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Sammanfattning
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prestanda eller ekonomi. I projektet har fjorton olika koncept identifierats och
utvärderats. Utfallet visar att man redan har en lösning som står sig väl i jämförelse med
konkurrenternas. Det finns dock potential till förbättringar. Projektet har också
resulterat i en konceptmodell och en prototyp på en helt ny lösning. Detta koncept har
nått bättre resultat vid jämförelse med de redan befintliga lösningarna. Främst kan dessa
förbättringar återfinnas inom områdena ergonomi och användarvänlighet. De
ekonomiska uppskattningar som har gjorts visar även på att besparingar är möjliga med
denna lösning.

i

DEGREE PROJECT
A singe-hand operated hose-attachment for vacuum
cleaners.
Bengt-Åke Albinsson

Summary
This constitutes the degree project for a Mechanical Engineering Programme,
specialized towards product development. The work has been performed at NilfiskAdvance in Åmål, Sweden The purpose and goal of this project has been to make a
comparison between their present hose connections of vacuum cleaners , as well as a
comparison with their competitors. In addition to this has the goal also been to propose
a hose connection that displays better ergonomics without compromising performance
or economy. Within the project, fourteen different concepts have been identified and
evaluated. The outcome shows that the company already uses a very competitive
solution. There are, however, improvements that can be made. As another result, the
project has rendered a concept model, and a prototype for a completely new solution.
This concept compares favourably with current solutions. Mainly, the improvements
can be found within the areas of ergonomics and user-friendliness. Economic
assessments indicate that also costs can be reduced using this solution.

Publisher:

Examiner:
Advisor:
Subject:
Level:
Number:
Keywords

University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology, Mathematics and
Computer Science, Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN
Phone: + 46 520 47 50 00 Fax: + 46 520 47 50 99 Web: www.htu.se
Henrik Johansson
Lars Gustavsson, Nilfisk Advance AS
Claes Fredriksson, HTU
Mechanical Engineering
Language: Swedish
Advanced
Credits:
10 Swedish, 15 ECTS credits
2005:M11
Date:
March 28, 2005
Hose connection, vacuum cleaner, product development

ii

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

Innehållsförteckning
Sammanfattning .............................................................................................................i
Summary ........................................................................................................................ ii
1 Inledning .......................................................................................................................1
1.1 Bakgrund................................................................................................................1
1.2 Syfte och mål..........................................................................................................1
1.3 Avgränsningar .......................................................................................................2
2 Förutsättningar ..............................................................................................................2
2.1 Förstudie................................................................................................................2
2.1.1 Befintliga koncept ...............................................................................................................2
2.1.2 Patentstudier........................................................................................................................3
2.1.3 Tänkbara lösningar avsedda för andra applikationer...........................................................3

2.2 Kundbehov .............................................................................................................4
2.2.1 Vilka egenskaper bör en bra slanganslutning besitta?.........................................................4

3
4

5

6

7

8

2.3 Ergonomiska krav ..................................................................................................5
2.4 Kravspecifikation...................................................................................................5
2.5 Konstruktionsrekommendationer...........................................................................5
Konceptidentifiering .....................................................................................................6
Konceptgenerering........................................................................................................7
4.1 Koncept ett .............................................................................................................7
4.2 Koncept två ............................................................................................................8
4.3 Koncept tre.............................................................................................................8
4.4 Koncept fyra...........................................................................................................8
4.5 Koncept fem ...........................................................................................................8
4.6 Koncept sex ............................................................................................................9
4.7 Koncept sju ..........................................................................................................10
Konceptutvärdering ....................................................................................................11
5.1 Urvalskriterier och viktfaktorer...........................................................................12
5.2 ”Concept screening” ...........................................................................................12
5.3 “Concept scoring”...............................................................................................13
Kompromisser.............................................................................................................14
6.1 Möjlig poängsättning...........................................................................................14
6.2 Nödvändiga åtgärder...........................................................................................15
Implementering av ändringar......................................................................................16
7.1 Design ..................................................................................................................16
7.2 Prototyp ...............................................................................................................16
Dimensionering...........................................................................................................16
8.1 Överslagsberäkningar .........................................................................................16
8.1.1 Ekvationer .........................................................................................................................17
8.1.2 Beräkningsmodell i Excel .................................................................................................20

8.2 Geometriska krav.................................................................................................20
9 Möjliga förbättringar av koncept G ............................................................................21
10 Resultat .......................................................................................................................21
10.1Kundbehov och ergonomi. ...................................................................................22
10.2Konkurrensförmåga.............................................................................................22

iii

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

10.3Förbättringar och ekonomi..................................................................................22
11 Slutsatser.....................................................................................................................23
12 Rekommendationer till fortsatt arbete ........................................................................24
12.1GWD anslutningen...............................................................................................24
12.2New Inlet ..............................................................................................................24
Källförteckning................................................................................................................25
Bilagor
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Befintliga koncept, med vridning
Befintliga koncept, utan vridning
Konkurrenters lösningar, utan vridning
Patentmaterial
Potentiella riktlinjer gällande en slanganslutning för dammsugare.
Konceptskisser
Kravspecifikation
Konceptutvärdering
Beräkningsmodell I Excel

iv

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

1 Inledning
Detta arbete behandlar en konstruktionsuppgift, och omfattar generering och analys av
koncept, samt konstruktion av en enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare.
Projektet utförs på Nilfisk-Advance i Åmål, och utgör examensarbete på en 120 poängs
maskiningenjörsutbildning vid HTU, med inriktning mot konstruktion.
Huvuddelen av projektet har bestått av produktutvecklingsarbete, med fokus på
konceptanalysering, konceptutvärdering och konstruktion.

1.1 Bakgrund
Nilfisk har fram tills nu använt sig av ett flertal olika lösningar för att ansluta
dammsugarslangen till maskinen. Orsakerna till detta är bland annat att företaget
tillverkar dammsugare för ett antal olika syften, där en stor del av tillverkningen riktas
mot den kommersiella marknaden.
Det önskemål man hade från företagets sida innebar att man ville reducera detta antal
till en eller ett fåtal varianter. En förbättrad ergonomi och användarvänlighet ansågs
också viktig.
På en stor del av de lösningar som används idag, ingår ett vridande moment för
anslutning av slangen. Detta anses generellt vara en rörelse som inte är ergonomiskt
gynnsam, men kan tillåtas om mycket låga vridmoment erfordras. Kravet som därav
ställdes på projektet var att eliminera denna vridrörelse som operationsmoment.
Ytterligare önskemål var att en ingående konceptutvärdering skulle genomföras. Dels
mellan företagets egna produkter, men också för att avgöra hur dessa stod sig relativt
konkurrenternas lösningar.

1.2 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet, som en del i utbildningen, är att skapa en ökad insikt i
produktutvecklingsprocessen. Det ska också ge en inblick i hur de processer, som
behandlats under utbildningen, används på ett producerande företag.
De mål som har satts upp består i att inom projektets tidsram generera:
•

Ett koncept som möter ställda krav och önskemål.

•

En ingående konceptutvärdering.

•

En CAD-modell som beskriver konceptet.

•

En prototyp som verifierar CAD-modellen.
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1.3 Avgränsningar
Den första avgränsningen innebär att endast den funktion som utgör
användargränssnittet och själva låsningsfunktionen hos konceptet ska omfattas av
projektet.
Hur slangen fästs till enheten ingår därför inte i projektet, annat än att någon av de
metoder man för närvarande använder sig av ska kunna utnyttjas.
Den andra begränsningen innebär att konceptjämförelsen endast omfattar de koncept
som:
•

Framkommer vid konceptgenerering.

•

Används inom företaget.

•

Kan återfinnas på de konkurrentmaskiner som finns på företaget.

•

Framkommer vid patentsökningen, förutsatt att de möter de ergonomikrav som
ställts.

2 Förutsättningar
Slanganslutningen utgör en detalj som möjliggör en demonterbar förbindelse mellan
dammsugarslangen och dammsugaren.
Syftet med detaljen är att skapa en läckagefri koppling mellan enheterna. Den ska också
medge en roterande rörelse hos slangen, så kallad svirvling, utan att täthet, låsning eller
maskin påverkas av denna rörelse.

2.1 Förstudie
Förstudien omfattar arbetet med att identifiera koncept av relevans för projektet. Här
ingår granskning av de koncept som redan användes på företaget såväl som de som
kunde återfinnas genom patentsökning, konkurrentanalys och undersökning produkter
med närliggande funktioner.
2.1.1

Befintliga koncept

Projektet inleddes med en förstudie av de koncept man redan använde sig av på
företaget, samt de som fanns på maskinerna man hade i lager för konkurrentanalys.
En uppdelning av materialet gjordes i tre delar:
•

Företagets egna maskiner, med lösningar som innebär att vridning används för
manövrering (se bilaga A).
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•

Företagets egna maskiner, där vridning inte ingår som ett moment i
manövreringen (se bilaga B).

•

Konkurrenters maskiner, som använder sig av lösningar där vridning inte ingår i
manövreringsmomentet (se Bilaga C).

2.1.2

Patentstudier

Företaget har ett avtal med amerikanska NERAC. Avtalet innebär att man därigenom
har möjlighet att göra i det närmaste världsomspännande sökningar angående
information om tekniska lösningar, som till exempel patent.
Sökningen genomfördes, för projektet, av personal inom företaget med tidigare
erfarenhet från liknande arbete. Den resulterade i 33 träffar, som preliminärt bedömdes
relevanta för projektet.
Granskningen av dokumenten genomföres på hemsidan för ”European Patent Office” ,
EPO [1]. I de flesta fall kunde originaldokumentet granskas där, för att avgöra om
materialet på något sätt relaterade till detta projekt.
Ytterligare en sökning, i egen regi, utfördes också på EPOs hemsida. Resultatet blev att
ännu något patent med eventuell relevans upptäcktes.
Från detta underlag av preliminärt utsorterade patent, valdes sedan ett begränsat antal ut
som ansågs vara av intresse för det fortsatta arbetet (se bilaga D).
2.1.3

Tänkbara lösningar avsedda för andra applikationer

Även en slanganslutning avsedd för trädgårdsutrustning dissekerades och analyserades.
Patentet som fanns på denna anslutning granskades också (se bilagaD13).
På en relativt liten volym förenar den en god låsfunktion med bra täthet. Den är också
manövrerbar med förhållandevis liten kraft. Dock är kraftåtgången något stor under
anslutningsmomentet.
Anordningen bestod, förutom av en anslutningsdeltalj, av:
1. Ett manövreringsreglage
2. Ett rör, som utgör grundelement för konstruktionen.
3. Tre lösa låsklackar, med en integrerad plastfjäder i varje.
4. En stålfjäder för manipulering av reglaget.
Dessutom ingick en slanginfästningsdetalj som inte var applicerbar i denna tillämpning.
Dess fördelar:
•

Manövrering sker med en enda rörelse i önskad riktning.

•

Låsningen är tillfredställande.

3

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

•

Tätheten överträffar vad som normalt förekommer på en dammsugare.

•

Relativt liten volym krävs för att uppnå funktionerna.

Nackdelar:
•

Allt för många ingående detaljer eliminerar möjligheten att kunna
konkurrera med befintliga lösningar.

•

Betydligt mer kraft krävs för att ansluta slangen, än för att lösgöra den.

•

Komplicerad sammanfogning av de ingående detaljerna, innebär att enheten
i princip är omöjlig att demontera för rengöring utan att den förstörs.

2.2 Kundbehov
På en dammsugare avsedd för den kommersiella marknaden ställs det avsevärt mycket
strängare krav, än på en som riktar sig mot konsumenter. Detta gäller även den
slanganslutning som tillhör maskinen. Dels kommer en sådan anslutning i större
utsträckning i kontakt med kemikalier och fukt, och dels är användningen och
miljöpåverkan i övrigt betydligt tuffare.
För att utreda de särskilda behov, som finns på en slanganslutning som ska matcha
kraven på maskiner till den kommersiella marknaden, upprättades ett dokument över de
egenskaper som slanganslutningen borde inneha.
De behov som initiellt togs fram, granskades och kompletterades sedan i samrådan med
chefen för avdelningen teknisk support på företaget. Med sin långa erfarenhet inom
branschen, och med insyn i de reklamationer som var förekommande, kunde han bidra
med god vägledning.
2.2.1

Vilka egenskaper bör en bra slanganslutning besitta?
•

Den sitter fast bra, då den har anslutits.

•

Den tätar bra, även då draglast läggs på slangen.

•

Den tillåter slangen att ”svirvla”, alltså rotera kring sin egen axel, utan att
låsningen med mera påverkas.

•

Den lossnar lätt vid medveten demontering, utan att kraftansträngning krävs.
Detta gäller även då lättare brytning anbringas under momentet.

•

Den kan anslutas utan att hänsyn till bestämda vinkellägen krävs.

•

Den kan lossas/anslutas utan vridrörelse.

•

Den kan användas för olika slangdimensioner utan att större modifiering
krävs.
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•

Den klarar av att användas i kontakt med vatten, och de kemikalier som kan
vara aktuella.

•

Den är robust nog för att funktionen ska förbli oförändrad, även efter en tids
användning i smutsig miljö.

2.3 Ergonomiska krav
Det ergonomiska krav på anslutningsenheten som företaget ställde gick ut på att
eliminera den vridrörelse som det innebär att manövrera en koppling av bajonettyp.
För att utreda om det fanns andra användarrelaterade krav på anslutningen, gjordes en
genomgång av konsumentverkets mätprotokoll för dammsugare. Resultatet av
genomgången gav följande (se bilaga E):
•

Vridrörelse är ofördelaktig, då endast mycket små vridmoment anses rimliga.

•

Användning av tryckknappar som reglage är mer fördelaktigt, gentemot de som
kräver vridrörelse.

•

Det mest fördelaktiga konceptet ur ergonomisynpunkt är skjutreglage, där hela
handen kan användas för manövrering. Rekommendationerna där stäcker sig upp
till och med 20N, vilket är mer än för de övriga.

2.4 Kravspecifikation
Som grund för upprättande av kravspecifikationen användes de tidigare gjorda
undersökningarna av kundbehov och ergonomiska krav. I tillägg till dessa gjordes även
några mätningar på de slanganslutningar som redan användes på företaget, för att
fastställa möjliga geometriska behov. Resultaten sammanställdes därefter i en
preliminär kravspecifikation, enligt de rutiner och med det upplägg som gäller på
företaget (se bilaga G).
Detta dokument behandlar allt från syftet med varför det har upprättats, till specifika
egenskaper för detaljen och hur dessa ska verifieras. Dessutom det har också en
indelning i absoluta krav, respektive önskvärda egenskaper.

2.5 Konstruktionsrekommendationer
Då man konstruerar produkter som ska tillverkas genom formsprutning av plast finns
vissa rekommendationer att följa. Kraven som ställs skiljer sig åt till följd av att
egenskaperna är olika för olika polymerer. Som exempel kan nämnas
formkrympningen. Enligt DIN16901 definieras denna som skillnaden mellan verktygets
dimensioner och den tillverkade plastdetaljens dimmensioner, vid en temperatur på 23 +
2° C. För delkristallina plaster som till exempel polyeten kan formkrympningen uppgå
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till mellan 1 och 4 %, beroende på vilket material det är. Till och med inom samma
detalj kan skillnaden vara så stor som 1 %. Hos amorfa plaster som till exempel
polykarbonat är formkrypningen däremot mindre och ligger omkring 0,7 %.
Man bör ha som riktlinje att hålla materialtjockleken så jämn som möjligt. En alltför
ojämn godstjocklek kan ge upphov till företeelser som skevning, sjunkmärken, porositet
med mera.
Ofta är en konstruktion med stödribbor att föredra framför tjockare gods, i de områden
där förstärkningar krävs, men det bör undvikas på delar där höga ytjämnhetskrav ställs
på motstående yta då denna oftast uppvisar spår i form av sjunkmärken.
Godsanhopningar av nämnda slag kan i en konstruktion ofta återfinnas i anslutning till
hörn eller där stödribbor ansluter till en yta. Riktvärdena för dimensioneringen av
stödribbor skiljer sig beroende på plastsort, men om radier i hörn kan sägas att ett
nominellt värde på innerradien är [2]:
ri =

t
; där t = godstjocklek
2

3 Konceptidentifiering
För att särskilja de olika befintliga koncept som identifierats, samt för att begränsa
mängden, gjordes en uppdelning. Grupperingen baseras på det sätt låsningens
grundfunktion är utformad för varje koncept. På detta sätt kunde ett antal, till utseendet,
olika lösningar grupperas i en gemensam och mer lättbearbetad enhet.
Bajonettfattningen skiljer från de övriga så pass att den utgör en egen grupp. Bland de
kvarvarande grundlösningarna kunde däremot ett mönster urskiljas där grundkoncepten
skiljer sig från varandra genom att:
•

Utnyttja en eller två låsklackar.

•

Vända utåt eller inåt.

•

Integrerade svirvlingsfunktionen eller ej.

Totalt begränsade denna process antalet olika grundkoncept till sju stycken:
•

Bajonettkoppling

•

Enkel utåtriktad låshake med integrerad svirvling

•

Enkel utåtriktad låshake med bestämt monteringsläge

•

Enkel inåtriktad låshake med integrerad svirvling

•

Dubbla utåtriktade låshakar med integrerad svirvling

•

Dubbla utåtriktade låshakar med bestämt monteringsläge

•

Dubbla inåtriktade låshakar med integrerad svirvling
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4 Konceptgenerering
Efter att ha studerat den preliminära kravspecifikationen drogs följande slutsats. Det
gynnsammaste sättet att manövrera en slanganslutning, ur användar- och
ergonomisynpunkt, är om anslutningen lösgörs med ett reglage som kan manövreras
med hela handen.
Vidare krävs det också att rörelseriktningen är parallell med den riktning i vilken
anslutningen ska lossas respektive anslutas. Detta för att ge möjlighet till en
enmomentsrörelse för manövreringen.
Med andra ord, om man vill lossa enheten ska man kunna ta tag i reglaget och dra,
varpå slangen lösgörs och vice versa.
En möjlighet som i detta läge uppmärksammades var att man med hjälp av ett reglage,
av detta slag, kunde manövrera fler än två låsklackar på en gång och att en begränsning
för koncepten på detta sätt togs bort.
Då det i detta fall ansågs gynnsamt att använda fler än två låsklackar för att ge en
stabilare känsla hos komponenten, togs beslutet att de koncept som skulle tas fram
åtminstone skulle ha tre låsklackar.

4.1 Koncept ett
Konceptet kombinerar tre gångjärnsupphängda låsarmar, monterade på ett rör. Dessa
låser i ett spår i dammsugarens anslutningsdel. På detta sätt kan en god låsfunktion med
integrerad svirvling uppnås.
Den fjäderkraft som får låsklackarna att sträva utåt, var till en början tänkt att erhållas
genom att de skulle vara direkt förankrade i ett ringformat element, i stället för med
gångjärnsupphängning.
En sådan konstruktion är emellertid omöjlig att tillverka genom formsprutning, varför
denna idé övergavs. Istället bestämdes det att kraften skulle genereras av ett
gummiband, av typen O-ring, som spändes kring låsarmarnas bakre ändar.
Beträffande manövreringen av klackarna, utnyttjas ett reglage som kan fattas med hela
handen. Hålens underkant används för att pressa låsarmarnas bakre delar uppåt, då
reglaget förflyttas bakåt i förhållande till röret. Följden blir att låsklackarna närmar sig
varandra och enheten frigörs (se bilaga F:1).
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4.2 Koncept två
Idén till denna lösning skiljer sig mot den föregående genom att låsarmarna sitter i fast
en ring, som i sin tur är ansluten till dammsugarens anslutningsdel. De låser kring en
rördetalj då reglaget trycks på utvändigt om låsklackarna.
Till följd av principen ligger låsarmarna belastade så länge som anslutningen är
tillkopplad. När sen reglaget avlägsnas avlastas låsarmarna och rördelen frigörs. På
ringen finns även tre stödribbor inlagda mellan respektive låsarm, med avsikten att ge
stabilitet i enheten (se bilaga F:2).

4.3 Koncept tre
Detta koncept har sin grund i ovanstående, och har även stora likheter med detta. Den
enda egentliga skillnaden är att stödribborna i föregående lösning nu har ersatts med ett
rör som sticker ut från maskinens anslutningsdel, och fungerar stabiliserande på
anslutningen. Följden blir att ringen med låsarmar placeras utanför detta rör, och kan
göras lite smäckrare i sin geometri (se bilaga F:3).
Nackdelen är en mer komplicerad spänningsbild i låsarmarna då enheten är ansluten till
dammsugaren. Detta till följd av att det krävs en spalt mellan det utstickande röret och
låsarmarna, varpå dessa kommer att krökas på ett annat sätt än vad som är fallet i
koncept två.

4.4 Koncept fyra
Denna lösning hämtar sin grundidé från koncept ett. Den avgörande skillnaden mellan
de båda ligger i hur den låsande fjäderkraften erhålls.
Då koncept ett nyttjade ett separat fjäderelement i form av en gummiring, innebar det att
relativt många detaljer behövdes. För att eliminera detta måste låsarmarna vara
fjädrande.
Genom att reglera fjäderkraften skulle man kunna bestämma med vilket tryck
låshakarna pressades mot anslutningsdetaljen, och på så sätt styra om anslutningen
kunde lossas eller inte.
Det insågs att den fjädrande delen av armarnas längd skulle kunna regleras, och att
fjäderkraften därigenom skulle kunna styras genom att låta låsarmarna vara fästa i sin
bakkant mot anslutningens rördetalj, med ett bestämt spel mellan detaljerna. Varpå
flikar kunde skjutas in i mellanrummet mellan detaljerna, och möjliggöra förändring av
hävarmslängden (se bilaga F:4).

4.5 Koncept fem
De stora bristerna hos de tidigare nämnda koncepten är att de innehåller för många
detaljer, eller att spänningsbilden i de låsande enheterna ger upphov till möjliga problem
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med krypning. Slutsatsen av den granskning som gjordes av dessa resulterade i ett
försök att eliminera problemen.
Vad som krävdes var att låsarmarna då de inte manipulerades av användaren, skulle
vara obelastade. De skulle även behöva integreras på något sätt i en av de övriga
detaljerna, för att reducera det nödvändiga antalet detaljer.
Den lösning som Bosch valt på sin maskin (se bilaga C:14), visade på en möjlighet att
integrera låsarmarna. På detta sätt låser de hårdare ju hårdare anslutningen belastas, men
är ändå mycket lättmanipulerade. Detta innebär att en god låsfunktion kan uppnås, samt
att det är möjligt att kombinera lösningen med ett manövreringsreglage. Tankarna
resulterade i koncept fem (se bilaga F:5).
Genom att förse varje låsarm med en kilformad del som abrupt avslutas i en skarp kant
kan man uppnå en manövrerande påverkan från reglaget, men hindra detta från att halka
av låsarmen då funktionen är uppnådd.
Komplexiteten hos detaljerna, samt ett behov av att hålla slanganslutningens
yttergeometri inom greppvänliga dimensioner, innebar dock att det skulle bli tvunget att
dela upp detaljen med låsarmarna i två separata delar. Antalet ingående detaljer var med
andra ord fortfarande onödigt stort.

4.6 Koncept sex
Det skulle krävas en detalj att ansluta enheten mot och en detalj som förankrade slangen
mot maskinen, samt en att manövrera slanganslutningen med. Önskvärt var alltså att
hela artikeln totalt inte omfattade mer än tre detaljer, varav den man skulle ansluta mot
helst skulle vara integrerbar med själva dammbehållaren.
Som följd av resonemanget skapades en modell av en rördetalj med integrerade
låsarmar. Denna kunde svirvla mot anslutningsdelen, och medgav en integrerad
funktion för förankring av slangen. Rördetaljen skulle då kunna tryckas på mot
anslutningsdelen. Varpå låsarmarna fjädrade ut, för att sedan låsa kring en kant på
anslutningsdelen, då låsarmarna tilläts återfjädra till obelastat tillstånd (se bilaga F:6).
För att kunna lossa slanganslutningen från anslutningsdetaljen krävdes det att reglaget i
stort sett samtidigt manipulerade samtliga låsarmar. De skulle då böjas utåt, bort från
anslutningsdelen, tills det att det inte längre förelåg något ingrepp, och anslutningen
därmed frigjordes.
För att åstadkomma detta fordrades det att reglaget hakade runt framkanten av
låsklackarna och tvingade isär dessa då det rördes bakåt. Det måste också förmedla
kraften vidare till rördetaljen, med följden att denna lossades.
På grund av detta skulle reglaget endast kunna monteras genom att det träddes på
rördetaljen framifrån. Samtidigt krävdes det att reglaget på något sätt låstes fast vid
rördelen, vid monteringen, så att den inte kunde kana av då slangen ej var ansluten.
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Detta innebar att det behövdes ännu en detalj som distans mellan reglage och rördel,
samt som en kraftförmedlande låsning. Problemet med onödigt många detaljer
eliminerades alltså inte av denna lösning heller. En viss känslighet för störningar på
grund av smutsansamlig, och svårigheter att rengöra artikeln kunde också förutspås.
Emellertid resulterade arbetet i en insikt om nödvändigheten av att slanganslutningen
utan större ansträngning måste kunna plockas isär för rengöring, om den till exempel
blivit utsatt för rengöringsmedel av typen ”polish bort”.

4.7 Koncept sju
Detta koncept har sitt ursprung i analyseringen av slanganslutningar avsedda för
trädgårdsprodukter. För att kunna utnyttjas, i en applikation för dammsugare, krävdes
att lösningen omarbetades till en del.
För att reducera det stora antalet ingående artiklar avgjordes att de skulle integreras i
rördetaljen. Detta innebar att all fjädring som krävdes skulle ske i de armar som förband
låsklackarna med rördetaljen. Följden av detta skulle bli att man med lätthet skulle
kunna dra loss slanganslutningen från maskinen genom att bara dra i slangen, något som
inte var acceptabelt. Ett sätt att lösa problemet var att geometriskt blockera låsarmarna i
det läge då reglaget var opåverkat av användaren.
I den modell som började göras lades låsarmarna vinkelrätt mot anslutningen. De
gjordes också relativt smala, för att åstadkomma att så liten manövreringskraft som
möjligt skulle komma att behövas.
Genom att införa en låsningsring som i sitt neutralläge var placerad precis utanför dessa
klackar begränsades deras rörelsemöjligheter. På detta sätt åstadkoms att
slanganslutningen omöjligt kunde tillåtas att lossna, med undantag från om någon detalj
deformerades så hårt att haveri uppstod. En idé om hur reglaget skulle fås att sträva mot
nämnda neutralläge implementerades också (se bilaga F:7).
Då det ansågs som intressant att ta tillvara den möjlighet till överlägsen täthet som
konceptet erbjöd, avgjordes att det till trots för att det innebar en extra artikel kunde
vara värt att behålla tätningsringen, åtminstone för tillfället. Det ansågs även vara
acceptabelt att utnyttja en av de lösningar för kombinerad svirvlingsfunktion och
fixering av slangen, som förekom i ett av de pågående projekten på företaget.
En tätningsfunktion av den typ som valts medförde en reducering av
svirvlingsfunktionen, varför denna skulle behöva finnas i en särskild enhet. Konceptet
innebar att endast två detaljer förutom anslutningsdelen skulle krävas, plus
tätningsringen och de delar som var integrerade med slangen.
En förutsättning var att de spår som omslöt låsarmarna inte fick göras för stora. Då detta
skulle innebära att de utsattes för en relativt hård böjande belastning. Något som i
längden skulle kunna generera hållfasthetsproblem.

10

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

Den stora nackdelen med att ha sådana smala spår var att det skulle resultera i en större
känslighet för eventuell smutsansamling, samt vara svårt att tillverka.

5 Konceptutvärdering
Två former för konceptutvärdering som visats under utbildningen är matriser för så
kallade ”concept screening & concept scoring”. I princip innebär dessa att man ställer
upp de kriterier som anses som relevanta för projektets och produktens framgång som
urvalskriterier.
I ”concept screening” jämför man varje koncept i tur och ordning mot ett av de andra,
som utsetts till referenskoncept. Resultaten av jämförelsen summeras sedan ner varpå en
poängräkning kan genomföras och något eller några av koncepten kan väljas ut för
vidare avancemang.
De koncept som sedan går vidare från ”screeningen” förs in i matrisen för ”concept
scoring”. Denna skiljer sig från den förra genom att varje urvalskriterie även förses med
en viktfaktor, som ska spegla dess betydelse för projektets förutsättningar att lyckas.
Ytterligare en skillnad är att man inte här använder sig av ett särkilt referenskoncept,
utan att referensen om så önskas kan väljas från flera av de ingående koncepten.
Då uppställningen av urvalskriterier, och dess viktfaktorer, var av stor betydelse för hur
resultatet av utfallet skulle komma att bli, ordnades ett möte med erfaren personal från
flera av företagets avdelningar. Detta för att så bra som möjligt kunna fastställa
kriterierna på ett relevant och riktigt sätt.
I gruppen ingick personal från avdelningarna:
•

Marknad

•

Teknisk support

•

Tekniskt laboratorium

•

Kvalitet

Avdelningen nykonstruktion representerades av mig själv och min handledare på
företaget.
Den egna insatsen i detta skede begränsades till att förklara principerna, samt att bidra
med några möjliga förslag, för att inte i allt för stor utsträckning påverka utfallet.
Efter att urvalskriterierna och dess viktfaktorer fastställts sammankallades ytterligare ett
möte. Personalen från teknisk support och kvalitetsavdelningen, som tidigare varit
inblandade, samt min handledare, bistod då med hjälp i att göra korrekta bedömningar
för hur varje enskilt koncept stod sig gentemot de andra.
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5.1 Urvalskriterier och viktfaktorer
Med underlag i de kundbehov som identifierats, och den kravspecifikation som gjorts,
togs förslag på urvalskriterier fram. De som presenterades vid mötet var:
•

Låsfunktion

•

Tätningsfunktion

•

Låg vikt

•

Låg kostnad

•

Lätt att underhålla

•

Robusthet

•

Ergonomi

•

Användarvänlighet

•

Tillåter olika slangdimensioner

•

Lågt antal ingående delar

•

Risk för ansamling av smuts

Av dessa ansåg gruppen att ”tillåter olika slangdimensioner” inte borde vara ett kriterie,
utan ett krav, varför denna togs bort.
Istället kompletterade de listan med:
•

Tillåter byte av dammpåse utan losstagning av stos, eller egentligen utan att
slangen behöver lossas.

•

Maskininverkan

Det senare av kriterierna innebar att en bedömning skulle göras av vilken insats det
skulle innebära att använda konceptet vid så kallad ”carry back”. Med ”carry back”
menas att en ny lösning implementeras på redan befintliga produkter.
Efter att mötet hade avslutats lades ytterligare ett kriterie till i listan, som vid det
följande mötet accepterades som relevant, nämligen kvalitetsintrycket.
(Resultatet av hur respektive urvalskriterie viktades kan ses i bilaga H:3.)

5.2 ”Concept screening”
Denna konceptutvärdering genomfördes för två separata fall. Den första med
bajonettkopplingen som referenskoncept, och den andra med det koncept som i den
första utvärderingen fick det bästa resultatet.
De sju olika koncept som tidigare identifierats, samt de möjliga lösningar som
framkommit under konceptgenereringen fördes in i matrisen.
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Då den första av de två ”concept screening” [4] som gjordes var färdig, visade matrisen
på att fyra av de bästa lösningarna redan användes inom företaget. Det enda av de
övriga som kunde anses intressant begagnades av en konkurrerande tillverkare. Inget av
de nya förslagen var bland de fem bäst rankade (se bilaga H:1).
Det beslutades då att åtgärden skulle genomföras ytterligare en gång, med samma
inblandade personal. Dock skulle vid detta tillfälle det koncept som fått bäst resultat vid
den förra bedömningen nu användas som referenskoncept, för att avgöra om det kunde
påverka utfallet.
Utfallet blev överraskande nog, till stora delar, ett helt annat. Det koncept som vid förra
bedömningen klarat sig bäst, och var ett av de som företaget redan använde, gjorde så
även denna gång. Skillnaden låg i hur utfallet fördelade sig bland de övriga.
I stället för att flertalet av företagets egna lösningar var de som stod sig bäst, byttes nu
några ut. Dels kom ytterligare en konkurrents lösning med, eller egentligen en del av
denna, och dels kunde nu ett av de nya förslagen återfinnas bland de fyra bäst rankade,
(se bilaga H:2).
Då det ansågs som mer relevant att jämföra koncepten på det senare sättet, mot en
lösning som bevisligen var konkurrenskraftig, beslutades att det fortsatta arbetet skulle
genomföras på de fyra bäst rankade koncepten från den senare av bedömningarna.

5.3 “Concept scoring”
Det slutliga koncepturvalet genomfördes med hjälp av en så kallad ”concept scoring
matrix” [4]. I likhet med den ”concept screening” som genomförts är resultaten, som
denna bedömningsmetod levererar, subjektiva och totalt beroende av vilka
urvalskriterier som ställs upp. Samt i tillägg till detta även hur dessa viktats, och av den
subjektiva bedömning som slutligen genomförs.
De fyra koncept som passerat föregående ”screening” fördes in i matrisen, varpå
bedömningen genomfördes med assistans från den personal som varit med vid tidigare
genomgångar.
Som kan utläsas ur konceptbeskrivningen, hade koncept sju försetts med en tätningsring
för att ge ett läckageskydd även då maskinen inte var i bruk. Till följd av detta krävdes
att också en särskild svirvlingsdetalj infördes.
Även vid denna bedömning fick den lösning som tidigare visat de bästa resultaten den
absolut högsta rankningen.
Den är till sin konstruktion enkel och funktionell, ger ett för tillämpningen robust
intryck och har relativt få delar. Samtliga egenskaper som belönas bra i utvärderingen.
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Som nummer två, en rejäl bit efter, hamnade en av konkurrenternas lösningar. Tätt följd
av ett av de nya koncepten, (se bilaga H:3).
Då det ansågs att det nya konceptet hade en större utvecklingspotential, än
konkurrentens, avgjordes att det tillsammans med deras nuvarande lösning skulle
arbetas vidare på för att se vilket som slutligen kunde komma att möta behoven på bästa
sätt.

6 Kompromisser
På grund av att konceptutvärderingarna hade påvisat vissa brister i det koncept som
tagits fram, avgjordes att vissa så kallade ”trade offs” var nödvändiga. Arbetet med att
analysera de åtgärder som skulle behövas inleddes med ingående genomgång av den
”concept scoring” som hade gjorts. En ny kolumn skapades i dokumentet (se bilaga
H:4), där en poängsättning som ansågs genomförbar och önskvärd fördes in. I tillägg till
detta kompletterades tabellen med fält där de åtgärder som skulle bli nödvändiga också
kunde adderas.

6.1 Möjlig poängsättning
Det som i huvudsak påverkat bedömningen av låsfunktionen negativt, på det nya
konceptet, var utformningen av låsarmarna. En förbättring ansågs möjlig varför en
höjning av resultatet här tycktes befogad.
Den tätning som tidigare hade bedömts ansågs, av deltagarna vid mötet, visserligen
bättre än för övriga lösningar men gavs inte full poäng. Då denna metod även innebar en
belastning vid bedömningen av andra kriterier avgjordes att den skulle elimineras från
konstruktionen.
Den reducering av antalet ingående artiklar som var möjlig att genomföra, till följd av
att tätningen tagits bort, skulle påverka totalvikten på ett positiv sätt. Med anledning av
detta borde poängsättningen för viktkriteriet därmed kunna höjas.
Av samma orsaker som för viktkriteriet skulle även ekonomiaspekten påverkas i rätt
riktning. Mindre antal detaljer ger en lägre kostnad för direkt material, så väl som för
maskintid. Även monteringstiden skulle reduceras av en åtgärd av detta slag.
Underhållskriteriet ansågs även det påverkbart i rätt riktning. Under förutsättning att en
så kallad ”cut & fix” funktion kunde appliceras direkt på den del som skulle ansluta mot
maskinen. En lösning för att underlätta rengörning skulle också behöva implementeras
på konceptet.
Robustheten hos det tidigare förslaget hade till viss del kritiserats för att låsarmarna var
placerade vinkelrätt mot manövreringsrörelsens riktning. Det förelåg därmed en risk för
att dessa skulle kunna ”vickas av”, efter en tids användning. Genom att åtgärda denna
brist skulle alltså även detta urvalskriterie kunna poängsättas högre.
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Ergonomiaspekten var en av de punkter som projektet koncentrerades mot. Det som
ändå resulterade i att det föreslagna konceptet inte nådde full poäng, var att
greppdiametern på reglaget ansågs för stor. En designändring av dess geometri ansågs
kunna åtgärda problemet.
Användarvänligheten var ytterligare en punkt som det lagts ner möda på att utveckla.
Till skillnad från de andra lösningarna kräver inte lösningen att användaren söker upp
särskilda tryckknappar och liknande. Den kan vidare anslutas och lösgöras genom att
användaren endast behöver fatta reglaget i handen, och trycka dit det respektive dra loss
det. Dessa funktioner belönades väl i konceptutvärderingen, och beslöts behållas även
under den fortsatta utvecklingen av konceptet.
Kriteriet för lågt antal ingående delar var en av de poster där konceptet hade straffats
hårt. Bedömningen gjordes emellertid att den tänkta reduceringen av detaljer skulle
eliminera problemet.
Kriteriet maskininverkan skulle kunna revideras om anslutningsdelen bedömdes
integrerbar med dammbehållaren. Eventuellt skulle detta kräva att vissa ändringar av
konstruktionen genomfördes. En höjning av poängsättningen ansågs dock vara möjlig.
Kvalitetsintrycket hade vid utvärderingarna bedömts vara bra. Detta var tvunget att
bibehållas även efter att de tänkta åtgärderna hade genomförts. En förändrad design av
det slag som var tänkt, ansågs dock inte påverka detta kriterie negativt, varför värdet
från den tidigare bedömningen åtminstone borde kunna bibehållas.

6.2 Nödvändiga åtgärder
Ur resonemanget ovan drogs slutsatsen att följande åtgärder var nödvändiga för att
konceptet, på ett bättre sätt, skulle kunna möta de egenskaper som efterfrågades.
•

Låsarmarna placeras i belastningsriktningen.

•

Eliminering av tätningsring.

•

Eliminering av särskild svirvlingsdetalj.

•

”Cut & fix” integrerad i den låsande detaljen.

•

Ny design av reglage, med reducerad greppdiameter.

•

Större dimensionella marginaler, i mekanismen.

•

Implementering av en lösning för att lättare kunna demontera enheten för
rengöring.

•

Undersökning av föreliggande möjligheter för att integrera anslutningsenheten i
dammbehållaren.

Följden av åtgärderna skulle alltså bli att, på bekostnad av en försämrad
tätningsfunktion, skulle konceptet bli avsevärt mycket mer konkurrenskraftigt. Och om
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relevanta bedömningar hade gjorts skulle det vara det som på bästa sätt mötte de krav
och önskemål som fanns.

7 Implementering av ändringar
De slutsatser som nåddes fördes in i modellen av koncept sju. Ett system för att få
reglaget att återfjädra på ett riktigt sätt adderades också till modellen.
Arbetet påverkade konstruktionens geometri till viss del. Bland annat krävdes det en
större volym mellan reglaget och anslutningsdelen, för att få plats med en fungerande
återfjädringsmekanism (se bilaga F:8).

7.1 Design
Då funktionen hos konceptet skiljer sig från vad som är normalt förekommande på
dagens dammsugare, ansågs det behövas någon sorts anvisning för användaren. Denna
måste vara lätt att förstå och placerad på ett sådant sätt att den inte kunde förbises. Det
infördes därav en uppsättning dubbelriktade pilar på reglagets yta.
Som en utsmyckningsdetalj lades det även in några försänkningar i den radie som utgör
övergången på den större diameterändringen på reglaget. Följden av åtgärden blev också
en reducering av mängden nödvändigt material i detaljen, vilket även det är en positiv
inverkan.

7.2 Prototyp
HTU (Högskolan Trollhättan/Uddevalla) har en FFF-anläggning av typen FDM (Fused
Deposition Modelling). Då en prototyp för att verifiera den framtagna konceptmodellen
ansågs som en naturlig fortsättning på arbetet, gjordes en förfrågan om möjligheterna att
få en sådan framställd. Beställningen fullföljdes i projektets slutfas. Prototypen som
blev resultatet mötte tyvärr inte förväntningarna. Ett antal fel i gjutprocessen borgade
för att detaljerna inte kunde utnyttjas i annat syfte än att ge en aning om vilka
proportioner artikeln skulle komma att ha.

8 Dimensionering
Dimensioneringsarbetet inkluderar dels överslag av hållfasthet och manövreringskraft
på slanganslutningen, men också vilka rent geometriska krav som måste uppfyllas.

8.1 Överslagsberäkningar
De delar i konstruktionen som till sin geometri utgör konceptets svagaste länk, är de
armar som förbinder låsklackarna med rördetaljen (se Bild 1). De är också de delar som
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kommer att belastas hårdast då slanganslutningen används. Eftersom produkten är tänkt
att tillverkas i någon lämplig formsprutad polymer, och kvaliteten mellan olika sorter
och eventuella blandningar varierar stort, innebär det att den slutgiltiga
dimensioneringen inte kan göras utan att en vederbörlig hållfasthetsprovning
genomförts.
För i grova drag kunna fastställa de dimensioner som skulle användas som utgångsläge,
krävdes att vissa enklare beräkningar utfördes på detaljen. Den information som
förutom rent hållfasthetsmässigt söktes, var vilka dimensioner som skulle ge de önskade
manövreringskrafterna.

Bild 1: Arm med låsklack

8.1.1

Ekvationer

En förenklad bild över de delar som ingick i låsmekanismen skissades upp, och krafter
ritades in (se figur 1). Den rektangulära delen representerar det spår i anslutningsdelen,
som låsklackarna ska greppa i. Kraften F är den manövreringskraft som kommer att
krävas för att lossa anslutningen från dammsugaren.

Figur 1: förenklad låsmekanism
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Figur 2: Friläggning av låsmekanism

Jämvikt ger:
:

F = N1× sin(α) + µ N1cos(α)

1

:

N2 = N1× cos(α) - µ N1sin(α)

2

Friktionskrafter förekommer, i modellen (se figur 2), endast mellan låsklacken och det
motsvarande spåret. Detta helt i enlighet med vad som kommer att vara fallet i
praktiken.

Figur 3: Uppställning för momentjämvikt

Momentjämvikt (se figur 3):
MB = N2L1 +FL2

3

18

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

Och från elementarfall ett [3]:
N 2 L3
δ=
3EI

4

Obekanta är: F, N1 , N2
Eliminering av N1 & N2 ger:
F
N1 =
1
sin(α ) + µ × cos(α )

2

N2 =

4

δ=

1 − µ × tan(α )
F (cos(α ) − µ × sin(α ))
= F×
sin(α ) + µ × cos(α )
tan(α ) + µ

FL3 (1 − µ × tan(α ))
×
3EI
(tan(α ) + µ )

Hållfasthetsformler från formelsamling ger:
σ=

F MB
+
A WB

I=

B× H3
12

B× H3
WB =
6
Från ekvation 4kan F erhållas, då δ är känd:
F=

3δ EI × (tan(α ) + µ )
L3 × (1 − µ × tan(α ))

Ekv 1 ger:

3δ EI × (tan(α ) + µ )
F
3δ EI × (tan(α ) + µ )
L3 × (1 − µ × tan(α ))
N1 =
=
= 3
sin(α ) + µ × cos(α ) (sin(α ) + µ × cos(α )) L × (1 − µ × tan(α )) × (sin(α ) + µ × cos(α ))

och ekv 2:
N2 =

3δ EI × (tan(α ) + µ ) 1 − µ × tan(α ) 3δ EI
×
= 3
L3 × (1 − µ × tan(α ))
tan(α ) + µ
L
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8.1.2

Beräkningsmodell i Excel

De ekvationer som modelleringen resulterat i löstes med hjälp av Excel. Det förelåg ett
direkt samband mellan hur stor manövreringskraften skulle bli, och vilken belastning
konstruktionen skulle klara. På grund av detta byggdes modellen upp på ett sådant sätt
att de geometriska parametrarna kunde påverkas. Som ett resultat av detta möjliggjordes
att man genom en viss provning kunde nå ett resultat där hanteringskraften var inom de
önskade värdena, samtidigt som hållfastheten var godkänd.
Bristen i denna första modell bestod i att den inte tog hänsyn till hur hävarmslängden
påverkades av den böjande förskjutningen. En tabell upprättades därför där kolumner
med respektive faktor ingick, och där relationen mellan längdförändring och
förskjutning representerades på ett mer riktigt sätt (se bilaga I).
Ytterliggare en detalj som det inte tas någon hänsyn till, i modellen, är det faktum att
vinkeln i vilken normalkraften angriper kommer ändras under manövreringen.
Fenomenet är dock av en sådan art att det reducerar belastningen i konstruktionen, i
någon grad, varför den försummas.

8.2 Geometriska krav
I tillägg till de dimensioner som gavs av beräkningarna, var det även tvunget att ta
hänsyn till de geometriska krav som förelåg.
Den fria flödesarean skulle lämpligen ha satts utifrån kriteriet att ingen flödesreducering
skulle förekomma då anslutningen var placerad på en slang med diameter 38 mm. Då en
32 mm slang har en ytterdiameter på 40 mm, skulle detta ha inneburit att dess anhåll
endast skulle uppgå till 1 mm. Detta ansågs som otillräckligt, varför en särskild stödkant
krävdes. Med ett anhåll på 2 mm, som antogs tillräckligt, skulle då diametern på den fria
födesarean komma att uppgå till 36 mm. Alltså skulle en liten strypning av flödet då
38mm slangen användes bli en nödvändig följd, av möjligheten att kunna ansluta två
olika slangdimensioner till samma enhet.
Greppdiametern på reglaget är något som man av ergonomiska skäl vill hålla nere. Då
ett av projektets grundläggande krav gick ut på att en slang med en diameter på 38 mm
måste kunna användas på enheten erhölls en konflikt mellan kraven. En slang med en
innerdiameter på 38 mm har en ytterdiameter på 46 mm. Till detta kommer
godstjockleken i den detalj som slangen ska anslutas till, samt godstjockleken i reglaget
och de toleranser som är nödvändiga. Totalt landade greppdiametern därmed på cirka 55
mm. Resultatet ska dock sättas i perspektiv med att greppdiametern på de
slanganslutningar som idag används ligger mellan 46 mm och 65 mm.
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Geometriska krav ställdes även på grund av att den fjäderfunktion som skulle
manipulera reglaget till sträva mot ett särskilt viloläge krävde utrymme. Samt att det
tillverkningsmässigt krävdes att spår, och liknande, helst inte understeg 1,5 mm.

9 Möjliga förbättringar av koncept G
Koncept G var den lösning som fick det bästa resultatet vid konceptutvärderingen. Den
hade dock brister på ett antal områden (se bilaga H:3). Med anledning av detta gjordes
en granskning av eventuella möjligheter att förbättra delar av konceptet, för att på så sätt
göra en bra detalj ännu bättre.
De möjliga åtgärder som kunde identifieras var:
•

Tätning:
Kan i någon mån göras bättre genom bättre passning mellan diametrar, men till
följd av att svirvlingen och ”cut & fix” delen är gjorda som de är, orsakar
åtgärder som ger förbättrad tätning en reducering i svirvlingen.

•

Kostnad:
§

Genom att byta materialet till ett billigare av motsvarande slag, kan man
på själva stosen spara ca 40 öre per detalj.

§

Genom att utnyttja möjligheten att ha formar med 4 fack kan
maskintiden halveras. Följden bli dock att detaljerna måste köras i en
större maskin med 89 % högre timkostnad. Besparingen som kan göras
blir på detta sätt således ca 6 %, vilket i pengar blir ca 10 öre.

Total besparing på stosen kan, av följande resonemang, alltså komma att hamna
kring 50 öre per detalj
•

Ergonomi:
Till följd av att anslutningen klarar av slangdimensioner ända upp till 50mm
diameter blir stosdelen, och dess anslutning relativt stora. Även för att uppnå en
öppningsfunktion krävs det ett visst utrymme. Möjligheten att krympa greppet
som krävs för att manövrera anslutningen är alltså kraftigt begränsat.

10 Resultat
Förstudien och konceptgenereringen resulterade i att fjorton olika koncept
identifierades. Momentet ”concept screening” genomfördes två gånger med olika
referenskoncept och resultatet av dessa skilde sig relativt mycket åt. Det som ansågs
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vara mest rättvisande begränsade antalet lösningar till fyra stycken, som mötte de
uppställda kraven bättre än de övriga. De fördes över i en ”concept scoring” matris som
reducerade antalet gångbara koncept till två, koncept G och koncept sju.
Den lösning som totalt fick den högsta rankningen användes redan på några av
företagets produkter, och de brister som konceptutvärderingen påvisade hos denna
lösning var främst inom:
•

Tätningsfunktion

•

Kostnad

•

Ergonomi

•

Användarvänlighet

•

Risk för ansamling av smuts

10.1 Kundbehov och ergonomi.
Arbetet med att identifiera kundbehoven visade att det ergonomiskt bästa sättet att
manövrera en slanganslutning på är då man kan använda hela handen för att genomföra
momentet. Greppdiametern på ett eventuellt manövreringsreglage bör ligga på en nivå
som inte känns obekväm, och på den nya lösning som föreslås hamnar den på cirka
55mm, för att en slang med 38mm innerdiameter ska kunna användas. Den rörelse som
krävs för manövreringen bör också vara parallell med riktningen på den åtgärd man vill
åstadkomma, vilket även detta är ett krav som den nya lösningen möter.

10.2 Konkurrensförmåga
Kompromisser är nödvändiga för att kunna implementera flera funktioner i samma
enhet. Som exempel kan tas att om olika slangdiametrar ska vara möjliga att använda på
en och samma slanganslutning, kommer det inte att vara möjligt att undvika en
strypning av luftflödet då den större av slangdiametrarna används. För att slippa denna
strypning krävs det ytterligare en detalj, som byts ut när en annan slangdimension ska
användas. Men en sådan åtgärd belastar punkterna som rör ekonomi och försämrar
konceptets förmåga att vara konkurrenskraftigt.

10.3 Förbättringar och ekonomi
Det fortsatta utvecklandet av koncept sju genererade ett förslag som, åtminstone i den
egna bedömningen, nådde en högre rankning i konceptjämförelsen än de andra. De
största fördelarna hos denna lösning, gentemot de övriga koncepten, är att ergonomin
och användarvänligheten har förbättrats.
I den kostnadsuppskattning som har gjorts redovisas också lägre siffror för det nya
förslaget, än för den lösning man idag använder. Det är lika många ingående detaljer,

22

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

men det finns potential att eventuellt integrera anslutningsdelen hos det nya förslaget i
dammbehållaren. Ett påpekande som kan vara lämpligt är att det har använts samma
materialpris för acetalplasten i det nya förslaget som det är på den som används i dagens
lösning. Ett motsvarande material men med ett lägre pris används dock i en annan
produkt som företaget producerar.

11 Slutsatser
Resultatet visar att företaget idag använder en slanganslutning som står sig mycket väl i
jämförelse mot övriga konkurrenters, men förbättringar kan göras. Bland annat är
kostnaden för ingående material onödigt stor, och vissa mindre konstruktionsändringar
skulle ge anordningen ett ännu bättre kvalitetsintryck.
Resultaten visar också att om man genomför ett byte av slanganslutning, till den som
föreslås, erhåller man en dammsugare med större användarvänlighet och förbättrad
ergonomi. I tillägg till detta kan även ekonomiska besparingar göras om ett byte
genomförs.
För båda koncepten gäller att en lösning för att kunna uppnå en tätningsfunktion, som
bibehålls även då dammsugaren inte är i funktion, skulle kunna ge anslutningen ett
högre resultat vid en ny konceptjämförelse. Det skulle dock krävas att detta inte sker på
bekostnad av fler detaljer, försämrad svirvlingsfunktion eller en högre kostnad.
Slangarna har en avsevärt större ytterdiameter än innerdiameter. En begränsning hos det
nya konceptet är att greppdiametern på reglaget blir orimligt stor om man väljer att
använda det för slangdiametrar över 38mm. På de maskiner där denna begränsning är
acceptabel är dock fördelarna större än nackdelarna.
Kostnaden för det nya förlaget är lägre än för det som idag används. Ytterligare en
reducering är dock möjlig genom ett byte av material. Om en integrering av
anslutningsdelen med dammbehållaren visar sig vara möjlig skulle kostnaden kunna
reduceras ytterligare.
En detalj som uppmärksammades, i samband med konceptutvärderingen, är i vilken
utsträckning resultatet av verktygen påverkas av de grundläggande avgöranden man tar
angående upplägget. Till exempel ger en övervikt av kriterier som är kostnadsrelaterade
att utfallet blir direkt kostnadsfokuserat. Vidare är valet av referenskoncept också direkt
avgörande för utfallet som levereras av en ”concept screening”.
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12 Rekommendationer till fortsatt arbete
Projektet har påvisat att det finns möjligheter att dels göra förbättringar på de lösningar
som man använder på företaget idag, och dels att det finns möjlighet att ytterligare
förbättra konceptet ”New Inlet” som här presenteras som ett alternativt koncept.

12.1 GWD anslutningen.
På den lösning som idag används, på till exempel GWD, har projektet visat att
ekonomiska besparingar är möjliga. Genom att byta ut materialet, till ett av samma typ
som idag används men som har ett lägre pris, kan det vara möjligt att reducera
kostnaden väsentligt. Enbart på den detalj som är ansluten till slangen skulle skillnaden i
kostnad för direkt material kunna uppgå till över 13 %. Det bör därför undersökas om
ytterliggare besparingar av detta slag är möjliga att genomföra.
Konstruktionen ger, i dagens utförande, anslutningen en lite glappande känsla.
Svirvlingsfunktionen är även den relativt dålig, då maskinen är i drift och det ligger en
tryckskillnad över anslutningen. Några mindre ändringar i konstruktionen borde kunna
möjliggöra både ett bättre kvalitetsintryck och en bättre funktion.

12.2 New Inlet
Den slanganslutning som här rekommenderas som ersättning, med projektnamnet ”New
Inlet”, är fortfarande att anses vara på konceptstadiet. Ytterligare en granskning av till
exempel koncept fem och dess utvecklingspotential skulle därför mycket väl kunna
resultera i en lösning som står sig väl vid en jämförelse.
Vidare är den återfjädringsfunktion som ska se till att reglaget hela tiden stävar mot ett
jämviktsläge endast en möjlig lösning. En mer ingående granskning av olika sätt att
åstadkomma denna funktion skulle kunna ge en lösning som inte fordrar så mycket
utrymme.
Produkten är tänkt att tillverkas i någon lämplig formsprutad polymer. Kvaliteten
mellan olika sorter och eventuella blandningar av dessa varierar stort. Därav har endast
överslagsberäkningar utförts och en slutgiltig dimensionering är inte genomförbar utan
att en vederbörlig hållfasthetsprovning har gjorts. Då det försök som gjorts att få fram
en prototyp har misslyckats rekommenderas att eventuella nya prototyper som krävs
skaffas från någon tillverkare med erfarenhet och kunskap.
Konceptet har hämtat sin grundidé från den slanganslutning som är vanlig för anslutning
av trädgårdsslangar. Det är på grund av detta möjligt att det kan föreligga en risk för
patentintrång om konstruktionen tas i bruk. Därför är det viktigt att en ingående
granskning görs för att förhindra att detta leder till problem i framtiden.
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A Befintliga koncept, med vridning
GD 1000

Ett exempel på en klassisk bajonettfattning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:1
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GD 2000

Ett exempel på en klassisk bajonettfattning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:2
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Extreme

Ett exempel på en klassisk bajonettfattning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:3
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ERGO

Ett exempel på en bajonettfattning, med vinkelanslutning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:4
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930

Ett exempel på en klassisk bajonettfattning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:5
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Compact

Ett exempel på en klassisk bajonettfattning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:6
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GM80 och King

Ett exempel på en klassisk bajonettfattning.
Manövrering innebär vridrörelse, vilket detta projekt avser att eliminera.

Bilaga

A:7
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B Befintliga koncept, utan vridning
GWD, WD och 934

Manövrering sker med en trycknapp.
Upplevs relativt robust, men är på grund av sin storlek på gränsen för vad som kan
kallas för ”enhandsmanövrerad”.

Bilaga

B:1

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

Viking (torr)

Låsning sker med två bygelformade hakar.
För användaren innebär lösningen att infästning endast kan ske i två låsta lägen, upplevs
också som lite klumpig.

Bilaga

B:2
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Viking (våt)

Låsning sker med en bygelformad hake.
För användaren innebär lösningen att infästning endast kan ske i ett bestämt läge,
upplevs också som lite klumpig.

Bilaga
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Express

Konceptet påminner mycket om det som används på ”King clean”, men känns i detta
prototyputförande ut att vara lite vekare.
” Låsning sker med två låsklackar I plast.
Lösningen innebär att anslutning kan utföras utan att hänsyn behöver tas till särskilda
monteringslägen, det krävs dock att man vid lossande söker upp tryckknapparna.”

Bilaga

B:4

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

Nilfisk GO

Låsning sker med två bygelformade hakar.
Lösningen innebär att anslutning kan utföras utan att hänsyn behöver tas till särskilda
monteringslägen, det krävs dock att man vid lossande söker upp tryckknapparna.

Bilaga

B:5
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C Konkurrenters lösningar, utan vridning
Kärcher T 12/1

Slanganslutningen kan manövreras utan ansträngning, men inbjuder till att man håller
runt själva anslutningsdelen, istället för runt stosen som är den del som ska dras ut,
vilket gör att anordningen upplevs lite ologisk.

Bilaga

C:6
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KinClean (Cyclon Prototype TR 5559)

Just detta exemplaret uppvisade en kärvande mekanism, och det krävdes lite “lirkande”
för att lossa stosdelen från anslutningen.
Användaren är också tvingad till att montera anordningen i en bestämd position.

Bilaga

C:7

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

Taski “baby bora” (type S1)

Låsningen sker med en plasttorsionfjäderupphängd låsklack, endast en smal avsats på
varje sida vilket ställer frågetecken kring hållfasthet.
Känns lite “billig”.

Bilaga

C:8
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Soteco Koala

Knappens placering, och att öppningsrörelsen är utåtgående, medför att båda händerna
krävs för att manövrera anordningen.

Bilaga

C:9
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Kärcher 2601 Plus

Låsning sker med en bygelformad hake.
Reglaget sitter insänkt, och hade nog upplevts behagligare om knappen varit placerad på
andra sidan låsbygeln.

Bilaga

C:10
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Cleanvac; VIP 2600 Wet & Dry

Låsning sker med friktion.
Anordningen är i praktiken inte möjlig att lossa utan vridrörelse. Det krävs dessutom
mycket kraft för att lossa stosdelen från anslutningsdelen.

Bilaga

C:11
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Miele;

Typ HS 05,

Modell: S748

Lätthanterad, vid fastlåsning.
Delen med låsklackar hänger löst upphängd på slangen och har därmed möjlighet att
glida längs denna. En följd av detta blir att slangen ofta sitter kvar i maskinen, trots att
låsningsdelen redan har lossats.

Bilaga
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Wetrok, Monovac 6

Låsningen sker med en fjäderbelastad knapp på ovansidan.
Knappen sitter placerad så långt från den hand som ska lossa stosdelen att det upplevs
som obekvämt. Mekanismen kärvar också om man anbringar en dragkraft på stosdelen
innan knappen trycks in.

Bilaga

C:13
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Samsung, SC7800

Låsningen sker med en plastfjäderupphängd låsklack.
Det känns naturligt att manövrera anordningen, med tryckknappen på undersidan.
Nackdelen med denna placering är att den syns sämre än om den varit placerad på
ovansidan.
Lösningen innebär att anslutning endast kan göras i ett bestämt läge.
”Svirveldelen” upplevdes vek och glapp.

Bilaga

C:14
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Kingclean VC-5003E

Låsning sker med två låsklackar i plast.
Lösningen innebär att anslutning kan utföras utan att hänsyn behöver tas till särskilda
monteringslägen, det krävs dock att man vid lossande söker upp tryckknapparna.

Bilaga

C:15
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Hugin HN7010

Låsning sker med två låsklackar I plast.
Lösningen innebär att anslutning kan utföras utan att hänsyn behöver tas till särskilda
monteringslägen, det krävs dock att man vid lossande söker upp tryckknapparna.

Bilaga

C:16
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Miele S4

Låsning sker med två låsklackar I plast.
Lösningen innebär att anslutning endast kan utföras i ett bestämt monteringsläge, det
krävs också att man vid lossande söker upp tryckknapparna.
På detta exemplar upplevdes anslutningen även som trög och svårarbetad, kärvande.

Bilaga
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Elektrolux ultra silencer Z3346

Konceptet påminner mycket om det som används på ”King Clean”, men känns i detta
utförande mer svårmanövrerat.
” Låsning sker med två låsklackar I plast.
Lösningen innebär att anslutning kan utföras utan att hänsyn behöver tas till särskilda
monteringslägen, det krävs dock att man vid lossande söker upp tryckknapparna.”

Bilaga

C:18
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Bosch Pro Silence BSG 71866

Låsning sker med två låsklackar I plast.
Lösningen innebär att anslutning kan utföras utan att hänsyn behöver tas till särskilda
monteringslägen, det krävs dock att man vid lossande söker upp tryckknapparna.
Ger ett lite vekt och rangligt intryck.

Bilaga
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D Patentmaterial
Pat. DE3341108 ; OLIVER GEORGES ETS [FR] (1984)
Röraranslutning, utan lösgörningsmekanism.

Pat. DE4411195 ; FAKIR WERK GMBH & CO [DE] (1995)
Coupling for a suction hose

Pat. EP0405888 ; US5216778 ; HITACHI LTD (JP)(1991)
Berör en komplett dammsugare, med ett eventuellt användbart parti.

Pat. EP0616788 ; LICENTIA GMBH (DE) (1994)
Pat. EP0976358 ; SHARP KK (JP) (2000)
Berör i huvudsak anslutningar mellan slang, bent-end, rör och munstycke.

Pat. GB759961 ; WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL;
LINDELL (1956)
Pat. GB993553 ; ASS ELECT IND (1965)
Pat. JP11032955 ; HITACHI LTD (1999)
Pat. SE407662 ; ELECTROLUX AB (1979)
Bajonettkoppling

Pat. US1538007; John C. Schellin (1925)
Pat. US2899216
Pat. US5771529 ; SEB SA [FR] (1998)
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Pat. US2951714 ; ELECTROLUX AB (1960)
Pat. US4618195 ; Whirlpool CO (1986)
Pat. US4639055 ; WHIRLPOOL CO [US] (1987)
Berör en strömledande slang och anslutning.

Pat. EP0803225 ; Boch Siemens (1997)
Pat. EP0931499 ; Stein & co (1999)
Pat. DE4303596 ; SIEMENS AG (1994)
Pat. DE4240913 ; Siemens AG (1994)
Pat. JP51140365 ; NAT Union Erekutoritsuku Corp (1976)
Pat. US2367188; Landers Frary & Clark (1945)
Pat. US5884943; Gardena(1996)
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E Potentiella riktlinjer gällande en slanganslutning för
dammsugare.
(Utdrag ur konsumentverkets mätprotokoll för dammsugare)

Cylindervred:
-

Bra grepp för tumme och pekfinger.
Avstånd till närmaste hinder: ≥ 25 mm
Ej dubbelfunktion
Vridmotstånd ≤ 5Ncm

Tryckknapp:
-

tryckkraft: 2 – 10N
tryckyta, kantig eller rund: ≥ 20 mm

Isärtagning/hopsättning av rör:
-

tryck/drag –kraft: ≤ 20N
Vridmotstånd: ≤ 20Ncm
Ej friktionskoppling
Ej dubbelfunktion

Från teleskoprör:
-

spärr-knapp / skjut /drag –kraft: ≤ 10N
med hela handen grepp: ≤ 20N
förlängning/förkortning av rör: ≤ 20N
ej friktionskoppling

Från rörhandtag:
-

Bilaga

Max tvärsnittsmått 40 mm
Min tvärsnittsmått 35 mm
Gäller ev. inte då reglaget inte används för att bära i.
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F Konceptskisser
Koncept ett
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Koncept två
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Koncept tre
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Koncept fyra
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Koncept fem
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Koncept sex
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Koncept sju
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Slutligt konceptförslag
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1 INTRODUCTION
1.1 Scope of document
This specification establishes the system requirements for the “New Inlet”. The
functions, performance, reliability and validation required of the system are defined in
this document. The document also defines which ones of the requirements are absolute
requirements and which ones are desired requirements.
1.1.1

Mission/Theme
The object of the New Inlet concept is to replace as many as possible of,
or at least reduce the number of, the inlets present in production. Meeting
every need as the previous one, and exceeding present features by
eliminating the torque motion needed to operate many of the present
solutions.
The purpose of this project:
-

Replace an old design
Cost reduction compared to with the present diversity of solutions.
Support the gaining of increased market shares, by providing a
functional and ergonomic solution.
- Enable modularity, by allowing use of the same inlet to different hose
diameters.
- Important features: low noise, no torque motion for operating, easy to
use, easy to understand, strong locking device.

1.2 Classification
The following versions of the New Inlet concept shall exist:
One version that is connectable to at least hoses with the diameters 32mm and 38 mm.

2 APPLICABLE DOCUMENTS
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2.1 Order of precedence
In the event of a conflict between the text of this specification and documents cited
herein, the text of this specification takes precedence. Nothing in this specification,
however, supersedes applicable laws and regulations unless a specific exemption has
been obtained.

2.2 IEC documents
IEC 60312
IEC 704-2-1

2.3 Nilfisk-Advance documents
ULT 8001

Air performance. Equivalent to IEC 60312:2.8

ULT 8016

Hoselock durability (Semiproffs)

ULT 8062

Strainingtest, hose

3 REQUIREMENTS
3.1 System definition
New Inlet concept consists of the following components:
1. Inlet area on vacuum cleaner
2. Part connectable to hose
3. Locking device, between hose and vacuum cleaner
4. Swirling device
5. Sealing device

Bilaga
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3.2 Appearance
The New Inlet shall by its shape, colour, dimensions, choice of materials etc. contribute
to the general impression of quality that Nilfisk-Advance stands for.
It shall be possible to combine the inlet with different hose diameters, at least both
∅32mm and ∅38mm, without having to redesign surrounding modules. Visible
surfaces are to be coordinated for embossing, gloss, colour, matching or contrasting
when intended.

3.3 Ambient environment
3.3.1

Temperature and humidity

The New Inlet can be subjected to temperatures within the range -40oC to 70oC when
being stored and has a working temperature range from –10 oC to 40 oC. The New Inlet
can be subjected to a relative humidity between 0 and 90%. The New Inlet can be
subjected to water containing cleaning agents, in accordance to chemical resistance
definitions (3.3.2). Within the working temperature and the relative humidity ranges full
function is required. Basic mechanical and climatic requirements according to ULT
standards.
3.3.2

Chemical resistance

All parts of the New Inlet shall withstand contact with detergents having pH 6-12.

3.4 Interfaces
-

At least hose connection Ø32 and Ø38mm to the same inlet.

-

Vacuum cleaner attachment.

4 PERFORMANCE
4.1 Suction power cleaner complete.
Absolute requirement: Meeting or exceeding results, from tests of the previous
inlets.
Test method:
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ULT 8001, measured on cleaner with hose.
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4.2 Vacuum, cleaner complete.
Absolute requirement: Meeting or exceeding results, from tests of the previous
inlets.
Test method:

ULT 8001, measured on cleaner with hose.

4.3 Airflow, cleaner complete.
Absolute requirement: Meeting or exceeding results, compared to with the
previous used inlets.
Test method:

ULT 8001, measured on cleaner with hose.

5 Ergonomics and usage
5.1 Operating
Absolute requirement:
•
•
•
•

No torque motion needed to operate
No holdfast coupling (connects by use of friction
alone)
No double function for handling
Operational by use of only one hand

Desired requirement:
•
•
•
•
•
Test method:

Bilaga

Single factor motion for handling
Operating force if pushbutton: 2 – 10N
Operating force if push/pull handle where not the
whole hand are being used: ≤10N
Operating force if push/pull handle where the whole
hand are being used: ≤20N
Distance to closest obstacle: ≥ 25mm
Concept evaluation, measurements with sliding
caliper and pulling force gauge.
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6 Cost and complexity
6.1 Amount of parts
Desired requirement:
•
•
Test method:

The least possible amount of parts
The least possible amount of parts in motion
Concept evaluation.

7 Functional requirements
7.1 Swirl function
Absolute requirement:

The New Inlet should enable hose to swirl, even
when reached maximum vacuum.

Test method:

Concept evaluation, ULT 8001 and subjective
evaluation.

7.2 Hose connection
Desired requirement:

The New Inlet should enable Use of
“cut and fix” –connection between hose and hose
fitting.

Test method:

Concept evaluation.

7.3 Leakage
Absolute requirement:

Test method:

Bilaga

If air leakage in inlet, the test results should meet or
exceed results from tests done on previous material,
compared according to IEC 704-2-1.
IEC 704-2-1, frequency analysis.
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Desired requirement 1:

No measurable air leakage during use, with a pulling
load applied on hose ≤ 25N.

Test method:

ULT 8001, and pulling force gauge.

Desired requirement 2:

No noticeable air leakage during use, with a pulling
load applied on hose ≤ 300N.

Test method:

Audible testing, and pulling force gauge.

Desired requirement 3:

No noticeable water leakage during use or
transportation, when used on vacuum cleaners for
wet cleaning.

Test method:

Subjective evaluation during handling test.

8 Mechanical requirements
8.1 Locking device (Hose fitting)
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Absolute requirement 1:

No break of the hose fitting or hose after one cycle.

Test method:

TBD. A force of 300 N is applied to the hose, when
connected to the machine (ULT 8062).

Absolute requirement 2:

Can be mounted/dismounted 30 000 times, without
failure or breakdown.

Test method:

ULT 8016

Absolute requirement 3:

Should withstand durability test according to
ULT 8049 (carousel test), when pulled by the hose
when possible.

Test method:

ULT 8049
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9 Geometric requirements
Absolute requirement:
•
•
•
•
•

Minimum flow area through inlet: 50,25 cm2,
corresponds to a circular cross section on
40mm.
Maximum external cross section of 65mm.
Minimum external cross section of 35mm, in
compliance with K V’s recommendations for tube
handles.

•

Flow area through inlet: 78.5 cm2, corresponds to a
circular cross section on 50mm.
Maximum external cross section of 55mm.
Length of handle enables use of whole hand for
operation, approximately 80mm.

Desired requirement:
•
•
Test method:

Measurements, with sliding caliper.

10 Quality impression requirements
10.1 Robustness
Absolute requirement:

The function of the inlet remains, even after a
considerable period of time of use, in a dirty
environment.

Test method:

Prevalent test methods.

10.2 Handling
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Desired requirement 1:

New Inlet has distinct operating positions.

Desired requirement 2:

Enables mounting and dismounting without
consideration to fixed angular positions.

Desired requirement 3:

New Inlet enables confirmation to user, when
operating position is reached.

Test method:

Concept evaluation

G:9

Enhandsmanövrerad slanganslutning för dammsugare

H Konceptutvärdering

Koncept sju.
Typ Gardenakoppling……

Koncept sex.
Fyra låsklackar, med
expansionsöppning.

Koncept fem.
Tre låsklackar integrerade i rördel,

Koncept fyra.
Tre Låsklackar, helhandsreglage
med tryckstag.

Koncept tre.
Yttre låsklacksring utan stödklackar.

Koncept ett.
Tre låsklackar, helhandsreglage
och oringsfjäder
Koncept två.
Yttre låsklacksring med stöd samt
låsning av reglage

Koncept G.
(ex. GWD):

Koncept F.
(ex. GW210):

Koncept E.
(ex. Express):

Koncept D.
(ex. Taski "baby bora"):

Koncept C.
(ex. GD110):

Koncept B.
(ex. del av bosch):

Selection criteria

Koncept A.
(Referenskoncept) (ex.Extreeme)

Concept

Concept screening matrix

Tätningsfunktion
Låg vikt
Låg kostnad
Lätt att underhålla
Robusthet
Ergonomi
Användarvänlighet
Lågt antal ingående delar

0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
0
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

0
+
+
+
+
+
+
+

0
0
+
+
+
-

0
0
0
+
+
+
0

0
0
0
+
+
+
0

0
0
+
+
+
-

0
0
+
+
+
0

0
0
+
+
+
0

0
0
0
0
0
+
+
0

Risk för ansamling av smuts

0

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Tillåter påsbyte utan losstagning av
stos
Maskininverkan
Kvalitetsintryck

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0
0
0
0
18
0

0
-

-

0
-

-

-

+
+

-

-

-

-

0

0

0

5
2
6

7
1
5

7
1
5

7
0
6

7
1
5

10
1
2

4
2
7

4
4
5

4
4
5

4
2
7

4
4
5

4
4
5

3
7
3

0
6
No!

-1
8
No!

2
2
Yes!

2
2
Yes!

1
5
Yes!

2
2
Yes!

8
1
Yes!

-3
13
No!

-1
8
No!

-1
8
No!

-3
13
No!

-1
8
No!

-1
8
No!

0
6
No!

Låsfunktion

Σ(+)
Σ(0)
Σ(-)
Net score
Ranking
Continue?
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Koncept sju.
Typ Gardenakoppling……

Koncept sex.
Fyra låsklackar, med
expansionsöppning.

Koncept fem.
Tre låsklackar integrerade i rördel,

Koncept fyra.
Tre Låsklackar, helhandsreglage
med tryckstag.

Koncept tre.
Yttre låsklacksring utan stödklackar.

Koncept ett.
Tre låsklackar, helhandsreglage
och oringsfjäder
Koncept två.
Yttre låsklacksring med stöd samt
låsning av reglage

Koncept G.
(ex. GWD):

Koncept F.
(ex. GW210):

Koncept E.
(ex. Express):

Koncept D.
(ex. Taski "baby bora"):

Koncept C.
(ex. GD110):

Koncept B.
(ex. del av bosch):

Selection criteria

Koncept A.
(Referenskoncept) (ex.Extreeme)

Concept

Concept screening matrix

Tätningsfunktion
Låg vikt
Låg kostnad
Lätt att underhålla
Robusthet
Ergonomi
Användarvänlighet
Lågt antal ingående delar

0
+
+
0
-

0
+
+
+
0
-

0
0
+
0
-

0
+
+
0
+
0
0

0
+
+
+
-

0
0
+
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
+
-

0
0
0
+
+
-

0
0
0
+
+
-

0
0
+
+
-

0
0
+
+
-

0
0
+
+
-

0
+
+
+
+
+
-

Risk för ansamling av smuts

+

0

+

0

-

+

0

-

-

-

-

-

-

-

Tillåter påsbyte utan losstagning av
stos
Maskininverkan
Kvalitetsintryck

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ(+)
Σ(0)
Σ(-)

3
2
8

3
4
6

2
4
7

3
6
4

3
2
8

2
4
7

0
0
0
0
18
0

1
4
8

2
4
7

2
4
7

2
3
8

2
3
8

2
3
8

5
2
6

-5
5
No!

-3
4
Yes!

-5
5
No!

-1
2
Yes!

-5
5
No!

-5
5
No!

0
1
Yes!

-7
14
No!

-5
5
No!

-5
5
No!

-6
11
No!

-6
11
No!

-6
11
No!

-1
2
Yes!

Låsfunktion

Net score
Ranking
Continue?
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10
8
2
8
6
8
8
8
4
8

Koncept sju.
Typ
Trädgårdsslanganslutning

Koncept G. (ex. GWD):

Koncept B.
(ex. del av bosch):

Concept
Weight
Selection criteria
factor
Låsfunktion
Tätningsfunktion
Låg vikt
Låg kostnad
Lätt att underhålla
Robusthet
Ergonomi
Användarvänlighet
Lågt antal ingående delar
Risk för ansamling av smuts
Tillåter påsbyte utan losstagning
av stos
Maskininverkan
Kvalitetsintryck

Koncept D.
(ex. Taski ”baby bora”) :

Concept scoring matrix

Un weighted
2
3
4
4
5
3
4
4
5
1

Weighted
20
24
8
32
30
24
32
32
20
8

Un weighted
4
3
4
3
5
4
3
3
4
3

Weighted
40
24
8
24
30
32
24
24
16
24

Un weighted
5
3
4
3
5
5
3
3
4
3

Weighted
50
24
8
24
30
40
24
24
16
24

Un weighted
4
4
3
1
4
4
4
5
2
1

Weighted
40
32
6
8
24
32
32
40
8
8

5

10

5

10

5

10

5

10

1
2

7
16
0

3
3

21
24
0

5
4

35
32
0

3
4

21
32
0

2
7
8

Σ(Un weighted):
Σ(weighted):

43

Ranking:
Continue?

47

4

263
4

No!

No!
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52

2

301
2

Yes!

No!

44

1

341
1

3

293
3

Yes!

Yes!

No!

No!
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Koncept sju.
Typ
Trädgårdsslanganslutning
Önskade värden

Koncept sju.
Typ
Trädgårdsslanganslutning

Un
Un
Un
Un
Un
Növändiga åtgärder:
weighted Weighted weighted Weighted weighted Weighted weighted Weighted weighted Weighted
20
40
50
40
50
2
4
5
4
5
Låsklackar i belastningsrikning
24
24
24
32
24
3
3
3
4
3
Ingen Tätningsring
8
8
8
6
8
4
4
4
3
4
Reducerat antal delar, ingen tätring samt samt svirvlingsdel
32
24
24
8
24
4
3
3
1
3
Reducerat antal delar, ingen tätring samt samt svirvlingsdel
30
30
30
24
30
5
5
5
4
5
Inför Cut & fix direkt i rördel, helst för båda diametrarna i samma
24
32
40
32
40
3
4
5
4
5
Låsklackar i belastningsrikning
32
24
24
32
40
4
3
3
4
5
Reducerad greppdiameter
32
24
24
40
40
4
3
3
5
5
Oförändrad funktion
5

20

4

16

4

16

2

8

4

16

1

8

3

24

3

24

1

8

3

24

5

10

5

10

5

10

5

10

5

10

1
2

7
16
0

3
3

21
24
0

5
4

35
32
0

3
4

21
32
0

5
4

35
32
0

Σ(Un weighted):
Σ(weighted):

43

Ranking:
Continue?
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Koncept G. (ex. GWD):

Koncept B.
(ex. del av bosch):

Concept
Weight
Selection criteria factor
Låsfunktion
10
Tätningsfunktion
8
Låg vikt
2
Låg kostnad
8
Lätt att underhålla
6
Robusthet
8
Ergonomi
8
Användarvänlighet
8
Lågt
antal
ingående delar
4
Risk för ansamling
av smuts
8
Tillåter
påsbyte
utan losstagning
2
av stos
Maskininverkan
7
Kvalitetsintryck
8

Koncept D.
(ex. Taski ”baby bora”) :

Concept scoring matrix

47

4

263
4

No!

No!

52

2

301
2

Yes!

No!

H:4

44

1

341
1

Yes!

Yes!

56

3

293
3

1

373
1

No!

No!

Yes!

Yes!

Reducerat antal delar, ingen tätring samt samt svirvlingsdel
Ökat spel ger minskad känslighet, samt bättre åtkomst för rengöring.

Oförändrad
Förbättrade monteringsmöjliheter, ev integrering
Förbättrad design
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I

Beräkningsmodell I Excel
Indata

L1:
L2:
Vinkel, beta:
Arm, höjd:
Arm, bredd:
Klack, höjd:
my:
E:

15
0,95
40
1,5
6
2
0,17
2800

0,698131701

Resultat
tot armlängd:
delta:
Arm, area:
Böjmotstånd:
I:
N1:
N2:
MB:
F:
Spänningar:
Dragbelastning:
Draghållfasthet:
Säkerhet mot dragning:
Säkerhet mot komb. belastn.:

19,77
1,8
9
2,25
1,6875
11,51
2,89
51,81
8,90
24,02
11,1111 MPa ,vid belastning på 300N
72 Mpa
6,5
3,0

Delberäkningar, för ovanstående beräkning av F:
Täljare:
Nämnare:

25747,2
2893,57

I uppställningen till vänster har jag utgått från de formler som erhölls från
överslagsberäkningarna. I dessa har jag sedan endast matat in värden som i stort möter
de önskade kriterierna.
I uppställningen nedan har jag i stället tagit hänsyn till att hävarmslängden ökar i takt
med att avståndet som armen ska böja sig ökar. Detta känns som en mer riktig ansats.
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Beräkningarna gäller öppningskraften och dess spänningar, då dessa anses bli störst.
L:

delta:
15

F:
0

N2:
0

15,05 0,041955 0,203349

MB:
0

Manöverspänningar: Säkerhet:
0

0

Nödvändig armlängd:
15

0,17446 2,786674

1,261115895

57,09229443

15,1

0,08391 0,402671 0,345466 5,552333

2,512444878

28,65734513

15,2

15,15 0,125865 0,598046 0,513086 8,297057

3,754030254

19,17938725

15,3

0,16782 0,789551 0,677385 11,02092

4,985916345

14,4406755

15,4

15,25 0,209775 0,977263 0,838431 13,72402

6,208148437

11,59766084

15,5

0,25173 1,161256 0,996285 16,40642

7,420772722

9,702493621

15,6

15,35 0,293685 1,341603 1,151011 19,06823

8,623836246

8,348952595

15,7

9,817386858

7,333927148

15,8

24,3304

11,00147316

6,544578071

15,9

1,86147 1,597024 26,93096

12,17614447

5,913201851

16

15,55 0,461505 2,027928 1,739835 29,51128

13,34145075

5,396714446

16,1

1,87981 32,07148

14,4974426

4,966393175

16,2

15,65 0,545415 2,350994 2,017005 34,61164

15,6441712

4,602353112

16,3

0,58737 2,507727 2,151472 37,13187

16,78168824

4,290390751

16,4

15,75 0,629325 2,661342 2,283264 39,63227

17,91004593

4,020090193

16,5

19,02929695

3,783639521

16,6

44,574

20,13949438

3,575064926

16,7

0,75519 3,104075 2,663102 47,01554

21,24069173

3,389720115

16,8

15,95 0,797145 3,245807 2,784698 49,43767

22,33294282

3,22393697

16,9

51,8405

23,41630184

3,074781001

17

16,05 0,881055 3,520832 3,020653 54,22414

24,49082326

2,939876673

17,1

15,1
15,2
15,3
15,4

0,33564 1,518375

1,30267 21,70953

15,45 0,377595 1,691641 1,451322
15,5
15,6
15,7
15,8

0,41955

0,50346 2,191082

0,67128

2,8119 2,412433 42,11294

15,85 0,713235 2,959458 2,539029
15,9
16
16,1

0,8391 3,384708 2,903867

0,92301 3,654233 3,135102 56,58871

25,55656183

2,817280372

17,2

58,9343

26,61357251

2,705386508

17,3

1,00692 3,913067 3,357166 61,26103

27,66191053

2,602857092

17,4

16,25 1,048875 4,038602 3,464867 63,56902

28,70163125

2,50856822

17,5

1,09083 4,161613 3,570402 65,85837

29,73279023

2,421568896

17,6

16,35 1,132785 4,282148 3,673813 68,12921

30,75544316

2,341049018

17,7

3,77514 70,38164

31,76964585

2,266314215

17,8

16,45 1,216694 4,515974 3,874422 72,61578

32,7754542

2,196765896

17,9

16,5 1,258649 4,629356 3,971696 74,83174

33,77292419

2,131885282

18

16,55 1,300604 4,740442 4,067001 77,02964

34,76211186

2,071220537

18,1

16,15 0,964965 3,784961 3,247258
16,2

16,3

16,4 1,174739 4,400253

79,2096

35,74307327

2,014376309

18,2

16,65 1,384514 4,955898 4,251849 81,37172

16,6 1,342559 4,849275 4,160373

36,71586453

1,961005166

18,3

16,7 1,426469 5,060351 4,341463 83,51613

37,68054171

1,910800555

18,4

4,42925 85,64294

38,63716089

1,863490959

18,5

16,8 1,510379 5,262908 4,515244 87,75227

39,58577811

1,818835032

18,6

16,75 1,468424 5,162674
16,85 1,552334

5,36109 4,599479 89,84424

40,52644937

1,776617521

18,7

16,9 1,594289

5,45726 4,681986 91,91895

41,45923059

1,736645832

18,8

16,95 1,636244 5,551453 4,762797 93,97654

42,38417763

1,698747127

18,9

96,0171

43,30134626

1,662765854

19

17,05 1,720154 5,734055 4,919459 98,04077

44,21079213

1,628561637

19,1

17,1 1,762109 5,822535 4,995369 100,0477

17 1,678199 5,643706 4,841945

45,11257078

1,596007471

19,2

5,90918 5,069705 102,0379

46,00673765

1,564988166

19,3

17,2 1,846019 5,994024 5,142496 104,0115

46,89334801

1,535399008

19,4

17,25 1,887974 6,077099 5,213769 105,9688

47,77245698

1,507144588

19,5

17,3 1,929929 6,158439 5,283554 107,9097

48,64411955

1,480137798

19,6

17,15 1,804064
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