åt mer för att få
en stabilare produkt. Dessutom bör ett nytt material väljas för att produkten ska
kunna autoklaveras.

Figur 6. Toolflex Städvagn. [2]

Figur 7. Rörfäste. [2]

Figur 9. Toolflex Städvagn. [2]

Figur 8. Toolflex Städvagn. [2]
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3.2 Idégenerering
För att ta fram koncept för rörfästet behövdes lösningar som inte bara löste
problemet men utan också löste det på ett innovativt sätt. Då Delex Teknik AB
eftersträvar en lösning som eventuellt kan patenteras var uppfinningshöjd av stor
vikt.
Genom att använda idégenereringsverktyg så som brainstorming togs de tidigaste
koncepten fram. För att utreda ytterligare lösningar genomfördes även en
morfologisk studie vilket resulterade i ytterligare koncept. Den morfologiska
studien resulterade i koncept vilka använde delfunktioner från de tidigare
koncepten och gav ett nytt tänkande kring problemet. Men genom att använda
tidigare erfarenheter och kunskaper tillsammans med företagets expertis tillkom
också nya koncept.
3.2.1

Brainstorming

Konceptgenereringsfasen inleddes med brainstorming kring rörfästet där
respektive gruppmedlem genererade idéer på var sitt papper. Därefter fortsattes
idégenereringen genom att papper byttes mellan gruppmedlemmarna och med
inspiration från den andra personens idéer fortsatte den. Denna metod genererade
sex stycken tidiga koncept.

Figur 10. Koncept 1.

Figur 11. Koncept 2.

Figur 12. Koncept 3.

Figur 13. Koncept 4.

Figur 14. Koncept 5.

Figur 15. Koncept 6.
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3.2.2

Morfologi

Morfologi utfördes genom att varje person fick en mall med fyra delfunktioner
som behövdes lösas hos produkten. Till varje delfunktion genererades många olika
idéer och genom att sedan kombinera de olika lösningarna för varje delfunktion
kunde flertal koncept tas fram. Många koncept kunde förkastas då de
kombinationerna inte var möjliga att genomföras på ett realistiskt sätt. De
kvarstående koncepten sållades genom att jämföra dem mot den nuvarande
produkten. Två koncept kvarstod i slutet av sållningen, vilka löste alla funktioner
på ett bra sätt och jämförelsevis var bättre än den nuvarande produkten.

Figur 16. Morfologisk studie.

Figur 17. Koncept 7.

Figur 18. Koncept 8.
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3.2.3

Företagets önskemål

Företaget hade ett önskemål om att en studie kring bygghjälmar skulle
genomföras. Studien genomfördes för att undersöka om man kunde integrera den
funktion som användes för att minska storleken på hjälmarna till produkten. (Se
avsnitt 3.1.2 Bygghjälmar) Efter att ha studerat funktionen och hur den används
genererades två olika koncept som använder samma funktion och samtidigt löser
problemet som hade tilldelats.

Figur 19. Koncept 9.

Figur 20. Koncept 10.
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3.3 Sållning 1
En första sållning gjordes för att minska ner på antalet koncept som behövdes
utvecklas och eliminera ogenomförbara koncept, detta med hjälp av Go/No-Gometoden samt genom en QFD.
3.3.1

Go/No-Go

Alla koncept som togs fram i idégenereringsfasen sållades i en Go/No-Go matris
där varje koncept ställdes mot viktiga krav från företaget. Kommentarer
antecknades vid behov för att förklara varför ett koncept hade exkluderats och för
att beskriva eventuella oklarheter gällande det specifika konceptet. Om kraven
uppfylldes baserades på författarnas egna uppfattningar av konceptens design.
I denna sållning minskades antalet genomförbara koncept ner till fyra. De koncept
som eliminerades ansågs vara orealistiska då de antingen inte uppfyllde
huvudfunktionen eller något av de andra viktigare kraven.

Figur 21. Go/No-Go matris.
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3.3.2

Quality function deployment (QFD)

För att sålla bort ytterligare koncept, vilka inte var bättre än den nuvarande
produkten, gjordes en QFD. Den användes för att jämföra koncepten som
kvarstod, efter föregående sållning(Se 3.3.1 Go/No-Go), mot den nuvarande
produkten. Den förtydligade hur väl varje koncept uppfyllde företagets krav såväl
som de funktionella kraven.
I ”The house of quality” viktades företagets krav för att sedan se hur de förhåller
sig till de funktionella kraven. I ”Now” studerades hur väl varje koncept uppfyllde
kraven från företaget men också hur de stod i jämförelse med den nuvarande
produkten. I ”How much” ställdes specifika funktionella krav för att se hur viktiga
de var i jämförelse med varandra och hur varje koncept inklusive den nuvarande
produkten förhöll sig till dessa krav.
Efter att ha slutfört QFD kunde koncept 6 förkastas för att det inte uppfyllde
kraven bättre än den nuvarande produkten och de som kvarstod gick vidare till en
ytterligare sållning.
(Se bilaga 4 The House of Quality)
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3.4 3D-modellering
För att visualisera de tre kvarvarande koncepten och för att få en uppfattning om
hur de skulle se ut i verkligheten skapades 3D-modeller med hjälp av mjukvaran
Solid Works. 3D-modellerna gav en bild på hur stor, eller liten, varje detalj kunde
vara för att respektive koncept skulle vara genomförbart. En studie av varje 3Dmodell gjordes och diskussioner fördes gällande de detaljer som möjligtvis skulle
kunna tänkas vara problematiska vid en framtida utveckling.
3.4.1

Koncept 7

Koncept 7 utgår från det nuvarande rörfästet och utnyttjar den skruv som tidigare
fanns med i konstruktionen. Skruven bidrar med ett åtdragningsmoment och drar
ihop rörfästet för att uppnå en önskad innerdiameter. För att skapa en större
friktionsyta mellan rör och rörfäste konstruerades en flärp, vilken finns på
innersidan av konceptet, som ämnar följa den rördiameter som röret har.
Vid 3D-modellering uppstod en del frågor kring konceptet. Diskussioner fördes
kring hur hög flexibilitet materialet var tvunget att ha för att denna funktion skulle
fungera. En annan fråga som uppstod var ifall det krävdes mer än en
produktvariant för att klara hela det specificerade spannet av rördimensioner.
Detta var ett problem som var känt redan från projektstart.

Figur 22. Koncept 7.

Figur 23. Koncept 7
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3.4.2

Koncept 8

Koncept 8 bygger på samma funktion som hos en skidpjäxa där åtdragningen
fungerar på samma sätt som hos konceptet. Genom att haka fast fästanordningen
och därefter dra åt erhålls en stark fästkraft.
Problematiken med denna idé var de hålrum som fästanordningen utgjorde.
Eftersom en hygienisk design eftersträvades var små detaljer där smuts kan
ansamlas otänkbara. Samtidigt var fästanordningen tvungen att göras mindre än
förväntat. Detta skapade problem vid användning då små detaljer gjorda i plast
inte har den hållfasthet som krävs för att kunna dra åt fästanordningen tillräckligt.
Det som skulle kunnat möjliggöra detta koncept var att tillverka fästanordningen i
ett material med hög hållfasthet och armarna i ett annat, mer flexibelt, material.

Figur 24. Koncept 8.

Figur 25. Koncept 8
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3.4.3

Koncept 10

På företagets begäran togs detta koncept fram. Konceptet hämtar inspiration från
den funktion som bygghjälmar använder för att justera hjälmens storlek.
Åtdragningen sker med hjälp av ett kugghjul som går in i ett kuggspår. Genom att
rotera detta kugghjul minskas innerdiametern och anpassas efter det rör som det
ska fästas på.
Genom att visualisera detta koncept i Solid Works uppkom en bild av hur
konceptet skulle kunna se ut i verkligheten. Med detta tillkom även funderingar
kring hur litet allt skulle behöva vara för att få det att fungera. För att inte påverka
konceptets funktion behövde kugghjulet vara litet. Kuggspåret blev därför också
litet och ansågs svårt att rengöra.

Figur 27. Koncept 10.

Figur 26. Koncept 10.
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3.5 Sållning 2 – Pughs beslutsmatris
För att se vilket koncept som skulle vidareutvecklas genomfördes en slutgiltig
sållning med hjälp av Pughs beslutsmatris.
En fixerad poängsumma fördelades ut på alla kraven med hänsyn till hur viktigt
respektive krav var. Genom att använda den nuvarande produkten som referens
analyserades hur bra eller dåligt varje koncept stod sig mot den nuvarande
produkten. En summering av varje plus(+) och minus(-) gjordes för att erhålla en
viktad summa för varje koncept.
Eftersom koncept 7 fick den högst viktade summan valdes det som slutgiltigt
koncept.

Figur 28. Pughs beslutsmatris.
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3.6 Möte med Delex Teknik AB
Då sållningen var genomförd och ett slutgiltigt koncept hade valts behövdes
synpunkter från företaget och ett möte hos företaget bokades in.
Under mötet diskuterades konceptet och företaget bidrog med sina åsikter och
med sin expertis. De frågor som uppstod under 3D-modelleringen av
konceptet(Se avsnitt 3.4.1 Koncept 7) togs upp och en plan för vidare utveckling
av produkten togs fram.
De huvudsakliga frågorna företaget ställde var huruvida konceptet skulle fungera
enligt den teoretiska förklaring som gavs och om konceptet skulle nå upp till de
krav som var ställda. Företaget hade synpunkter på att skruven skulle komma vara
synlig vilket var något som helst skulle undvikas.
Mötet resulterade i att ett antal designändringar genomfördes, framförallt eftersom
företaget sökte en produkt med liknande design som deras nuvarande produkt.
Det beslutades även att produkten skulle tillverkas i flera modeller där varje
modell var avsedd för en specifik vidd av rördiametrar. För att visa på konceptets
funktionalitet togs ett beslut om att tillverka en 3D-printad prototyp av produkten.

3.7 Vidareutveckling av slutgiltigt koncept
Utgående från företagets synpunkter och efter att ha granskat konceptet
ytterligare, inleddes en vidareutveckling samt en 3D-modellering av det slutgiltiga
konceptet. För att minska materialanvändningen och att skapa större flexibilitet i
produkten genomfördes ett antal designändringar. Detta gjordes genom att ta bort
det överflödiga material som fanns och endast ha de mest väsentliga delarna kvar.
Efter att ha utfört beräkningar på produktens kritiska mått delades konceptet in i
två olika modeller (Se bilaga 5 beräkningar). En som klarade rördiameter 17-23
mm och en som behandlade diametrarna 24-30 mm. Detta för att kunna behålla
den nya designen samt uppfylla kravet att det skulle vara universalt.
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3.8 Prototyp och testning
Efter att ha implementerat de ändringar som diskuterades under mötet med Delex
Teknik AB och analyserat konceptet vidare inleddes prototypfasen. En 3D-printad
modell skrevs ut i ABS-plast och tester genomfördes för att påvisa produktens
funktionalitet.
3.8.1

Prototyp 1

Funktionstesterna genomfördes genom att fästa prototypen på flera rör med
varierande diameter. Då prototypen var tillverkad i en 3D-printer fick inte
materialet de egenskaper som eftersträvades och prototypen fallerade vid ett av
testtillfällena. De tidigaste testerna påvisade dock att funktionen, att vara universal,
fungerade. Eftersom materialet var skört och prototypen sprack vid allt för stora
krafter kunde inte vidare tester utföras och produktens maximala fästkraft kunde
inte påvisas.
3.8.2

Prototyp 2

Efter den första prototyptestningen genomfördes nya ändringar på konceptet.
Eftersom företaget ville undvika att skruven var alltför synlig och sticka ut ur
produkten implementerades en designändring för att motverka detta.
När ändringen implementerats 3D-printades en ny prototyp och nya
funktionstester genomfördes. På grund av prototypens material saknades
fortfarande den hållfasthet som krävdes för att påvisa produktens fulla potential.
Den nya prototypen löste dock problemet med den synliga skruven på ett
tillfredställande sätt.

3.9 Materialval
För att kunna utnyttja konceptets önskade funktion krävdes ett material med hög
flexibilitet och med hög hållfasthet så att produkten inte fallerar vid användning
eller vid en eventuell krock. Eftersom produkten ska kunna autoklaveras
begränsades valet av material kraftigt. Materialet ska klara autoklavering i 121˚C
under 20 minuter med repetitioner.
Med hjälp av materialdatabasen CES undersöktes material med tillräckliga
värmeegenskaper. Problemet med de allra flesta material som hittades var att de
inte hade den flexibilitet som funktionen krävde. Under ett samtal med handledare
Thomas Arnell föreslogs kontakt med Resinex AB, en distributör av plaster som
ansågs vara sakkunnig gällande materialval. [7]
Efter kontakt med Thomas Andersson, anställd på Resinex AB, besöktes
företagets monter på polymermässan Elmia Polymer. Under mötet diskuterades
möjliga materialval med en representant från Resinex AB. Det material som
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föreslogs av Resinex AB och angås vara bäst lämpat för produkten var en
polyamid.
Ytterligare studier kring polyamidplaster gjordes för att finna det material som
bäst uppfyllde de önskade materialegenskaperna. Efter att ha studerat de olika
alternativen ansågs polyamiden Rilsan PA11 tillverkad av Arkema vara ett lämpligt
material för produkten. [7]

3.10

Patentundersökning

För att inte bryta mot eventuella patent genomfördes en patentundersökning.
Genom att använda Patent och registreringsverkets(PRV) svenska och
internationella databas undersöktes patent på liknande lösningar. [8] Efter att ha
sökt i databaserna med nyckelord som rörfäste, pipe fastener, tool clamp,
universal, justerbar, anordning, fixtur, och adjustable hittades inga registrerade
patent som använde en liknande funktion.
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4 Resultat och analys
Det färdiga konceptet presenteras och analyseras i detta kapitel. Produkten som
presenteras är inte fullt utvecklad och bör därför ses som ett underlag för vidare
utveckling av rörfästet för Toolflex Städvagn. Infästningen för redskapshållaren är
den samma som använts i den ursprungliga produkten och har inte modifierats.
Konceptet har utfärdats i två varianter och är avsedda att klara olika vidder av
rördimensioner. Båda koncepten bygger på samma funktion och använder samma
lösning för att fästas på ett rör.
Med hjälp av en M3-skruv pressas fästet ihop kring röret. Beroende på hur långt
in skruven skruvas anpassar sig fästet efter rörets diameter. Ytterligare skruvkraft
bidrar med tillräcklig fästkraft kring röret för att fästet ska fixeras i såväl vertikal
som horisontell led. Funktionen bygger på att rörfästet kan formas efter önskad
diameter och kräver därför ett flexibelt material.

Figur 29. Utgångsläge

Figur 30. Öppet läge

Figur 31. Skruvmontering

Figur 32. Åtdragning
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4.1 Koncept 7 – Ø17-23
Den första av de två modellerna är avsedd för rördiametrar 17-23 mm och blev en
mindre version av ursprungskonceptet.

Figur 34. Slutgiltigt koncept Ø17-23.

Figur 33. Slutgiltigt koncept Ø17-23.

4.2 Koncept 7 – Ø24-30
Den andra modellen är avsedd för rördiameterar mellan 24-30 mm och blev
storleksmässigt lika stor som ursprungskonceptet men begränsades till 24mm i
innerdiameter.

Figur 35. Slutgiltigt koncept Ø24-30.

Figur 36. Slutgiltigt koncept Ø17-23.
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5 Diskussion och slutsatser
5.1 Resultatdiskussion
Det uppdrag som tilldelats av Delex Teknik AB var att vidareutveckla det
nuvarande rörfästet för produkten Toolflex Städvagn. Genomförandet och
rapporteringen av projektet har utförts för att generera ett fungerande koncept
som löser det givna problemet. Vidare har syftet varit att ge läsaren en inblick i
hur en metodisk produktutvecklingsprocess ser ut och kan genomföras. Under
projektets gång har ett antal frågeställningar formulerats och besvarats.

5.1.1 Går det att välja ett material som uppfyller de
konstruktionskrav som ställs men också klarar av de höga
temperaturerna som erhålls vid autoklav utan att påverka
produktens funktionalitet?
För att finna ett material med de sökta egenskaperna, fördes en dialog med
handledare Thomas Arnell, samt en representant från Resinex AB. (Se avsnitt 3.9
Materialval). Diskussionerna resulterade i att materialet Rilsan PA11 valdes som
ett lämpligt material för produkten. Rilsan PA11 är ett material som har hög
värmetålighet, är flexibelt och har en hög stöttålighet, egenskaper som är vitala för
produktens tänkta funktion. [7]
Materialet lämpar sig för autoklavering och anses vara flexibelt, men eftersom inga
hållfasthetsberäkningar har utförts är det osäkert om materialet uppfyller de
konstruktionskrav som har ställts. En nackdel med Rilsan PA11 är den höga
kostnaden som uppstår då detta material är dyrare än det tidigare. [7]
Materialkostnaden resulterar i en ny frågeställning som vid en fortsatt utveckling
av konceptet behöver besvaras. Är det lönsamt att använda detta material trots de
ökade materialkostnaderna, med tanke att antalet variationer av produkten
minskar?

5.1.2 Vad innebär en robust design för produkten ”Toolflex
Rörfäste”? Vilka funktioner kan komma att påverkas av faktorer
som exempelvis materialval och godstjocklek?
I detta projekt har en robust design eftersträvats genom att följa de riktlinjer som
förklaras i avsnitt 2.2 Robust design, där även begreppet definieras i förhållande
till det aktuella projektet.
Produktens funktion är starkt beroende av materialval och godstjocklek då den
tänkta funktionen kräver viss flexibilitet. Denna flexibilitet har varit ett
återkommande problem genom arbetsprocessen och framförallt vid materialvalet.
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Genom att välja rätt material har antalet kritiska mått reducerats, vilket har
påverkat produktens robusthet positivt.
Alla riktlinjer för robust design har dessvärre inte uppfyllts. Att delfunktionerna i
konceptet är kopplade till varandra och produktens funktion är beroende av hela
konstruktionen påverkar produktens robusthet negativt. Om en av
delfunktionerna skulle fallera blir produkten obrukbar, ett exempel på detta skulle
vara om skruvinfästningen brister, då fallerar även huvudfunktionen att kunna
vara universal. En anledning till denna problematik är att infästningen till
redskapshållaren valts att lämnas oförändrad.
5.1.3 Är det möjligt att utveckla ett rörfäste som fungerar för alla
specificerade rörstorlekar eller behövs ändå en viss
produktvariation om än mindre än tidigare?
Efter att ha fört en dialog med uppdragsgivaren samt utfört beräkningar (Se bilaga
5 Beräkningar) gällande konceptets dimensionering, har det beslutats att det krävs
två varianter för att täcka den specificerade vidden av rördimensioner. Beslutet
grundas i att vid för stor anpassning av omkrets krävdes ogenomförbara
dimensioner av detaljer hos konceptet. Det kan tänkas vara möjligt att finna en
enda universal lösning till problemet, men på grund av projektets korta tidsram
skulle det innebära ett allt för stort arbete att förkasta den lösning som har valts
och börja om.

5.2 Metoddiskussion
För att få en större förståelse för produktens användningsområde och funktion
samt för att få inspiration genomfördes flera förstudier. Förstudierna gav en
uppfattning om vad som söktes med det nya konceptet. Vidare gav förstudierna
kunskap om vilka krav ställdes gällande hygien och hygienisk design. Kunskaperna
bidrog med en helhetssyn över projektet och gav en uppfattning om projektets
omfattning och problematik.
Genom att använda flera väl beprövade metoder under konceptgenereringsfasen
kunde relevanta koncept genereras. För att på ett systematiskt sätt generera
koncept och användes metoderna brainstorming och morfologisk studie.
Metoderna användes för att undvika att fastna i samma tankegångar och gav ett
större men kontrollerat utrymme för kreativitet.
För att kunna minska antalet koncept genomfördes en sållning i två skeden.
Sållningen gjordes med hjälp av Go/No-Go, QFD och Pughs matris. Verktygen
bidrog med en systematisk överblick över respektive koncepts för- och nackdelar i
förhållande till varandra. Nackdelen med att använda systematiska sållningsverktyg
är att koncept kan favoriseras och därför inte tilldelas realistiska värden vid
viktningen. Genom att låta en opartisk person granska utförandet av sållningen
kan detta problem eventuellt kringgås.
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För att visualisera koncepten skapades CAD-modeller i Solid Works. 3Dmodelleringen gav en mer realistisk syn på produkten och underlättade vid
dimensioneringen. Handskisserna visade på funktion och användning men gav
ingen uppfattning av konceptens genomförbarhet och storlek. 3D-modelleringen
gav därför en större förståelse för vilka mått som var kritiska och hur geometriskt
robust varje koncept var.
För att kunna se hur det slutgiltiga konceptet skulle fungera i verklig situation
tillverkades en 3D-printad prototyp. Prototyptestningen visade på fördelar
respektive nackdelar med konceptet och ej tidigare påtänkta problem
uppenbarades. Funktionstesterna gav dessutom projektet mer validitet och
reliabilitet.

5.3 Slutsatser och rekommendationer
Projektet har givit författarna en djupare kunskap inom ämnet produktutveckling
och uppenbarat problematiken med att jobba mot en given kravspecifikation. För
att kunna nå ett tillfredsställande resultat har det varit nödvändigt att vara adaptiva
och på ett innovativt sätt komma med lösningar till uppkomna problem. Vidare
har arbetet bidraget till förståelse för hur en strukturerad och systematisk
produktutveckling bör genomföras.
Projektet resulterade i ett rörfäste till produkten Toolflex Städvagn. Rörfästet är
ämnat att tillverkas i två storlekar. Genom att utföra löpande analyser av de
genererade koncepten kunde en kontinuerlig utveckling ske. De krav som ställdes
av företaget uppfylldes därför löpande under arbetets gång.
Eftersom produktens funktion är starkt bunden till dess material har projektets
största problematik varit valet av material. Vidare har valet begränsats av
produktens kravspecifikation där materialets värmetålighet är av stor vikt. Trots
dessa svårigheter har ett material föreslagits, om än dyrare än tidigare.
Rörfästet som föreslås är fortfarande i konceptfas och kräver ytterligare utveckling
för att nå produktion. Konceptet bör därför ses som ett underlag inför framtida
utveckling av rörfästet.
Rekommendationer inför framtida utveckling av Toolflex Rörfäste:
 Utförliga tester av produkten, tillverkad i rätt material.
 FEM-analyser av konceptet.
 Vidareutveckling av produktens skruvinfästning.
 Ersätta skruven med en mer lättmonterad lösning.
 Djupare undersökning av material.
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Bliaga 1 – Gantt
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Bilaga 3 – Funktionsanalys
Bilaga 4 – House Of Quality
Bilaga 5 – Beräkningar
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Bilaga 1 – Gantt
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Bilaga 2 – Kravspecifikation
Hållfasthet

Hållaren ska kunna bära upp vikt på minst 5kg

Material

Materialet skall klara en kollision mellan
städvagn och vägg utan att gå sönder samt klara
autoklavering (121°C x 20 minuter x 4
repetioner)

Tillverkning

Formsprutning

Monterbarhet

Enkelt att montera/demontera (få moment)

Kostnader

Ambition att hålla ned material +
verkygskostnader

Design

”Hygienisk design” med fokus på kvalité och
enkelhet

Testning

Temperatur, Stöttester, Belastning, Hållbarhet,
kemikalier
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Bilaga 3 – Funktionsanalys
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Bilaga 4 – The House of Quality
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Bilaga 5 – Beräkningar
(Kritiskt mått)

Universal (Ø17-30 mm)
D1 = 30 mm
D2 = 17 mm
O1 = D1 * π = 94,25 mm
O2 = D1 * π = 53,41 mm
dO = O1 – O2 = 40,84 mm
µ = (dO / O1) * 360° = 156°

Ingående diametrar
Omkretsberäkningar
Omkretsminskning i grader för Ø30

156° är för stor förändring i omkrets vinkelmässigt.
Dela in i två olika modeller!

Ø17-23 mm
D1 = 23 mm
D2 = 17 mm
O1 = D1 * π = 72,26 mm
O2 = D2 * π = 53,41 mm
dO = O1 – O2 = 18,85 mm
α = (dO / O1) * 360° = 94°

Ingående diametrar
Omkretsberäkningar
Omkretsminskning i grader för Ø23

Ø24-30 mm
D1 = 30 mm
D2 = 24 mm
O1 = D1 * π = 94,25 mm
O2 = D2 * π = 75,40 mm
dO = O1 – O2 = 18,85 mm
β = (dO / O1) * 360° = 72°

Ingående diametrar
Omkretsberäkningar
Omkretsminskning i grader för Ø30
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