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Sammanfattning 
 
Examensarbetets mål är att ta fram ett konceptförslag på en snabbkoppling på 
uppdrag av CEJN. Rapporten redovisar de metoder som använts för att nå slutligt 
resultat.  
Utvecklad snabbkoppling syftar till en marknad för vätskekylning i datacenter. 
CEJN önskar ligga i framkant på den expansiva marknaden, vilket kräver att 
tillverkningskostnaderna för befintlig aluminiumkoppling reduceras, bland annat 
genom materialbyte till plast. Företaget har idag ingen plasttillverkning i huset. 
Genereringsarbetet baseras på förstudie i form av litteraturstudier, 
konkurrensanalyser delvis genom demontering av befintliga produkter på 
marknaden, samt användartester. Prototyper har använts för test och utvärdering 
i flera stadier i processen. 
Snabbkopplingens yttre komponenter, som även visades vara de största 
kostnadsbärarna, utvecklades som separata delproblem så som låsmekanism, 
utformning av inre o-ringsspår och sammanfogning för att tillåta montering och 
säkerställa spillsäkerhet. Beslutsunderlag för slutliga konceptval baserades på 
kostnader, användande utifrån tillverkade prototyper samt utlåtanden från 
externa experter inom plasttillverkning, varpå konceptval kunde utföras 
tillsammans med uppdragsgivande företag. 
Dellösningarna anpassades i ett slutligt koncept som reducerar kostnader och 
samtidigt uppfyller krav gällande prestanda, utseende och användbarhet. 
Projektet med slutligt konceptförslag föreslås ligga till grund för vidareutveckling 
och tester för att säkerställa den högkvalitativa produkt CEJN eftersträvar. 
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Abstract 
 
The objective of the Bachelor thesis is to create a concept proposal in collaboration 
with CEJN. This report is presenting activities involved in the development 
process used to obtain the final result. 
Referring to the expansive market for liquid cooled data centres, CEJN aims to be 
in the leading edge with a new quick connection coupling. This demands reduction 
of production costs relative their existing aluminium coupling, partly by change of 
material to plastics. Outsourcing is relevant as the company does not produce 
plastic components at set. 
The idea generation phase has been based on a pre-study consisting of literature 
studies, analyses of competing products through demolition, and user tests. 
Prototypes have been used for testing and evaluation throughout the process.  
The outer components of the quick connection coupling proved to be among the 
costliest details. Locking mechanism, the formation of an inner slot for seals and 
the junction between nipple- or coupling body and back part to allow assembly 
and to ensure a non-drip application, have been developed separately. Decisions 
for final concept selection were made with the company of commission, with data 
regarding costs, usage interpreted from prototypes and verdicts from external 
experts within plastics production.  
Sub solutions mentioned, were combined into a final concept which reduces costs 
and fulfils demands regarding performance, appearance and usability. The 
material from the project is propositioned to form the basis for further 
development and testing to ensure high product quality representing CEJN. 
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete inom Integrerad Produktutveckling, 
utfört i samarbete med CEJN, Skövde. Syftet är att utveckla och skära ned 
kostnader för en spillfri snabbkoppling för vätska, helt eller delvis i polymera 
material som plast eller komposit. 

1.1 Om företaget 
CEJN är ett företag som sedan 1955 har tillverkat kopplingar för vätskor, luft och 
högtryckshydraulik. Företaget erbjuder läckagefria och säkra snabbkopplingar 
med lågt tryckfall inom områden som datacentraler, kraftelektronik, 
räddningstjänst, jordbruk, tillverkningsindustri med flera. Kärnvärden är 
innovation, miljö, säkerhet, kvalitet och prestanda (CEJN AB 2018a). 

1.2 Bakgrund och problemformulering 
Global uppvärmning är en aktuell fråga oavsett marknadssegment. I samband med 
att elpriser höjs blir det allt viktigare att nyttja energi i avfall. Värme är ett sådant 
medel, vilket bland annat märks av i datacenter, allt eftersom molnbaserad 
uppkoppling blir mer förekommande. Ett datacenter innehåller, beroende på 
verksamhetens storlek, en till tusentals rack fulla med dataservrar. 
Kylning behövs för att hålla de elektriska komponenterna funktionsdugliga, vilket 
i sin tur innebär en hög energiåtgång. Kylningen sker ofta med luft eller vätska. 
Det sistnämnda blir allt mer förekommande i moderna datacenter då vätskan gör 
det lättare att fånga och ta tillvara på den energi som annars försvinner i 
värmebildningen (Ebrahimi, Jones & Fleischer 2014). 
För att på ett snabbt och säkert sätt kunna hantera vätskeledningar vid inkoppling 
och urkoppling till kylsystemet, krävs att det finns säkra och lättanvända 
snabbkopplingar. Hantering av elektronik är ett exempel på situation då 
förekomst av spill är mycket olämpligt. Kopplingarna som används måste därför 
vara helt spillfria utöver att klara de påfrestningar som uppkommer vid hantering, 
tryck och vätskeflöde (CEJN AB 2018b). 
CEJN vill ta en större plats på marknaden för datacentraler och expandera till 
ytterligare kundkretsar som använder kylningssystem för dataservrar liksom 
molnlagring där flertalet kopplingar används per server. Lågt pris är därmed en 
viktig ståndpunkt då dessa massinköp av kopplingar inte fungerar med en dyr 
tillverkningskostnad per enhet. Nuvarande koppling är tillverkad i 
hårdanodiserad aluminium, vilket gör att tillverkningskostnad per enhet ökar och 
att den därmed inte är konkurrenskraftig på marknaden i den utsträckning 
företaget önskar.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113008216#!
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Figur 1: Sprängbild av CEJNs 267-serie, en snabbkoppling som är baserad på liknande sätt som sin 
efterföljare 287. Kopplingen består av koppling och nippel, en låsmekanism samt inre komponenter 

för att kunna koppla utan spill. 

 
En av utgångsprodukterna för arbetet är kopplingar i CEJNs 287-serie. Förenklat 
består den totala kopplingen av en nippel (nipple body), koppling (coupling body), 
dubbla backventiler och låsning (locking sleeve) mellan de båda komponenterna. 
Låshylsan förs bakåt och frilägger låskulor för att tillåta nippeln att gå in i 
kopplingen. Nippeln, även kallad hanen, har en fjädrande ventil (valve) som förs 
in i nippelkroppen då den möter kopplingshalvan, honan. Samtidigt trycker hanen 
bak honans ventil (valve sleeve). När hanen är helt intryckt och hylsan släppt, låses 
hela kopplingen samman med låskulorna samtidigt som de intryckta ventilerna 
tillåter fri passage för vätskan, figur 1–2.  
Vid urkoppling förs låshylsan bakåt och kulorna friläggs, varefter ventilerna 
fjädras till utgångsläge och nippeln separeras från kopplingen. 
En biprodukt till vätskeflödet är att värme alstras och därmed skapas en 
energiförlust. Därför blir det ett tryckfall från inflöde till utflöde.  
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Figur 2: Låskulorna, i bilden de större cirkulära tvärsnitten, håller samman koppling och nippel. 

Med ventilerna intryckta tillåts vätskan flöda fritt genom snabbkopplingen. 

1.3 Syfte och mål 
Projektet går ut på att utveckla en redan befintlig typ av vätskekoppling. Målet är 
att minska kostnaderna genom att tillverka produkten i plast eller 
kompositmaterial. Hela kopplingen behöver inte bli nyutvecklad, utan om vissa 
befintliga element i kopplingen är kritiska för prestandan, kan användandet av 
plast eller kompositmaterial begränsas till specifika komponenter.  
Att prestandan och goda kvaliteten består är viktigt för företagets varumärke, 
liksom att produkten svarar upp till höga krav för att i princip inget spill får 
förekomma vid i- och urkoppling. Detta krav prioriteras högre än kostnader. 
Avgränsningar som tillkommit under projektets gång, är att fokusområde är 
inriktat mot konstruktion, framförallt sett till de yttre komponenterna. Invändig 
design och optimering av flöde löses på liknande vis som föregående produkter 
inom segment för snabbkopplingar. Detta medför att komponenter inkluderade i 
projektet är begränsade till kopplingskropp (uppdelad i frampart och bakpart), 
låshylsa med fjäder och tillhörande låskulor, nippelkropp (uppdelad i 
frampart/nippelkropp och bakpart) samt färgmarkeringen i form av en 
krympslang som idag kommunicerar vad för media som rörs i systemet.  Nippel 
och kopplingskropp är tvådelade i syfte att tillåta montering av invändiga 
komponenter. Även tätningar för att säkerställa spillfrihet är inkluderade vid 
behov. Se inkluderade komponenter i figur 3. 
 

 
Figur 3: Från vänster till höger; 287-kopplingen bestående av bakpart, fjäder och låshylsa samt 

frampart med låskulor. Nippeln bestående av frampart/nippelkropp och bakpart. 

1.3.1 Initiala krav från CEJN 
Snabbkopplingen utvecklas för användande inom Direct Liquid Cooling, DLC, eller 
vätskekylning, för att kyla elektroniska komponenter i datacenter. 
Storleksordning är DN 51. Möjliga material är komposit eller plast. Till tätningar 

                                                        
1 DN, förkortning av Diameter Nominal. Syftar till den totala invändiga diametern i kopplingen 
med hänsyn till flöde och invändiga komponenter. 
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ska etenpropengummi, EPDM, användas vilket används i o-ringar i kopplingar på 
företaget idag. Viktigt är att kopplingen klarar olika typer av kylmedier som 
används för DLC-system i temperaturer mellan 0–80°C.  
Backventiler ska finnas i både nippel och kopplingskropp och möjliggöra så kallad 
hot swap, vilket innebär att inkoppling och urkoppling ska kunna ske från fullt 
arbetstryck till lågtrycksanslutning utan vätska. Spill får inte förekomma, men 
uppkommer i minimal mängd då två fuktiga ytor ligger an. Kvalitetsmässigt måste 
kopplingen klara minst 100 in- respektive urkopplingar. Anslutningar för 
slanganslutning liksom han- och hongängor är i storlek ¼ tum, med gänga 
utformad enligt ISO 8434–6 (ISO 2009). 
Då snabbkopplingen ska sitta i ett fördelningsblock med begränsad yta, finns 
storleksmässiga restriktioner. Kopplingen har krav satta för maximal totallängd, 
vilken inte får överstiga totallängden på utgångsprodukten 287. Dessutom bör 
diametern ej överstiga 25 mm. Fortsatt ska snabbkopplingen klara ett arbetstryck 
på 5 bar, motsvarande 0,5 MPa, vilket är en minskning gentemot föregående 
produkter då tryck i dataservrar är mycket låga. Ett krav från CEJN är att 
säkerhetsfaktorn för tryck är åtminstone fyra.  
Produkten bör vara ergonomiskt utformad och smidig enhandsmanövrering är 
önskvärt, dock inget strikt krav.  
Eftersom syftet med examensarbetet är att skära ned kostnader, ska 
tillverkningskostnaden understiga föregångaren 287, DN5. Målet är att reducera 
tillverkningskostnaderna med 35%. Tillverkningen väntas årligen bli i 
storleksordning 50 000, 75 000 och 100 000 stycken. Då CEJN inte producerar 
egna plastprodukter idag, behövs eventuellt gjutverktyg eller liknande köpas in. 
Avskrivningstid på gjutverktyg kan räknas till fem år.  

1.4 Målgrupp  
Målgrupp för framtida lösning är företag som sysslar med molnlagring eller 
använder dataservrar i stora volymer vilka kräver vätskekylning. 

1.4.1 Användare 
Enligt Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015) finns olika typer av aktörer i 
en målgrupp. Dels finns kunden i fråga, den som betalar produkten, och dels finns 
användaren som brukar eller är i kontakt med produkten under dess livscykel. En 
snabbkoppling köps ofta in av ett företags inköpsavdelning men installeras, 
kopplas eller byts av tekniker som hanterar servrar i racken. Fortsatt finns 
personer berörda av produkten så som servicepersonal, installatör, montörer och 
tillverkare. Användare och köpare är alltså i detta fall inte samma person. 

1.5 Projektstruktur 
Rapportens upplägg följer till stor del den processgång som följt examensarbetet. 
Projektets struktur utgår från Cross’ (2008) fyrstegsmodell som grundas i en 
utforsknings eller förstudiefas, följt av idégenererering, utvärdering och slutligen 
mynnar ut i kommunikation för att kunna beskriva den utvecklade produkten till 
potentiell kund, företag eller liknande, se figur 4. Dessa steg, framförallt 
idégenerering och utvärdering, kan itereras i flera omgångar för att optimera 
resultatet. Tidiga idéer utvärderas för att säkerställa att de går att uppfylla enligt 
den kravspecifikation som upprättas efter förstudie med användartester liksom 
av initiala krav av uppdragsgivande företag. Vidare idéer från 
genereringsprocessen blir med fördel vidareutvecklade och utvärderade om igen.   
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Projektet syftar till att vidareutveckla en existerande produkt men till en ny eller 
delvis ny marknad. Förändringar sker vid denna typ av projekt bäst på 
delsystemsnivå (Johannesson, Persson & Pettersson 2013) och kan därefter 
anpassas till varandra i ett fullständigt koncept. Den första delen av förstudien 
utmynnas därför i att rent produktmässigt identifiera komponenter och kartlägga 
de största kostnadsbärarna i vätskekopplingen. 
Metoder använda under genereringsfasen fortsätter till stor del på 
delfunktionsnivå. Dess utvärderingskriterier grundas på kostnadsreducering men 
också i värdeskapande attribut genom vad som förbättrar användarupplevelsen. 
Systemen utvecklas separat med målsättning att anpassas till varandra, vilket gör 
att senare delar av projektet blir mer komplext och konceptvalen påverkas i hög 
grad av varandra.  
De slutliga konceptvalen har utförts i nära samarbete med CEJN med 
beslutsunderlag från testade prototyper, utvärderingsmatriser, kostnadsanalyser 
och extern expertis inom områden rörande materialval och tillverkningsteknik.  
Processen till det slutliga konceptet presenteras genom rapporten och prototyper 
framställdes i fullskala genom 3D-skrivning och friformsframställning. 

 
Figur 4: Projektets struktur följer Cross’ fyrstegsmodell och har framställts genom ett antal olika 

metoder för respektive steg i processen. 

2 Förstudie 
Förstudien ligger som grund till fortsatt utvecklingsarbete och utgör en stor del 
av utvecklingsarbetet att fortgå innan allt för stora kostnadsrelaterade resurser 
krävs. Att tidigt inkludera olika kompetensområden rörande problemställningen, 
kan minimera risken till fortsatt arbete inom områden som kan leda till 
omkonstruktion senare i produktutvecklingsarbetet då förändringar är mer 
kostsamma (Johannesson, Persson & Pettersson 2013). 
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2.1 Vätskekylda datacenter 
Datacentraler svarar till ett ökat behov av servrar så som för e-handel, sociala 
nätverk, molnlagring och serviceplattformar för sökmotorer. Komplexiteten växer 
och serverhallarna kräver ständig utveckling för att inte uppta alltför stora ytor, 
vilket också bidrar till behov till allt effektivare kylsystem. Fysiskt sett är 
datacenter ofta organiserade med så kallade rack, ofta metallhöljen vilka tillåter 
att placera flera moduler med exempelvis servrar horisontellt. Typiskt är dessa 
rack närmre 2 m höga och kan innehålla runt 42 servermoduler. Dessa benämns 
42U, där U, eng. unit, är enheten för de standardiserade serverfackens höjd (Kant 
2009).  
 

 
Figur 5: Kall vätska förs in i fördelningsblocket för att sedan fortsätta in i servrarna. Den från 

servrarna uppvärmda vätskan pumpas sedan vidare, tillbaka till fördelningsblocken innan den förs 
bort från serverhallarna. 

 
Vätskekylning i datacenter ökar stort, i syfte att kunna kyla IT-utrustning 
tillräckligt för att höja effekten och samtidigt skära kostnader. För att uppnå detta 
leds vatten eller annan kylande vätska till rack med servrar, vilket sker mer 
effektivt än då systemen kyls med luft (ASHRAE 2011), figur 5-6. Värmen som 
alstrats forslas bort från systemen och nyttjas vanligen inom produktionssystem 
för varmvatten eller fjärrvärme, då den vätskan kan uppgå i temperaturspann 
mellan 60–80°C efter servrarna blivit nedkylda (Ebrahimi, Jones & Fleischer 
2014).  
Ett potentiellt problem som lyfts gällande vätskekylning är att det kan bli mycket 
kritiskt vid eventuella läckage i närhet av elektroniska komponenter, speciellt då 
uppgraderingar av servrar kräver frånkoppling av vätskeledningarna (ASHRAE 
2011). Därför krävs spillfria system. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113008216#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113008216#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113008216#!
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Figur 6: Kylmodul som monteras direkt in i server och ersätter luftkylda kylflänsar. Modulen 

fotograferad ovan, består av en plastkropp med kopparkylplatta. Snabbkopplingarna i motsatt 
slangände positioneras i fördelningsblocket. 

2.1.1 Riktlinjer och standarder 
Utformningen av serverrack för elektriska komponenter styrs av IEC 60297. 
Dessa hänvisar bland annat till standardmått för rack med så kallad 1U chassis, 
vilket innebär vissa restriktioner kring montering av exempelvis servrar. 1U 
innebär att en horisontallinje mellan servrarna i höjdled uppgår till 44,45 mm. Ett 
alternativ som också är vanligt förekommande är att smalare enheter, så som 
servrar, kan placeras vertikalt i sub-rack av höjd 6U. Enligt standard är racken 
dimensionerade för upp till 45U vilket ger en totalhöjd på runt 2 m (SEK Svensk 
Elstandard 2009). 
Standarder kring vätskekylning av dataservrar finns däremot inte. Riktlinjer finns 
dock utfärdade av American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, ASHRAE (2011, 2014). 

2.1.2 Snabbkopplingar som dellösning 
All typ av kylningsutrustning bör vara designade så installation och service är 
enkelt och visuellt tydligt (ASHRAE 2014). Användning av snabbkopplingar 
sparar tid vid installation så väl som vid service, underhåll och 
prestandauppgraderingar av servrarna. Backventilerna tillåter en så kallad hot 
swap, vilket innebär att enstaka servrar kan kopplas bort medan kylsystemet är 
igång och säkerställer samtidigt en helt spillfri hantering (CEJN 2018d).  
Kopplingarna är ofta dimensionerade för tusentals inkopplingar och 
urkopplingar, även om den verkliga användningen snarare rör ett tiotal under 
produktens livstid (Asetek 2018).  

2.1.3 Färgkodning av snabbkopplingar vid datorkylning 
Kopplingar är ofta färgkodade för att illustrera vilka medier som flödar in 
respektive ut ur servern eller med vilket tryck, för att snabbt identifiera 
samhörande koppling med nippel eller för att undvika felaktig flödesriktning 
(CEJN AB 2018c). Vanligt förekommande är blått respektive rött för att illustrera 
temperaturen på kylvattnet, se figur 7, men förslag från ASHRAE (2011) är att 
exempelvis blanda anslutning mellan nippel och koppling in i racken för att 
definitivt säkerställa att vätskeledningarna inte kan felkopplas.  
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Figur 7: Färgkodade nipplar i fördelningsblock för vätska. Motsvarande markering syns ofta på 

kopplingen med respektive slang fullständigt i röd respektive blå färg. 

2.1.4 Olika typer av kylmedia 
För att kyla en datorserver finns det ett flertal alternativa kylmedel. Kravbilden 
från CEJN var att kopplingen skall klara av vätskor som etylenglykol, 
propylenglykol, avjoniserat vatten samt icke elektriskt ledande vätskor, vilka är 
vanligt förekommande för datasystem (ASHRAE 2014). Icke elektriskt ledande 
vätskor innebär i detta fall 3M Novec HFE och 3M Fluorinert FC72.  
Användande av Novec kan innebära risk för att gummipackningar löses upp då 
dess bas består av kolväten, vilket resulterar i att mjukgöraren i gummitätningen 
tätningen löses upp, gör den hård samt att den krymper. De flesta plaster ansedda 
som hårda är kompatibla med både Novec och Fluorinert. Mer gummilika 
elastomerer kan lösas upp efter tid, vid kontakt med någon av de två vätskorna. 
Rekommenderat material i tätningar är EPDM 80 Shore då de löper mindre risk 
för att lösas upp (3M u.å.). 

2.1.5 Tryckfall 
Tryckfall uppstår varje gång vätska strömmar in i ett system. Storheter som 
påverkar är tvärsnittsarea, strömningslängden, vätskans viskositet samt flödet i 
sig.  Tryckfall mäts genom differensen i tryck mellan inkommande och utgående 
vätska över en strypning. När vätskan passerar strypningen omvandlas en del av 
den hydrauliska energin till värme vilket medför en viss energiförlust (Haugnes 
1987). 
Värmen uppkommer på grund av friktion som uppkommer av rörsystemets 
väggar, men också av kylvätskan. Ytterligare energiförluster uppkommer då 
flödesriktningen böjer av eller plötsligt ändras (Trostmann 1996). 

2.2 Kostnadseffektivisering  
Design for Manufacturing and Assembly, DFMA, är en metod som syftar till 
reducering av komponentkostnader, monteringskostnader liksom kostnader för 
produktionssupport. Ulrich och Eppinger (2012) menar att det genom att 
integrera komponenter i varandra kan minska antal monteringssekvenser samt 
att tillverkningskostnad kan sparas genom att färre unika formverktyg behövs. 
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Monteringsvänligheten kan maximeras genom att använda komponenter som är 
självinriktande, möjliggör enhandsmontering och varken behöver särskild 
orientering eller verktyg.  Vanligen eftersträvas net shape forming vilket innebär 
att en produkt produceras till dess slutliga form i en enda tillverkningsoperation. 
Även Tres (2000) förespråkar DFMA och menar att guidningar, stopp och riktare 
förenklar montering nämnvärt. Dock nämns även här att enklast möjliga 
montering är om monteringen kan uteslutas helt, vilket ofta görs genom att delar 
integreras i varandra. Här tillkommer fördelar med plastmaterial, då de möjliggör 
komplexa geometrier. Detta skapar en viss konflikt, eftersom mindre komplexitet 
ofta bidrar till en enklare tillverkning. 
Vidare menar Tres (2000) att vissa manuella moment kan nyttjas för 
kvalitetssäkring. En sådan funktion kan vara ett hörbart ”klick”-ljud när delar 
monteras in i sin låsta position i syfte att indikera för montören att momentet 
utförts korrekt. En annan sådan funktion är att detaljen tydligt fjädras tillbaka om 
monteringen ej gått igenom på rätt sätt. 
När produktionsvolym ökar, minskar kostnaden per enhet vilket i sin tur innebär 
att användande av standardkomponenter kan vara fördelaktigt om dessa kan 
nyttjas i flertalet produkter. Samma gäller egentligen för alla likadana delar, 
eftersom enhetskostnaden blir lägre ju fler delar som köps eller kan produceras 
(Ulrich & Eppinger 2012).  
Även Cross (2008) beskriver generella riktlinjer för kostnadsreducering. Han 
menar att en vanlig väg att gå är att fokusera på de komponenter som medför de 
högsta kostnaderna och se om de går att byta mot billigare alternativ. Även att se 
till komponenter som förekommer mer frekvent kan bidra till stora besparingar, 
även om den individuella komponentkostnaden inte kan minskas extremt. Cross 
(2008) hänvisar även till en checklista. Den kan nyttjas både generellt men också 
i syfte att generera förbättringsförslag med utgångspunkt att eliminera, reducera, 
simplifiera, modifiera och standardisera, exempelvis genom The Value 
Engineering Method. Metoden syftar till att reducera kostnader och att öka 
kundvärde, vilket inkluderar såväl kvalitetssäkring som användbarhet och 
ergonomi. Det viktiga menas vara att ha en förståelse för produkten, dess 
funktioner och komponenter. I samband med detta kan det även vara värdefullt 
att se hur konkurrenter utformat sina produkter, vilket kan ge inspiration för egen 
produktutveckling (Cross 2008).  

2.3 Hållbar produktutveckling 
Hållbar utveckling innebär att dagens behov kan tillgodoses utan att äventyra 
möjligheten för kommande generationer att uppfylla sina behov (WCED 1987 se 
Mulder 2006, s. 18). En produkt kommer alltid att ha någon typ av påverkan på 
miljön under livscykeln, från utvinning av råmaterial till bearbetning, 
transportering, användning och återvinning. Utmaningen är att minska denna 
påverkan så att produkten ger ett så litet negativt miljömässigt avtryck som 
möjligt (Ljungberg 2007).  
Vid utveckling av en ny produkt är det viktigt att ta ansvarsfull design i beaktande 
vilket innebär tre ståndpelare rörande ekonomisk, miljömässig och social 
hållbarhet. Några tänkbara strategier för att nå målen kan vara att minska antal 
delar och produktionssteg, reducera vikt och på så sätt minska materialåtgång 
eller bränsleförbrukning vid transporter, men även att undvika spill, giftiga och 
icke förnybara material. Om möjligt bör produkten bestå av samma material rakt 
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igenom, annars bör den vara enkelt demonterbar. En stabil och pålitlig produkt 
bidrar till att stärka relationen mellan användare och produkt och ger i många fall 
produkten en längre livscykel (Mulder 2006). Även Ljungberg (2007) trycker på 
vikten av att produkten ger brukaren en god användarupplevelse. Detta påverkar 
såväl produktens livslängd och hållbarhet såväl som ekonomin för företaget. Vid 
materialval är det därför inte bara att se till prestandakrav, utan även faktorer som 
trender och känsla vid användning som kan påverka produktens hållbarhet. 

2.4 Utgångsprodukten 287 

 
Figur 8: Aluminiumkopplingen från 287-serien. 

 
287 serie DN5, figur 8, är utvecklad i aluminium med syftet att kyla dataservrar. 
Enligt utvecklingsavdelning på CEJN AB fanns behov på marknaden att koppling, 
likt flertalet servrar, skulle vara av aluminium för att förhindra galvanisk 
korrosion. Utgångsprodukten 287 kan anses öppnas genom två sekvenser, 
låshylsan måste dras bak och frilägga låskulorna för att tillåta hanen att äntra 
honan. När hylsan är tillbakadragen kan hanen tryckas in i honan och låsas fast i 
inre läge. Tidigare modeller hade kulorna placerade innanför ventilen och kunde 
låsas utan föregående sekvens med att dra tillbaka hylsan. Orsaken till denna 
ändring var att eliminera potentiell risk för självlåsning då ventilen kärvade mot 
kulorna, vilket skulle kunna påverka spillsäkerheten. Genom att flytta kulornas 
placering kunde risken minimeras men på bekostnad av en extra sekvens vid 
hopkoppling.   
En ensekvensiell låsning skulle kunna vara att föredra, vilket innebär att ingen 
förberedande rörelse är nödvändig. Hanen kan genom att föras in i honan låsas 
fast i inre läge utan att först behöva frilägga kulorna. Alternativet är att annan typ 
av låsning används, vilken tillåter att kopplingshalvorna låses samman genom att 
bara trycka in nippel i koppling. Detta får endast vara om det är fortsatt möjligt att 
säkerställa total spillfrihet. 

2.4.1 Funktionsanalys 
Med en fungerande utgångsprodukt är det enligt Wikberg Nilsson, Ericson och 
Törlind (2015) fördelaktigt att dra nytta av en enkel produktbeskrivning för att 
klargöra det kontext i vilken syftet med lösningen är. Genom analys ökas 
förståelsen kring de komponenter och dellösningar som samspelar i den slutliga 
lösningen. 
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Ett funktionsträd (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015), se figur 9, utfördes 
tidigt i projektet för ökad förståelse kring utgångsprodukten och eventuella 
problemområden. Samtidigt kunde de invändiga komponenterna kartläggas och 
tankesätt divergeras i syfte att inte hålla fast vid att alla befintliga delar måste se 
ut som de alltid gjort.   

 
Figur 9: Funktionsträd över snabbkoppling för vätskekylning av datacentraler. 

 
Eftersom projektet inte syftar till hela snabbkopplingen finns funktioner som är 
mer eller mindre prioriterade. De yttre komponenterna bör anpassas till 287ans 
befintliga inre vätskeflöde med tillhörande detaljer och därför rörs inte 
tillhörande funktioner djupare.  
Högst relevant för projektet är att låsning bör erbjudas, vilket kan delas upp i att 
koppling och nippel ska hållas samman, men utan att förseglingen blir permanent. 
Med andra ord måste en användare tillåtas interagera med snabbkopplingen och 
dess två olika lägen, öppet och låst.  
Eftersom ett av huvudsyftena med en snabbkoppling på vätskesystem är att tillåta 
till- och frånkoppling utan spill på vare sig operatör eller utrustning, måste 
systemet vara tätt.  
Anslutningar, kommunikation av medie för att motverka felaktig inkoppling 
liksom vad produkten i sig kommunicerar i känsla och utseende är också 
funktioner eller attribut som påverkas av de yttre komponenterna. 
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2.4.2 Nuvarande bearbetning 
CEJNs nuvarande användning av metaller i sina snabbkopplingar medför 
spånskärande bearbetning. Aktuella metoder är då svarvning, fräsning och 
borrning. Vid svarvning är arbetsstycket uppspänt i en roterande chuck varför 
arbetsstycket kräver en viss angreppsyta för att sitta stabilt vid bearbetning 
(Björklund, Hågeryd & Lenner 2002). Detta medför att en viss mängd material kan 
finnas på en detalj som inte har någon vidare funktion än som hållpunkter vid 
bearbetningsfasen.  
De invändiga komponenterna, inkluderat ventil och fjäder, monteras in i 
nippelkroppen innan bakparten gängas på. För honan sätts låskulor på plats i 
framparten med vacuum, och låshylsa med fjäder träs utanpå. De invändiga 
komponenterna, ventiler och fjäder sätts på plats innan bakparten gängas på.  
Gängorna limmas för att försäkra sammanfogning.  

2.4.3 Ytbehandling 
Risken för galvanisk korrosion är överhängande i ett slutet system då två metaller 
av olika ädelhetsgrad är i kontakt med varandra genom ett elektriskt ledande 
medium och en kortslutande ledning mellan dem. En galvanisk cell bildas och 
negativa elektroner får möjlighet att röra sig fritt från anod till katod, vilket 
medför att den mindre ädla metallen i systemet bryts ned till sediment (Leijon 
2014). Även om aluminium har utmärkta egenskaper för att användas till 
värmeledning, med låg vikt och kostnad, så kräver den dyra 
ytbehandlingsmetoder för att fungera i en kylslinga med koppar så som i 
datakylningssystem (ASHRAE 2014). 
Hårdanodisering är en elektrokemisk ytbehandlingsmetod som skapar ett tjockt 
oxidskikt utöver detaljens ursprungsmått. Det används för att skydda mot 
korrosion, åstadkomma elektriskt isolerande egenskaper samt i syfte att få en 
mycket hård och dekorativ yta (Leijon 2014). 

2.4.4 Kostnadsbärare i 287-serien 
De största tillverkningskostnaderna i 287-serien bärs enligt prisunderlag från 
CEJN, av de större komponenterna i kopplingen liksom av de komponenter som 
kräver mest bearbetning. Till de större komponenterna räknas frampart, bakpart 
och låshylsa för honan, samt bakpart och nippelkropp till hanen. Dessa är bland 
de delar som är inom avgränsningar för projektet. 
Ventilen (valve) i nippeln liksom ventilpinnen (valve pin) i kopplingsdelen, är 
exempel på de delar som trots relativt lite material kräver bearbetning i form av 
svarvning i flera etapper samt borrning för att tillåta flöde genom 
kopplingskroppen. Ytbehandlingen medför en stor kostnad och utgör upp mot 30–
50% av tillverkningskostnaden för respektive komponent, lite beroende på 
produktionsvolym. Den stora merkostnaden beror på att ytbehandlingen kräver 
manuell hantering. Detta gäller alla komponenter med undantag 
standardkomponenter så som fjädrar, o-ringar och låskulor. Även tillägg för 
montering tillkommer.  

2.5 Materialegenskaper hos plast och komposit 
VI, Sveriges Verkstadsindustrier (1978) beskriver hur stort egenskaper kan 
variera mellan plast och metaller. Plaster menas i många fall komplettera andra 
material så som metaller, ofta i syfte att reducera kostnader. Positiva egenskaper 
för plaster beskrivs exempelvis vara formbarheten och möjligheten att producera 
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komplexa former, låg vikt, korrosionsbeständighet och elektriskt isolerande 
egenskaper. Negativt är istället en minskad värmebeständighet och att materialen 
åldras snabbare, att de lätt får viskoelastiska deformationer, 
temperaturkänslighet och att kemikalieresistens kan variera stort liksom att 
återvinningsprocesser kan försvåras.  
Plaster förekommer inte sällan beblandade med någon form av tillsats, för att 
anpassa de mekaniska egenskaperna till sitt tillämpningsområde. Kompositer är 
polymerer förstärkta med någon typ av fibrer, ofta glas eller kol (Edshammar 
2002), vilket ger ett konstruktionsmaterial med förbättrad hållfasthet och styvhet 
i kombination med låg vikt. Dessa förstärkta plaster kan som en följd bli sköra 
(Tres 2000).  
Ytterligare fördelar med fiberkompositer är att materialet kan tillverkas direkt i 
önskad detaljform, vilket ofta minskar materialspillet. Termoplaster används allt 
mer som matrismaterial för fibrerna och ger en snabbare härdning och ökad 
återvinningsbarhet än för härdplaster. 
En skillnad mot metaller är att många fiberkompositer är anisotropa, vilket kan 
nyttjas för att erhålla unika egenskaper då fiberriktningen kan kontrolleras (VI, 
Sveriges Verkstadsindustrier 2001). Långa fibrer utplacerade i en bestämd 
riktning får hög styrka i längsriktningen. Maximal styrka i flera riktningar kan fås 
då fibrerna vävs samman i mönster, men medför en högre kostnad i både 
bearbetning och tillverkning. Kompositer med korta fibrer klarar en något lägre 
belastning, men relativt lätta att bearbeta och ger isotropa material till en lägre 
kostnad (Newell 2009). 

2.5.1 Bearbetning 
Fiberarmerade plastkompositer kan i stort sett tillverkas liknande vanlig 
plasttillverkning så som med formsprutning, formpressning och extrudering. Vid 
masstillverkning av plastprodukter är formsprutning användbart, även då mer 
komplicerade detaljer ska framställas. Metoden lämpar sig bäst för stora serier då 
verktygen vanligen innebär en hög inköpskostnad (Johannesson, Persson & 
Pettersson 2013).  Med formsprutning som formningsmetod kan behovet av 
delmontage minska och samtidigt medföra en ökad produktionstakt. Dessutom 
möjliggörs att få snäva toleranser och fina ytor (Björklund, Hågeryd & Lenner 
2002).  I regel fås monteringsfärdiga detaljer där ingen vidare efterbearbetning 
behövs. Vidare ytbehandling används oftast enbart av estetiska skäl (Bruder 
2013). Formpressning medför en något högre tillverkningskostnad per enhet än 
formsprutning, men innebär annars en lägre investeringskostnad i verktyg. 
Ytorna blir fina men metoden lämpas mest för medelstora detaljer (Mayer 1993). 
Vidare finns metoder utvecklade specifikt för kompositer, så som sprutning, 
injicering, handuppläggning och varmpressning (VI, Sveriges Verkstadsindustrier 
2001). De fiberarmerade plasterna kan ofta blandas direkt ned i plastmassan 
innan formning då de sprutas eller fyller formen, alternativt att plastmatrisen 
injiceras i efterhand på en form täckt med fibrer (Johannesson, Persson & 
Pettersson 2013).  
Ständig utveckling pågår kring 3D-skrivning av högkvalitativa kompositmaterial. 
Metodiken kan vara mycket kostnadseffektiv då komplexa och oerhört starka 
geometrier kan byggas med låg vikt och hög precision. Fortsatt kan eventuella steg 
vad gäller bearbetning och montering undvikas. Trots att fiberarmering är möjligt 
för utskrivna kompositer, är tekniken idag inte tillräckligt utvecklad för att uppnå 
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samma mekaniska styrka och kontinuerliga kvalitet som fås vid mer traditionella 
plastgjutningsmetoder, vilket delvis beror på förekomst av hålrum i materialets 
sammansättning. Därför krävs ofta efterföljande bearbetning, vilket i sin tur tillför 
extra kostnader samt tidspålägg. Utveckling och forskning kring 3D-skrivning och 
utveckling av nya kompositmaterial har däremot gått mycket snabbt under de 
senaste åren, varför det i framtiden menas bli mycket betydande för industrin 
(Wang, Jiang, Zhou, Gou & Hui 2016). 

2.5.2 Sammanfogning 
Sammanfogning av plastdetaljer sker vanligen genom svetsning, limning, nitning, 
snäppning, skruvning eller presspassning. Svetsning och limning har fördelar i att 
ytor kan förbli släta utan skallar från nit eller skruv. Ytterligare fördelar med 
metoder som ultraljudssvetsning och friktionssvetsning är att mycket starka fogar 
bildas på kort tid. Inga främmande material tillsätts, varför exempelvis 
temperaturbeständighet blir densamma i fogen som övriga materialet. Minskad 
hållfasthet vid höjd temperatur är annars ett problem som kan uppstå vid limning 
eller för snäppförband. Snäppning är annars en lämplig metod för mindre detaljer 
och ger snabba fogningsförlopp (VI, Sveriges Verkstadsindustrier 1978).  
Skruvförband, snäppfästen och presspassning ger demonterbara 
sammanfogningar medan svetsning, nitning och limning ger permanenta fogar 
(Bruder 2013). 

2.5.3 Konsekvenser att byta från metall till plast eller komposit 
CEJNs maskinpark är idag främst anpassad för skärande bearbetning av metaller. 
För bearbetning och eventuell gjutning eller formsprutning av plastmaterial krävs 
inköp av gjutverktyg, vilket kan medföra en stor inköpskostnad.  
Generellt är inte plaster lika starka som flertalet metaller (Tres 2000). Det innebär 
att om samma krafter påverkar ett plastsystem som ett i metall, kan 
dimensioneringar krävas att öka. Alternativet är att påverkande krafter, så som 
tryck, minskar. 
En följd av att byta från metall till plaster, är att kännedom behövs kring 
egenskaper vid tillverkning.   Exempel på detta är formkrympning, eftersom 
plastmaterial förändras storleksmässigt vid stelning. Därför är det viktigt att 
tänka på släppningsvinklar för gjutgods, eftersom delar av detaljerna annars kan 
fastna i formen under stelning men även då detaljen stöts ut. Fortsatt när gjutgods 
används, så som vid exempelvis formsprutning, bör detaljer utformas för att 
minimera eventuell efterbearbetning. Kan detaljen dras ur formen är det att 
föredra (Johannesson, Persson & Pettersson 2013). Detta skulle kunna påverka 
nuvarande design då 287-kopplingen har ett invändigt spår för att husera en o-
ring som ser till att kopplingen är tät.  
Tumregler för konstruktion av gjutgods i plast är bland annat att eftersträva jämn 
godstjocklek och att undvika slutna tvärsnitt där kärnlådor kan krävas 
(Johannesson, Persson & Pettersson 2013).  
Fortsatt kan plastdetaljer påverkas av så kallad krypning, vilket innebär att 
plasten deformeras om en konstant last är pålagd under en längre tid. Både tid och 
temperatur kan påverka plastens beteende i hög grad (Bruder 2013). 
Plastdetaljer kan även påverkas av insjunkningar, vilket framförallt förekommer 
hos gods med olika tjocklek eller vid skarpa hörn. För formsprutade plastdetaljer 
är förstärkningsribbor vanligt förekommande för att förbättra hållfastegenskaper 
och öka styvheten. Mängden material kan därmed minska och kostnader skäras. 
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Att använda ribbor kan dock vara en bidragande orsak till sjunkningar eller att 
ojämn krympning förekommer eftersom ribborna behöver vara mycket tunnare 
än det övriga godset om ytan på motsatt sida har höga krav på jämnhet eller 
liknande (VI, Sveriges Verkstadsindustrier 2002). 
Gängor kan innebära eftertanke om de ska formas i plast. Invändiga gängor kräver 
att kärnan kan skruvas ut eller användning av en kollapsande kärna. Utvändiga 
gängor på en detalj kan bidra till att delningsplan uppstår i längsriktningen (VI, 
Sveriges Verkstadsindustrier 2002).  
Miljömässiga faktorer som kan påverka materialegenskaper om plast eller 
armerad plast används, är exempelvis temperatur, UV-strålning, fukt och 
korroderande vätskor (Mayer 1993). Exempelvis så kan olika plastmaterial 
absorbera olika mycket vätska, vilket påverkar materialet fysiskt och kan i vissa 
fall påverka dimensioner på detaljerna (Tres 2000).  
En följd av själva bearbetningsprocessen likväl som UV-ljus, syre, 
temperaturväxlingar och kontakt med kemiska föroreningar, är att 
plastmaterialet bryts ned. Detta märks vid återvinningsprocessen (Bruder 2013) 
eftersom en stor fördel med metaller är att de går att smältas ned och 
återanvändas utan förlorad kvalitet.  
Termoplaster kan, till skillnad från härdplaster, smältas ned. Fiberförstärkta 
termoplaster går att återanvända såvida komponenter av olika material kan 
separeras och om fiberinnehållet fungerar till den nya applikationen (Mayer 
1993). Vanligast är dock förbränning med energiåtervinning då plaster har ett 
relativt stort energiinnehåll. Kemisk återvinning är möjligt men nyttjas mer sällan 
då det kostnadsmässigt inte är försvarbart gentemot nyproduktion av plastråvara. 
För att underlätta återvinning av plastprodukter finns det riktlinjer att beakta i 
konstruktionsfasen, så som att i första hand nyttja standardplaster utan 
tillsatsmedel och att minimera antalet olika plastmaterial. Vidare är enkelt 
demonterbara plastprodukter att föredra och inkluderar att demonterbara 
sammanfogningsmetoder används och att eventuella insatser är smidiga att 
avlägsna (Bruder 2013). 

2.6 Ergonomi för handtag 
Pheasant och Haslegrave (2005) beskriver vissa grundprinciper som bör beaktas 
vid design av handhållna objekt, för att undvika statisk muskelkraft, tryck eller 
obekväma positioner och handledsvinklar hos användaren. Exempel på dessa 
principer är att kraft appliceras mest effektivt genom tryck snarare än skjuvning.  
Handtag med cirkulära tvärsnitt bedöms som mest bekvämt då det inte 
förekommer några vassa kanter, men är för den sakens skull inte det mest 
optimala för att eventuellt nyttja hävstångskraft. Vid det fallet kan ovala eller 
rektangulära tvärsnitt ge handflatan bättre stöd. För handgrepp är det med fördel 
som objektet är mjukt format efter handens insida. 
Handverktyg av olika slag bör vara utformade att passa såväl höger- som 
vänsterhänta användare (Pheasant & Haslegrave 2005). 

2.7 Konkurrensanalys 

2.7.1 PNI 
I syfte att analysera och samla data från befintliga snabbkopplingar i plast på 
marknaden, utfördes en PNI (Österlin 2010) där positiva, negativa och intressanta 
aspekter sammanställdes. Produkter för samma eller liknande applikationer 
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tillhandahölls eller analyserades genom bilder och patent, och information kring 
snabbkopplingarna kompletterades genom sökning på företagens internetsidor. 
Analysen rörde framförallt hur materialövergången till plast kan utföras, vilka 
material som används på marknaden, samt utseende och funktionalitet på 
låsmekanism, se tabell 1. 
Företaget inkluderades efter viss bearbetning av tabellen, dels i funktion som 
uppdragsgivare men också för att nyttja befintliga kunskaper för att i tidigt stadie 
avgränsa kring irrelevanta lösningsförslag. Ett exempel på detta var att inte 
övergå fullständigt till plast, utan behålla vissa standardkomponenter så som 
metallfjädrar då tillverkningskostnaden ej menas bli ekonomiskt försvarbar. 
Slutsats som uppkom vid diskussion kring de konkurrerande produkterna, var att 
flertalet känns mycket plastiga och snarare påminner om leksaker än kvalitativa 
och högpresterande produkter. Då användarmiljön innehåller högteknologiska 
servrar och datautrustning, ansågs detta krocka. Känslan i plasten och 
snabbkopplingens utformning fastslogs därmed vara en viktig aspekt. Detta 
återkopplas starkt till CEJNs kärnvärde gällande kvalitet och i det formspråk 
företaget vill uttrycka i sina produkter.  
 
Tabell 1: PNI- analys av befintliga produkter och konkurrenter på marknaden. 

 Positivt Negativt Intressant 

CEJN 287-serie 

 

-inger stabilitet/kvalitet 
-mycket hög prestanda 
-symmetri: tydlig från 
alla vinklar oavsett håll 
inkopplad 

(-kostnad) 
-kräver 
tvåhandsfattning vid 
inkoppling  
-bearbetning/ 
ytbehandling i flera steg  

 

CPC LQ4  

 

-tilltalande design 
-mycket enkel i- & 
urkoppling 
-kommunicerar funktion 
i utformning av 
låsknapp 
-ergonomiskt utformad 
greppyta 
-slimmad design, ger 
plats för grepp 

- dålig synlighet/ 
åtkomst om knapp 
vriden in mot servrar i 
racket 

-bara delvis i plast. 
Backventiler & låsning i 
polysulfon, PSU. 
 

CPC NS4 
 

 

-mycket tydlig 
kommunikation av 
inneslutet medie 
-ergonomiskt utformad 
greppyta 

-ej lika hög spillsäkerhet 
som övriga 
-begränsad maximal 
temp. +71°C 
- dålig synlighet/ 
åtkomst om knapp 
vriden in mot servrar i 
racket, ingjuten knapp 
syns endast från ett håll 
-liten flödesdiameter 
pga. utvändig O-ring på 
hane. Följd av svårt att 
gjuta invändiga spår 
-o-ring ytterst på nippel 
gör att den hakar fast i 
låsbygeln 

-integrerad knapp i 
hölje, risk att den hakar 
fast vid användning? 
-endast invändiga 
fjädrar av metall 
-glasfiberarmerad PP, 
TPV över 
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Nordson Medical SBL-

series Side Latch2  

-intuitiv användning, 
liknar vanligt 
förekommande 
spännen/snäpplås 

-klen? Utstickande 
låsning kan vara 
känsligt? 

-inspiration från 
spännen/andra typer av 
produkter 
-fullständigt i 
plastmaterial. Dock inga 
backventiler 
-Nylon-kropp 

Parker Rectus Serie 21 
 

 

-helt i termoplast 
-stora färgfält ger tydlig 
kommunikation av 
innesluten medie 

-ser mycket plastig ut. 
Utstrålar ej kvalitet. 
Klen? 
-något hal hylsa att 
greppa 

-ventillösning med pigg, 
minskar antal 
komponenter 
-material POM/PVDF. 
Plast även i låsning med 
tänder, hur bra & tätt 
håller detta? 
Serie 48 har fjäder i 
PEEK-plast 
-hela komponenter 
färgade, finns i flertalet 
olika färger 

Asetek Tubes/ Quick 

Connects3 

-inga rörliga delar för 
låsning (bajonett-
fattning används) utan 
direkt integrerat i hona 
& hane 

-speciella tätningar, ej 
standardiserat 

-kommer man åt att 
vrida kopplingarna i 
racken? 
-gummiaktig/flexibel 
slang för smidig 
hantering 

2.7.2 Demontering av konkurrerande plastkopplingar 
Cross (2008) menar att det kan vara lärorikt att använda konkurrerande 
produkter och bryta ned på komponentnivå, för att lära av och hämta inspiration 
till förbättringar kring den egna produkten. 
Frågeställningar som berördes vid vidare konkurrensanalys var att få inspiration 
kring hur det är möjligt att sätta ihop frampart med bakpart i plastmaterial och att 
studera och analysera hur plastmaterialens egenskaper kan nyttjas i 
snabbkopplingarna.  

2.7.2.1 CPC NS4 
CPC är ett företag med flertalet snabbkopplingar i plast. CPC NS4 är gjord i 
glasfiberarmerad polypropen, PP med färgade greppytor i termoplastisk 
vulkanisatelast, TPV. Kopplingen kan användas i temperaturer upp till 71°C och 
tryck 8,3 bar (CPC u.å.). Nippeln sågades isär och ett tvärsnitt kunde därmed 
undersökas. Ytterligare nippel delades, men genom svarvning för att separera 
frampart från bakpart och därmed kunna få ut hela invändiga komponenter, se 
figur 10.  
Backventilen är invändigt strömlinjeinspirerad för bra flöde och minskning av 
tryckfall. Ventilen är dock tjockväggig i jämförelse med ventiler utformade i 
metall, vilket ger en mindre öppen strömningsarea. 

                                                        
2 För bild och vidare information: https://www.nordsonmedical.com/Components-and-
Technologies/Fluid-Management-Components/Quick-Connect-Couplings/SBL-Series-Quick-
Connects/  
3 För bild och vidare information: https://www.asetek.com/data-center/technology/data-
center-components/  
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Snabbkopplingen har invändiga förstärkningsribbor ingjutna i plasten på utsatta 
ställen, så som där fjäderbelastningen är som störst men också troligt i syfte att 
rikta fjädern vid montering.  
Sammanfogningen mellan frampart och bakpart har till synes gett en mycket solid 
kropp. Bakparten med anslutning har en synlig kil som sammanfogats i ett spår i 
framparten. Genom diskussion med plastkunnig inom företaget, drogs slutsatsen 
att ultraljudssvetsning är en trolig metod som använts. Övergången mellan PP och 
TPV-legeringen antas vara gjord med tvåkomponentsgjutning.  
 
Slutsatser från snittningen: 

- ribbor ger liten materialåtgång för att rikta fjäder vid exempelvis 
montering medan flödesdiameterna kan behållas relativt stor. 

- design för att exempelvis rikta fjäder eller övriga inre komponenter 
underlättar montering. 

- ultraljudssvetsning är en effektiv metod och många detaljer kan gjutas ihop 
under kort tid till en låg kostnad (Troughton 2008). Sammanfogningen har 
gett en mycket stabil nippelkropp och ett starkt förband mellan frampart 
och bakpart.  

- tjocka väggar och yttre tätning på nippel ger minskad flödesdiameter och 
kan komma att påverka flöde och tryckfall negativt. 

 

 
Figur 10: Från vänster till höger, knapp med fastsnäppt fjäder, ventilpinne vars botten tillåter 

fastsnäppning i kopplingens frampart. Till höger ventilhylsa. Alla o-ringar i kopplingen är 
positionerade i utvändiga spår. 

 
Kopplingshalvan demonterades och bakparten sågades av. Knappens fjäder hålls 
på plats med ett snäppfäste. Fjädern i sig har en konisk form och antas vara 
speciellt utformad för att precis passa in och hållas på plats vid montering och 
drift.  
I likhet med CEJNs 287 används ventilpinne med yttre tätning och ventilhylsa. 
Även ventilhylsan har dock en yttre o-ring. Ventilpinnen har ett snäppfäste i 
botten vilket verkar hålla den på plats i framparten.  
 
Slutsatser: 

- snäppfästen kan gjutas och nyttjas för smidigare montering. 
- speciellt utformade fjädrar kan användas för att rikta komponenterna och 

hålla dem på rätt plats vid montering. 
- endast utvändiga tätningar används. 
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2.7.2.2 Parker Rectus Serie 21 
Parker Rectus Serie 21, figur 11, är en snabbkoppling för vätska och gas gjord i 
acetalplast, POM alternativt polyvinylidenfluorid, PVDF. Produkten är för 
lågtrycksapplikationer upp till 8–10 bar och driftstemperaturer upp till 80°C 
respektive 120°C (Parker Hannifin Corporation 2017).  
 

 
Figur 11: Från vänster till höger ventil med fastsnäppt fjäder, låsring med flexibla låsklor samt två 
bakparter med samma gänga för att sammanfoga med frampart. De olika lösningarna svarar till 

enkel montering och få antal unika komponenter. 

 
Bakparterna på snabbkopplingen som fanns tillgänglig, kunde enkelt skruvas av 
med skiftnycklar. Frampart och bakpart gängas ihop. Här konstaterades att 
bakpart för nippel och koppling var samma, men med olika anslutningar till 
fördelningsblock respektive slang. Detta tyder på att enbart en typ av bakpart kan 
användas istället för två olika för de olika kopplingshalvorna. 
Låshylsan demonterades och tyder på att snäppning har använts för att hålla 
samman detaljerna. Hylsans snäppning håller både sin egen fjäder samt 
låselement på plats. Låsningen, vilken motsvarar kulorna i CEJNs produkter, 
består av en ring i plast med fyra utstickande klor. Dessa bygger på plastens 
möjlighet att flexa och tvingas mellan öppet och stängt läge då låshylsan förs 
framåt eller bakåt. 
Snäppning syns även mellan botten av ventilen ihop med tillhörande fjäder. 
Ventilerna är uppbyggda på lite annat sätt än både CEJNs och CPCs 
snabbkopplingar för liknande applikation. Ventilerna öppnas med motriktade 
ventilpinnar integrerade i ventilerna. Dessa pinnar har små tvärsnitt och 
dimensioner vilka skulle kunna vara mycket utsatta. Dessa är dock placerade 
innanför nippelns respektive kopplingens yttre höljen så att pinnarna skyddas i 
okopplat läge. 
Tätningar är placerade på utsidan av de båda ventilerna samt i ett inre spår i 
kopplingskroppen. Kopplingskroppen snittades i syfte att observera det inre 
spåret för o-ringen. På grund av synliga skillnader i ytstruktur mellan spåret och 
övriga gjutna ytor, så bör det vara efterbearbetat.  
 
Slutsatser: 

- standardiserad anslutning mellan frampart och bakpart gör att antal unika 
delar minskas. 

- gängor och snäppfästen gör produkten demonterbar. 
- antal lås- respektive ventilelement kan minimeras genom att slå ihop flera 

funktioner i en komponent. 
- plastens flexibilitet kan nyttjas för rörliga mekanismer. 
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- snäppfästen kan nyttjas för smidigare montering. 
- inre spår är möjliga även för formsprutade plastdetaljer men 

efterbearbetning kan krävas. 

2.8 Användar- och kundbehov 
Behov är ett begrepp som ofta beskrivas som mycket centralt i designprocesser. 
Här innefattas inte enbart prestandan och att produkten gör vad den ska, men 
också att användaren intuitivt förstår hur den används. System eller produkter 
bör under utvecklingsfasen därför sträva efter användbarhet och att bidra till en 
god upplevelse för brukaren. Vissa behov är svåra att uttrycka och märks först vid 
bruk i rådande miljö. Det är därför viktigt att möta den verkliga användaren, 
eftersom det kan finnas behov som kan förbli oupptäckta tills den färdiga 
produkten är ute hos kunden och istället bidrar till motsatsen. Dålig design märks 
ofta mycket tydligare än god design (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015). 
Vätskekylning av datacentraler sker i dagsläget som mest utomlands, vilket även 
speglas i CEJNs tilltänkta kundkretsar. Detta försvårade processen att utföra 
användarstudier på verkliga användare. Till följd togs kundbehov fram genom 
mailkontakt med användare, kontakt med andra parter inom CEJN så som 
reklamationsavdelningen, vilket drog nytta av tidigare erfarenheter och 
utvecklingsarbete inom företaget, men också genom att generera möjliga problem 
genom en scenariostyrd riskanalys. Det senare skapade en bred förståelse kring 
möjliga scenarion och att tidigt förebygga potentiella fel under produktens 
livscykel, vilket annars var svårt att ta del av eftersom interaktion mellan koppling 
och operatör sker mycket sällan. Potentiella problem kunde därmed lyftas och 
ligga till grund för att veta vad som bör undvikas eller förebyggas i den slutliga 
designen. Vidare skapar riskanalysen ett bra underlag för såväl kravspecifikation 
som beslutsunderlag för konceptval (Bruder 2013). Dessutom byggdes en 
fullskalig mock-up över ett fördelningsblock för att kunna testa, känna och se 
ovana användare interagera med snabbkopplingarna. Att inkludera oinvigda 
testpersoner är ingen nackdel då nya infallsvinklar kan upptäckas. Dessutom 
framkom det genom kontakt med verkliga användare att servrarna med 
kopplingar ofta hanteras av vanlig IT-personal. Dessa behöver med andra ord inte 
ha någon tidigare erfarenhet med snabbkopplingarna i fråga. Vidare medförde 
användartesterna att mer sakligt baserade riskbedömningar kunde göras. 
Sedan tidigare samtal med utvecklingsavdelning för 287 klargjordes även behov 
att motverka galvanisk korrosion genom materialbyte. 

2.8.1 Insamling av kundbehov 
När det geografiska läget inte är optimalt för personliga intervjuer kan 
undersökningar via mailkontakt vara ett bra alternativ. Detta gäller även 
tidsmässigt, då svar kan ges när det passar mottagaren. Fördelaktigt är dessutom 
att personen som svarar får chans att tänka igenom, reflektera över och eventuellt 
ges möjlighet att kolla upp kompletterande information innan svar ges (Mangione 
1995). 
Syftet med att ställa frågor till användare och ytterligare berörda parter, var att 
skapa en förståelse för produkten i dess användarmiljö och att kartlägga 
potentiella problem. Eftersom frågorna ställdes via mail, utformades de för att 
öppna för att svarande skulle ges möjlighet att förklara och diskutera, men utan 
att kräva för mycket tid. Som Mangione (1995) även trycker på, är att kortfattade 
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frågor med tydlighet vad som efterfrågas är eftersträvansvärt, och kan minska 
risken för att mottagaren hoppar över frågor eller ger ofullständiga data.  
Frågorna som ställdes var enligt följande: 
 

1. Vad för krav har ni, som användare/kund, på en koppling för vätskekylda 
datacentraler? 

a. Vad är anledningen för dessa krav? 
b. Hur har dessa krav eller önskemål uppmärksammats? 

2. Vilka personer är i kontakt med snabbkopplingarna och/eller servrarna? 
(ex. yrke och erfarenhet). 

3. I vilka situationer kommer användare i kontakt med snabbkopplingarna 
och/eller servrarna? 

a. Hur frekvent förekommer arbete med servrarna? 
4. Vilka problem skulle kunna inträffa då snabbkopplingar nyttjas? 

a. Hur visar sig dessa problem? 
 
Reklamationsavdelning kontaktades mer öppet men med frågeställning kring vad 
för typ av problem som är vanligt förekommande hos NonDrip-kopplingar, samt 
vad de ansåg fanns för potentiella önskemål hos kund. Följdfrågor ställdes kring 
orsaker till dessa. Dessutom kontaktades Högskolan i Skövdes IT-avdelning för att 
få en förståelse om miljön i datahallar. Det gav även en bild av hur användare av 
andra kylsystem ser på tekniken kring vätskekylning. 

2.8.2 Mailkontakt användare  
Den första användaren som kontaktades genom mail, svarade för ett universitet 
som använder vätskekylning till ett hundratal servrar. Han menar att förutom att 
snabbkopplingarna måste vara fullständigt spillfria, vid körning, tillkoppling och 
frånkoppling, så gör större mängder av kopplingar och servrar att den manuella 
hanteringen måste hållas till ett minimum.  
Något som anses vara mycket viktigt är att kopplingarna inte kräver någon form 
av verktyg vid användning, utan ska gå smidigt i sig själva. I nuläget har 
universitetets rack så kallade Blind Mates, automatiska kopplingar placerade på 
servarnas baksidor. Dessa kopplas eller löser ut sig själva från rackens baksida då 
servrarna förs in eller ut. Vattenflödet behövs inte kopplas från som en egen 
operation, vilket ses som mycket positivt. 
Hanteringen sker utav personal på datacentret liksom vanlig IT-personal som 
sköter servrarna, då fysiskt arbete görs på servrarna så som då hårddiskar eller 
minnesmoduler ska bytas. Arbetet på servarna sker inte speciellt frekvent, utan 
efter en tre månaders inkörningsperiod så kollas datacentret i snitt någon gång 
per månad.  
Läckage inuti racken ses som den största risken med vätskekylning, men har inte 
inträffat sen de införskaffade systemet för ett par år sedan.  

2.8.3 Samtal reklamationsavdelningen 
Den interna reklamationsavdelningen kontaktades i syfte att nyttja kunskap och 
erfarenhet av konstruktion inom företaget. 
Vid utformning av invändiga komponenter bör bland annat placering av tätningar 
tas i beaktande så att de inte störs av avlagringar, galvanisk korrosion eller 
smutsig kylvätska. Detta för att säkerställa absolut spillsäkerhet. Invändig fjäder 
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har som funktion att säkra stängning av ventilen och är därför relativt stark, även 
om det samtidigt påverkar kraften som krävs för inkoppling. 
Nippeln har en enkel uppbyggnad med endast en tätning. Den menas vara mycket 
förlåtande mot beläggning och skräp, och går emot ventilsätet i främre 
nippelkroppen på ett sätt så att den tätar även om den inte skulle vara fullständigt 
i stängt läge.  
Kundbehov som tros finnas, är att användaren vill känna sig säker på om en 
korrekt inkoppling är gjord, antagligen genom någon typ av feedback.  

2.8.4 Studiebesök luftkyld datorhall 
Högskolan i Skövde, HiS, har en datorhall i liten skala, vilken kyls med luft. Denna 
byggdes år 2002. Kylsystemet ligger under ett upphöjt golv, vilka dataracken är 
placerade på. 
Skolans IT-personal har tillgång till datahallen, men då underhåll behövs går 
signal till extern part ansvarig för högskolans serviceavtal. Hallen besöks ungefär 
varannan månad. Personalen berättar att det som kräver mest jobb är 
hårddiskarna. Fortsatt beskrivs att potentiella problem antingen märks direkt på 
grund av fabriksfel alternativt efter flera år då visst slitage efter användning har 
uppkommit.  
Datorhallen har en hög ljudvolym från fläktenheterna. Ändå är det ett mycket litet 
antal moduler i racken med en total effekt på runt 10 kW. Ansvarig menar att för 
att det ska vara lönsamt med värmeåtervinning hade åtminstone den tiodubblade 
effekten behövts.  
Nackdelar menas vara att det är svårt att komma åt vid underhållsarbete om, som 
skolan har, att servern sitter kvar i racket speciellt om i de högre sektionerna. 
Servern dras ut på långa teleskopsarmar och vid exempelvis byte av fläktenheter 
kan servrarna i övrigt vara fullt igång vid underhållsarbete.  
Med luftkylning behövs det hållas koll på luftfuktighet och eventuell kondens. 
Luftavfuktare behövs för att inte ha för fuktig luft. Samtidigt kan torr luft medföra 
statisk elektricitet. Reaktionen gentemot vätskekylning är att det borde bli 
krångligare med service och att det verkar vara vanskligt att dra in vatten i 
elektroniken. Speciell oro riktas mot läckage och kondens inne i servermodulerna. 

2.8.5 Mock-up 
Prototyper och mock-ups används vanligen för att testa funktionalitet, utvärdera 
och ta lärdomar av lösningar genom en fysisk modell. Därmed kan förståelsen 
kring produkten utvecklas liksom att upplevelsen kring koncepten kan gestaltas 
(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind 2015).  
Genom att göra en mock-up över ett fördelningsblock, kunde observationer kring 
användande ske. Intressant var att se hur snabbkopplingarna fungerar i samband 
med antropometri då de sitter i sin tänkta miljö. Detta inkluderade hur väl 
användaren får tag i kopplingarna, hur intuitivt snabbkopplingarna fungerar, 
samt om och i så fall vad användaren gör för fel eller upplever för problem med 
befintliga produkter. 
Mock-upen, se figur 12, gjordes i fullskala men som en kortare sektion bestående 
av 8 x 2 stycken kopplingar. Tre olika varianter av kopplingar användes för att 
möjliggöra jämförelse mellan det olika kopplingarna. 267 och 287 användes samt 
287 med mixad hona och hane i fördelningsblocket, figur 13.  
Testpersonerna fick testa alla tre varianter i olika sekvens för att ge varianterna 
så lika förutsättningar som möjligt eftersom användarna drar slutsatser i hur 
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kopplingen bör gå till allt efter testets gång. Användartestet ägde rum på 
Högskolan i Skövde. Totalt sex stycken personer utförde testet, män och kvinnor i 
åldrarna 20-30. Snart konstaterades att likartade situationer och utlåtanden 
upprepades, varför antalet ansågs vara tillräckligt. Deltagarna hade blandad 
erfarenhet sedan tidigare, allt från att inte hört begreppet förut till att ha använt 
snabbkopplingar innan men till andra applikationer.  
 

 
Figur 12: Mock-upen med CEJNs 287 och 267-kopplingar. Modellen gjordes i fullskala med 

aluminiumprofiler, baksidor på servrar och slangar för att likna ett verkligt serverrack. 

 

 
Figur 13: Snabbkopplingarna i modellens fördelningsblock. Till höger syns skillnaden mellan de två 

översta mixade kopplingar och resterande likriktade. 

 
Under testets gång blev deltagarna ombedda att prata kring vad de gjorde, tänkte 
och upplevde medan de var i kontakt med snabbkopplingarna. Metoden använd 
kallas Talk out loud (Curedale 2013) och används i syfte att få testpersonernas 
ideer uttryckta i ord och därmed få en förståelse över interaktionen med testad 
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produkt. Dessutom tillåter det att lära hur användaren faktiskt utför given uppgift 
i verkligheten. 
Iakttagelser under testet var bland annat att förvirring uppkom då vissa honor och 
hanar var mixade i fördelningsblocket kombinerat med icke mixade anslutningar. 
Här uppstod ett visst irritationsmoment som blev tydligare om testpersonen hade 
testat likriktade kopplingar först. När användaren klurat ut sekvensen på 
kopplingen, bidrog det som ett läromoment till nästa koppling och fortsatt 
fungerade liknande till- och frånkopplingar smidigt. Överlag menade 
testpersonerna att ett konsekvent mönster för i- och urkoppling är att eftersträva 
alternativt att det tydligt framgår att kopplingarna sitter åt olika håll. Detta menas 
förtydliga att inte alla hylsor skulle dras likadant. 
Användarna föredrog att kunna trycka snabbkopplingen rakt in utan att först dra 
bak låshylsan och konstaterade att de fick mer kraft och plats för händerna om de 
kunde hålla i slangen. Utifrån observation kunde konstateras att vissa personer 
antog att hylsan behövde vara tillbakadragen under hela inkopplingen, vilket 
egentligen inte är fallet.  
Att kopplingshalvan är monterad på slangen och dras med ut från 
fördelningsblocket sades kännas mest naturligt. Fortsatt nämndes att metallen 
gav användaren förtroende för produkten och en känsla av hög kvalitet. 
Personer med små händer hade lättare åt att sätta ihop och sära på kopplingarna. 
Testpersoner med större händer upplevde utrymmet i fördelningsblocket som ett 
problem, men löste det främst genom att koppla flera av de inre röda slangarna 
först innan de yttre blå kopplingarna kopplades.  
Ovana användare tolkade sexkantsmönstret som att snabbkopplingen skulle 
skruvas isär.  

2.8.6 Sammanställning och tolkning av användarbehov 
Önskade egenskaper hos en produkt kan identifieras genom att tolka insamlade 
kundutlåtanden till kundbehov, tabell 2. Utlåtanden från kund är ofta 
lösningsorienterade eller baserade på särskild genomförandestrategi. Kundbehov 
bör istället beskrivas oberoende av teknisk lösning, alltså snarare beskriva vad 
produkten ska utföra och inte hur den ska göra det (Ulrich & Eppinger 2012).   
 
Tabell 2: Utlåtanden från användarstudierna tolkades till behov enligt vad snabbkopplingen bör 
uppfylla snarare än hur. 

Utlåtande Tolkat behov 

Mailkontakt Universitet 
Manuell hantering måste hållas till minimum SK tillåter snabb interaktion 

Kopplingarna får inte kräva verktyg vid 
användning 

SK fungerar även utan verktyg* 

Det är smidigt att vattenflödet inte behövs 
kopplas ifrån 

SK stoppar vätskeflöde vid särkoppling* 

Vanlig IT-personal sköter servrarna SK är lätt att förstå och använda 

Den största risken vore om det läcker SK är spillfri* 

Samtal reklamationsavdelningen 
Läckage kan eventuellt orsakas av avlagringar, 
korrosion och smutsig kylvätska 

** 

Nippelns utformning gör ventilerna förlåtande 
mot beläggning och skräp 

** 

Kunderna skulle nog vilja ha feedback så de vet 
att det är korrekt kopplat 

SK kommunicerar när korrekt inkoppling skett  



 25 

Studiebesök datorhall HiS 

Vågar man verkligen ta in vatten i elektroniken? SK inger förtroende om spillsäkerhet 

Vätskekylning verkar medföra svårare 
servicearbeten 

SK tillåter snabb interaktion 

Det är smidigt att servrarna inte behöver 
stängas ned vid underhållsarbete 

SK tillåter hot-swap* 

Användarstudier med mock-up 
Det var inte uppenbart att honor och hanar var 
mixade i fördelningsblocket 

SK har en tydlig riktning 

Har man kopplat en gång så är det enkelt, men 
för mixade kopplingar var det svårt att förstå 
direkt 

SK är lätt att förstå och använda  
SK har en tydlig riktning 

Med kraftiga fingrar är det svårt att komma åt, 
speciellt de inre kopplingarna 

Diametern på ny SK får ej överstiga den 
befintliga* 

Hade man bara kunnat trycka snabbkopplingen 
rakt in utan att dra bak hylsan hade det varit 
mycket lättare 

SK tillåter ensekvensiell inkoppling 

Det var jättesvårt att trycka in nippeln om 
kopplingshalvan satt i fördelningsblocket (mix 
287) 

SK tillåter ensekvensiell inkoppling 

Med alla kopplingar sittande likadant blir det 
väldigt logiskt 

Standard i fördelningsblock önskvärt 

Det syntes bra på 267ans hylsa när inkopplingen 
var klar 

SK kommunicerar när korrekt inkoppling skett 

Det känns mer intuitivt att dra med sig 
låsningen på slangen 

Låsning är placerad på slangänden 

Med alla kopplingar som helhet är det lätt att 
koppla rätt  

SK motverkar felaktig inkoppling 

Med metallen känns det rejält SK utstrålar kvalitet 

Fördelen med att bara kunna tycka i kopplingen 
(utan tillbakadragen hylsa) är att man kan hålla i 
och få kraft från slangen 

SK tillåter ensekvensiell inkoppling 

Hona på slangen känns mest naturligt Låsning är placerad på slangänden 

Vilken tur att jag har små händer Diametern på ny SK får ej överstiga den 
befintliga* 
SK behövs inte greppas runt för att interagera 
med låsning 

Bra om koppling hoppar isär helt istället för att 
hänga kvar okopplad på nippeln 

SK kommunicerar när inkoppling inte skett 

*Initialt krav för snabbkoppling, SK 
** Inre funktioner som ej hanteras i detta skede 

 
Vissa av de tolkade behoven svarade direkt till initiala krav från företaget eller till 
kravbilden för att produkten ska kunna kallas snabbkoppling. Detta gäller behov 
som att den är spillfri och att snabbkopplingar ska stoppa vätskeflöde genom 
dubbla backventiler. Behov så som att snabb interaktion ska kunna ske, svarar till 
tidigare uttryckta önskemål från företaget om potentiell ensekvensiell låsning.  
Samtalet med reklamationsavdelningen ledde till utlåtanden kring inre funktioner 
och risker. Eftersom projektet dock är främst riktat till konstruktion av de yttre 
komponenterna, faller dessa utlåtanden delvis utanför ramen av arbetet.  
Även användartesterna påvisade att ensekvensiell låsning är att föredra. Vidare 
behov för att förenkla användandet är att kopplingen rent utseendemässigt 
påvisar riktning, att låsningen kan placeras på slangsidan och att snabbkopplingen 
är smidig att greppa används som mål för senare konceptutvärdering och 
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konceptval då de ansågs vara värdeskapande attribut snarare än krav. Att 
snabbkopplingen kommunicerar när korrekt inkoppling skett och att den 
motverkar felaktig inkoppling är funktioner som identifierades redan under 
funktionsanalysen, och översätts som tydliga önskemål till kravspecifikationen. 

2.8.7 Scenariostyrd riskanalys 
Användarstudierna blev relativt begränsade men samtidigt är den mänskliga 
interaktionen med en snabbkoppling mycket liten. Användarscenarier (Cross 
2008) användes som grund för att framställa en mer komplett riskanalys, FMEA, 
vilken beskriver möjliga felsätt, hur troliga felen är att inträffa, hur allvarliga felen 
är och vad som kan göras i förebyggande syfte, tabell 3. Dessa bedömningar 
graderas med skala ett till tio, multipliceras samman och resulterar i ett 
riskbedömningsnummer. Höga värden indikerar att fortsatt arbete bör fokusera 
kring att överbygga dessa felsätt (Forsman 2009).  
Sannolikheten bedömdes utefter hur troligt felsättet är att förekomma, där en etta 
bedöms som icke troligt, tio är att det med störst sannolikhet kommer att inträffa. 
Konsekvenser är bedömda utefter allvarlighet, där läckage ses som det 
allvarligaste felet då produkten inte hade svarat upp till sitt huvudsyfte och 
viktigaste krav. Därför bedöms dessa som tio. Bedömningstal runt sju till åtta ses 
som mycket allvarliga, då produkten inte nyttjas och därmed inte fyller sina krav. 
Däremot bidrar det ej till skada på varken utrustning eller personal. Felsätt som 
leder till att produkten fortfarande kan brukas, om än med något försämrad 
prestanda bedöms medelhöga, då detta enligt intervjuade användare relativt 
snabbt detekteras vid datoriserad övervakning av servermodulerna. Låga 
bedömningstalen ett till tre, bedöms ej som speciellt allvarliga utan att de snarare 
skulle kunna bidra till viss fördröjning i moment för serverunderhåll eller visst 
irritationsmoment, men har inga negativa effekter på snabbkopplingen i sig eller 
dess prestanda.  
Upptäckten baserades på när under produktens livscykel som felen skulle kunna 
inträffa. Ju tidigare i processen eventuella fel kan upptäckas, ju lättare är de att 
förebygga eller förhindra potentiell skada. Därför motsvarar låga poäng för 
upptäckt att felet hittas i produktion, höga om produkten redan är ute hos kund.  
Ingen specifik koppling utvärderades, utan en kombination av CEJNs tidigare 
aluminiumkoppling samt övrigt utvärderade plastkopplingar. 
Scenarion då mänsklig interaktion med snabbkopplingen sker, låg till grund för 
att generera en högre grad möjliga felsätt och för att öka förståelsen kring 
användarsituationen. Scenarierna bedömdes till följande: 
 

1. Vid installation: bakparternas gänga eller slanganslutning skruvas eller 

sätts fast till server eller fördelningsblock. Röd till röd, blå till blå för 

optimal kylning. Efter detta kopplas koppling med nippel, precis som 

vanligt för att tillåta vätskeflöde.  

2. Vid underhåll av servrar: urkoppling samt inkoppling då servrarna ska 
servas eller hanteras. Syftet med snabbkopplingen är då att hanteringen 
ska gå snabbt, smidigt och kräva minimal interaktion. Eftersom minimalt 
antal anslutningar vid vätskekylning är önskvärt, är slangarna i ena änden 
fäst in i serverns kylplatta. Därför sitter snabbkoppling enbart i en ände, 
vilken är ansluten till fördelningsblocket. Urkoppling av snabbkoppling 
sker på baksidan av racken, varefter servern skjuts ut framåt.  
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3. Vid underhåll av koppling: snabbkopplingar ses som underhållsfria. Ingen 
underhållsplan finns idag på företagets produkter med samma applicering 
och underhåll av snabbkopplingen ska ej behövas. 

4. Eventuell läckagekontroll: okulär besiktning. Operatör tittar efter synliga 
läckage. 

5. Vid avveckling eller byte av slang eller hela kopplingsdelar. Kylsystemet 
töms eller stängs av innan kopplingarna kan skruvas loss. 
 

Ytterligare moment som sker under kopplingens livstid hos kund, är då den är i 
drift. Då sker dock ingen mänsklig interaktion. Kopplingen är hopkopplad med 
flöde största delen av tiden.  
 
Tabell 3: Möjliga felsätt och riskbedömning för olika scenarion vid drift. 

 
 
 
 
 

Möjligt felsätt 

 
 
 
 
 

Orsak 

 
 
 
 
 

Effekt 

 
 
 
 
 

Möjlig åtgärd Sa
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tä

ck
t 

R
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kb
ed

ö
m
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Scenario Installation 
Gängor passar ej 
korrekt 

Tillverkningsfel, 
defekt gänga 

Läckage Tillräckliga toleranser 
för 
tillverkningsmetod 

3 10 3 90 

Monterar nippel och 
koppling med 
omvänd placering 

Dålig instruktion, 
ouppmärksam 
montör 

Kan ev. ge dyrare 
lagerhållning för 
kund. Kan försvåra i-
/urkoppling 

 2 2 7 28 

Gängan dras sönder För hårt 
åtdragningsmoment 

Läckage Materialval. Vad 
kommunicerar 
utseendet till kund? 

2 10 7 140 

 Installatör monterar 
gänga snett 

Gängor sluter ej tätt i 
anslutning 

*     

Scenario Underhåll server 
Ventil stänger ej  Skräp eller 

avlagringar förhindrar 
stängning av ventil 

Läckage *      

 Ventil går i baklås Öppet flöde *     
Ej korrekt inkopplad Dåligt gränssnitt, 

ingen feedback 
Serverkylning sker ej Ge feedback då 

korrekt inkopplad 
2 7 7 98 

Låsning ej 
tydlig/synlig 

Låsfunktion ej 
synlig/nåbar utifrån 

Försämrad 
kommunikation med 
användare 

 3 3 10 90 

Användare vågar ej 
koppla isär 

Operatör osäker om 
koppling är spillfri 
eller ej  

Ej lagad/underhållen 
server  

 2 2 10 40 

Svårt att få ihop/isär 
koppling 

Dålig 
räckvidd/synlighet 

Formförändringar, 
material tappar 
styrka 

Välj material som 
klarar belastning. 
Kontrollera 
hållfasthet för 
möjliga laster 

1 8 3 24 

Kopplar fel: kallt till 
varm och vice versa 

 Sämre kylning Motverka 
felkoppling, går ej att 
koppla fel 

2 4 10 80 

Anslutningar vrids Låsning ej 
konstruerad för 
rotation 

Materialutmattning/
brott. Skada slang 

 1 10 3 30 
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*Avgränsning från projekt. 

 
De felsätten som gav högst riskbedömning var att precisionen för gängor inte blir 
tillräckliga vid tillverkning (90), att gängan dras sönder vid installation (140), 
felaktig inkoppling på grund av dålig feedback (98) samt att låsningen inte är 
tydlig/synlig utifrån (90).  
Bedömningarna baserades i detta tidiga skede av projektet till stor del på 
antaganden. Därför kan det ej sättas som absolut sanning. Däremot indikerar det 
på ett ungefär vad som bör beaktas vid vidare utveckling och vad som kan vara av 
vikt till efterföljande kravspecifikation. Riskanalysen fungerar dessutom som 
bidragande beslutsunderlag vid senare konceptval.  

2.9 Kravspecifikation 
 
Krav Enhet Kravvärde Idealt 

värde 
Källa krav Senaste 

justering  
Kommentar 

Allmänt 
Maximal totallängd 

kopplad position 
mm * 

 
CEJN 2018-04-27 *Ej längre än standard för 

287-serien 

Maximal diameter mm ≤25 20 CEJN 2018-01-17 
 

Nominal diameter mm 5 
 

CEJN 2018-01-17 DN 5 

Ventil i koppling Ja/Nej Ja 
 

CEJN 2018-01-17 
 

Ventil i nippel Ja/Nej Ja 
 

CEJN 2018-01-17 
 

Produktmärkning Ja/Nej Ja 
 

CEJN 2018-01-17 CEJN logo + Product #(7 
digits) + week date code 

Anslutningar standard Ja/Nej Ja 
 

CEJN 2018-01-17 Hane G1/4" m hona 60° 
kona, Hona G1/4", Slang 
1/4". Hangänga ISO 8434-6, 
O-ring ISO 1179-3:2007. 

Maximalt spill vid 
in/urkoppling 

ml 0,01 <0,01 CEJN 2018-01-17 Spillfri applikation 

Möjlig hot swap Ja/Nej Ja 
 

CEJN 2018-01-17 Koppla i/ur i fullt 
arbetstryck 

Koppling/nippel 
hakar tag eller slår i 
utrustning 

Koppling/nippel på 
slang släpas genom 
serverrack 

Koppling/nippel 
hakar tag eller slår i 
utrustning 

Utformning så 
koppling ej kan haka 
tag i eller skada 
utrustning 

2 4 3 24 

Scenario Under drift (OBS ej mänsklig interaktion) 
Material klarar ej 
rådande miljö 

Formförändring 
material 

Läckage Använd 
kemikalieresistent 
och temp. tåligt 
material. 
Dimensionera för 
hållfasthet i kritiska 
punkter. 

1 10 3 30 

Flödet försämras Avlagringar, 
materialförändringar 

Sämre kylning pga. 
minskat flöde 

Materialval 2 4 5 40 

Scenario Underhåll snabbkoppling 
Underhålls ej Underhåll/infettning 

sker ej 
Läckage Underhåll ska ej 

behövas * 
    

Scenario Läckagekontroll 
        

Scenario Byte/avveckling av komponent/slang 
Kylvätska sprutar ut Kylsystem ej 

tömt/avstängt 
Skadad elektronik *     
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Kompatibel med innanmäte 
för 287 

Ja/Nej  Ja CEJN 2018-04-13 Ventiler, ventilpinne, fjäder, 
o-ringar 

Kostnadsreduktion relativt 
287 

%  ≥35 CEJN 2018-04-27 reduktion av 
tillverkningskostnad 
inkluderad eventuell ny 
produktionsutrustning. 

Tillverkning 
Antal komponenter st  <24/28 förstudie 2018-04-05 DFMA. Delar per 

koppling/delar inkl. olika 
anslutningar för 287. 

Antal unika komponenter st  <15/19 förstudie 2018-04-05 DFMA. Standardkomp. 
inräknade. Unika delar per 
koppling/unika inkl. olika 
anslutningar.  

Antal monteringssteg st  <x förstudie  DFMA. Färre steg än för 
287. 

Kvantitet st/år **  CEJN 2018-01-17 **50 000, 75 000, 100 000 
enheter årligen 

Avskrivning gjutverktyg år 5 <5 CEJN 2018-01-17  

Material 
Material koppling - ***  CEJN 2018-04-13 ***Plast eller komposit. 

Inre komponenter 
hårdanodiserad aluminium 

Tätningsmaterial - EPDM  CEJN 2018-01-17  

Tåla media Ja/Nej Ja  CEJN/förstudie 2018-01-17 Vatten enl. rek. (ASHRAE 
2011), vatten m. glykol 
(etylenglykol, 
propylenglykol), avjoniserat 
vatten, icke-ledande 
vätskor (3M Novec eller 3M 
FC72) 

Motverkar korrosion Ja/Nej Ja  CEJN/förstudie 2018-03-07  

Temperatur minsta värde °C 0  CEJN 2018-01-17  

Temperatur högsta värde °C 80  CEJN 2018-01-17  

Klara arbetstryck bar/MPa 5/0.5  CEJN 2018-01-17  

Säkerhetsfaktor tryck - 4 >4 CEJN 2018-01-17  

Användning & utseende 
Underhållsfri Ja/Nej Ja 

 
CEJN/förstudie 2018-03-01 

 

Fungera för höger- resp. 
vänsterhänta anv. 

Ja/Nej Ja  förstudie 2018-03-26 Ergonomi (Pheasant & 
Haslegrave 2005) 

Enhandsmanövrering Ja/Nej  Ja CEJN/förstudie 2018-02-16 Ergonomi.  

Ensekvensiell inkoppling Ja/Nej  Ja CEJN/förstudie 2018-02-16 Ergonomi. Endast om 
säkrat att ventiler stängs 
ordentligt.  

Kraft på låsning applicerbar 
via tryck 

Ja/Nej  Ja förstudie 2018-05-21 Ergonomi (Pheasant & 
Haslegrave 2005) 

Greppyta utan vassa kanter Ja/Nej  Ja förstudie 2018-05-21 Ergonomi (Pheasant & 
Haslegrave 2005). Subjektiv 
bedömning. 

Visuell assymmetri i kopplat 
läge 

Ja/Nej  Ja förstudie 2018-04-11 Användartester. Påvisa 
tydlig riktning om mix i 
fördelningsblock. Subjektiv 
bedömning. 

Återspegla CEJNs formspråk Ja/Nej Ja  CEJN 2018-03-07 Moodboard, integrera 
formspråket i kopplingen. 
Subjektiv bedömning. Se 
appendix. 
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Kommunicerar när korrekt 
inkoppling skett  

Ja/Nej 
 

Ja förstudie/FMEA 2018-02-16 
 

Motverkar felaktig 
inkoppling 

Ja/Nej Ja**** ***** förstudie/FMEA 2018-02-23 ****ja, kommunicerar 
varmt/kallt medie 
*****eliminerar helt risk 
att koppla fel (ASHRAE 
2011) 

Miljö och hållbarhet 
Livslängd, antal i- 

/urkopplingar 
st 100 >100 CEJN/förstudie 2018-04-09  

Vikt g  <50 förstudie 2018-04-04 DFE, minde än 287 

Demonterbara 
komponenter 

Ja/Nej  Ja förstudie 2018-04-04 DFE 

3 Konceptutveckling 
Utvecklingsarbetet och därmed konceptgenereringen fokuserades i första hand 
kring de fem stora utvändiga delarna; frampart, bakpart för koppling och nippel, 
låshylsa och nippelkropp. 
Utvecklingsarbetet har till stor del följt riktlinjer för the Value Engineering Method 
(Cross 2008), vilken syftar till att skära kostnader och öka kundvärde samtidigt 
som god kvalitet säkras. Till skillnad från att bara se till att reducera komponent- 
och monteringskostnader, ses även ett syfte i att öka kundvärdet och på så sätt 
skapa en mer värdefull produkt. Detta knyter även an mot tidigare beskrivna DFX-
kriterier, vilka hanterar kostnader likväl som tyder på att värdefulla produkter får 
en ökad livslängd och på så sätt en minskad miljöbelastning. Dessutom har det 
bidragit till ett fokus att minimera antal delar för enklare montering och bättre 
ekonomi för hela snabbkopplingen. 

3.1 Låsning 

3.1.1 Morfologisk matris 
Syftet med att designa, är oftast att komma med förslag till nya inventioner. Vad 
som dock inte alltid framgår, är att det i många fall är mycket fördelaktigt att 
modifiera eller att generera nya kombinationer, variationer och förbättringar av 
produkter som redan existerar. Vad som kan tyckas vara ett fåtal olika element, 
kan kombineras till ett mycket brett spektrum av nya kombinationer (Cross 
2008). 
Med anledning att bredda sökområdet och att generera en bredd med olika 
lösningskombinationer, gjordes därför en Morfologisk matris, se tabell 4. 
Funktioner relaterade till vad produkten ska utföra listas, varefter förslag på hur 
dessa funktioner kan lösas genereras fram. Fördelaktigt är om dessa hålls inom 
ett spann på fyra till åtta lösningar per funktion, då det annars kan resultera i en 
ohanterlig mängd kombinationer (Cross 2008).  
Eftersom funktioner kartlagts i tidigare funktionsanalys, nyttjades denna som 
grund i idégenereringprocessen. Funktionerna delades upp efter tillhörande 
område. Att förhindra tryckfall, erbjuda genomflöde samt möjliggöra inflöde och 
utflöde är funktioner rörande det inre flödet, vilket är avgränsat från projektet. 
Däremot påverkar det yttre utseendet genom att en rörformad profil för nominell 
flödesdiameter 5 mm måste få plats.  
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Uppmärksammat i förstudien så väl som i funktionsanalysen, var att flödet 
försämras om kopplingarna sätts fel. Detta leder till behovet att motverka felaktig 
inkoppling liksom att kommunicera då korrekt inkoppling skett. 
Vad gäller potentiell låsmekanism, handlar underliggande delfunktioner om att 
hålla samman koppling och nippel, samt att möjliggöra att ändra mellan öppet och 
låst läge.  
På grund av kravbilden av att en spillfri snabbkoppling ska innehålla o-ringar och 
dubbla backventiler, finns redan bestämda lösningar för att täta och möjliggöra 
att stoppa flöde. 
Anslutningar bör på något sätt avlastas för att undvika onödiga spänningar i 
koppling och slang. Detta är inte knutet till en specifik komponent, utan kan bero 
på om låsningen möjliggör att låsa samman hona och hane oavsett om nippeln 
roteras, likväl som svivlande funktioner på bakpart. Därför behandlas detta senare 
då en mer överskådlig bild av kopplingen är utvecklad.  
Kvarvarande funktion från tidigare analys rör estetik och känsla, vilket ansågs 
bättre att hantera i vidareutvecklingsfasen, då Cross (2008) menar att matrisen 
enbart bör behandla funktioner som kan översättas till faktiska komponenter. 
Genereringsprocessen, främst för låsningsmekanismen, inkluderade en grupp om 
fyra maskiningenjörsstudenter för att få idéer från oberoende parter och med 
ytterligare infallsvinklar. En mycket enkel mock-up av en hona och hane helt utan 
låsning presenterades för att kommunicera idén med låsprincip men utan att leda 
in på specifika lösningar. 
 
Tabell 4: Morfologisk matris med möjliga lösningskombinationer. 

Lösning 
 

Delfunktion 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Hålla samman 
koppling & nippel 

 
Lås-tand 

Bygel, 
fjädrar 

Gänga Kula Hake Hullingar Magnet 

2 
 
Öppna/lås 
 

Knapp 
(trycka) 

Hylsa 
(dra) 

Vrede 
(vrida) 

Slid 
(skjuva) 

Clips 
(kläm) 

Spak 
(dra) 

Bajonett 
(vrida) 

3 
Motverka 
felaktig 
inkoppling 

Olika strl Färger* 
Olika 
form 

Mixa 
hona & 
hane*  

Multi-
koppling 

Längd på 
slangar 

 

4 
Kommunicera 
korrekt kopplat 

Färg Lampa Ljud** 
Fjädra 
isär** 

   

*Befintlig ”standard” 
**Automatiskt pga. fjäder i backventil 
 

Antalet möjliga lösningskombinationer ur den morfologiska tabellen är mycket 
stort. Strategin för att hantera och sålla till en mer hanterbar nivå, var att ta bort 
opraktiska lösningar, liksom att icke kompatibla kombinationer sorterades bort. 
Vad som märktes redan då genereringsprocessen påbörjades, var att den 
Morfologiska tabellen blev uppdelad. Funktionskategori 1–2 hör till olika 
versioner av låsprinciper medan lösningar från kategori 3–4, med undantag 
multikoppling (3:5), är applicerbara till koncept oberoende av låsmekanism. 
Därför hanterades dessa som separata delar för att senare anpassas till varandra. 
För skisser från genereringen, se appendix. 
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3.1.1.1 Validering för behov av funktioner 
Felaktig inkoppling på grund av dålig feedback samt att låsningen inte är tydlig 
eller synlig utifrån, var bland de högst rankade felsätten vid tidigare utförd 
riskanalys.  Dessa svarar delvis upp till funktionskategori 3–4 i den Morfologiska 
matrisen och inkluderas därmed i funktioner att generera lösningar till.  
I samband med användartesterna gjordes en validering för att se om befintliga 
lösningar för att motverka felaktig inkoppling och att kommunicera korrekt 
inkoppling var tillräckliga. Anledningen var att det genom att behålla invändiga 
komponenter redan finns ett visst feedbacksystem i produkten utan att addera 
extra element som kan medföra ökade kostnader. Feedbacksystemet bygger på att 
den invändiga fjädern är så pass stark att hela kopplingen fjädras isär om ingen 
inkoppling skett. Då CEJNs kopplingar används, hörs även ett tydligt klick-ljud då 
låsningen gått ihop, såväl i 267 som 287.  
Vad gäller att motverka felaktig inkoppling, så finns riktlinjerna från ASHRAE 
(2011) med blå och röd färgsättning som vedertagen standard. Riktlinjerna 
förespråkar dessutom att eliminera chansen för felkoppling genom att koppling 
och nippel är mixade i fördelningsblocket. Vidare medför det att samma 
gjutformar kan användas oavsett om kopplingen är för varm eller kall kylvätska.  

3.1.1.1.1 Motverka felaktig inkoppling 
Under användartesterna var det ingen av testpersonerna som tenderade att 
koppla fel och uppskattade sannolikheten att de skulle kopplat fel, varm till kall 
och vice versa, som mycket liten. 
Den generella åsikten var att färgmarkeringen kändes mycket logisk och att de 
helt infärgade slangarna gjorde systemet mycket tydligt. För eventuell felkoppling 
menades risken snarare vara om operatören börjar med ett okopplat rack och 
sätter ihop en koppling med nippel tillhörande servern över eller under. En möjlig 
begränsning är att ingen färgblind var tillgänglig i testet. Samtidigt nämndes att 
det syns när slangarna korsar varandra. Vidare menades att en nyansskillnad bör 
märkas på slangarna, som när rätt kopplade har samma färg ytterst mot 
operatören.  
Då mixad nippel och koppling i fördelningsblock nämndes i samband med 
felsäkringssystem, var attityden mer positiv än innan testpersonerna visste syftet 
med blandningen. På grund av att snabbkopplingarnas låshylsa inte påvisade en 
tydlig riktning, ansågs det mer som ett förvirrande moment då användaren inte 
förstod att kopplingarna skulle hanteras på olika sätt. Sammantaget tyckte 
användarna att grundidén med komplett felsäkring var bra, men att de inte ansåg 
det tillföra värde till produkten om det försvårade processen att koppla i och ur. 
Om denna typ av felsäkring används önskades att det syns skillnad på de olika 
kopplingarna så användaren vet att de ska hanteras olika. En följd blir annars att 
operatören får svårt att veta vad som ska göras vid första inkopplingen, även om 
det blir ett läromoment inför fortsatt interaktion med serverracken. 
Fortsatt var inställningen mer positiv till att slangarna skulle ha olika längd och på 
det sättet omöjliggöra felkoppling. 
 
Slutsatser: 

- Att koppla samman koppling med nippel tillhörande servern ovanför eller 
under, dvs. göra förskjutningar i höjdled, anses mer troligt än att 
operatören kopplar mot fel färg. 
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- Om mixade nipplar och kopplingar används för felsäkring, bör det framgå 
vid första anblicken. Om låsningen inte är riktningsberoende, fås 
läromomentet utan att användaren blir utsatt för störningsmoment om 
den inte förstår olikheten direkt.  

3.1.1.1.2 Kommunicera korrekt inkoppling  
Gällande feedbacksystem för att kommunicera till användaren om korrekt 
inkoppling skett, ansågs det positivt om kopplingen hoppar isär helt istället för att 
hänga kvar okopplad på nippeln. Det ger en visuell upplevelse som ansågs vara 
mycket tydlig och oundviklig att missa. 
Fjädringen ansågs vara ett väldigt tydligt system som kändes oavsett om 
operatören tittade direkt på kopplingen eller inte. Klick-ljudet gav en ytterligare 
säkerhet som var tydligast om kopplingen tycktes in utan att hylsan hölls bak. 
Detta uppmärksammades då vissa av testpersonerna antog att hylsan behövde 
vara tillbakadragen under hela inköringsprocessen och ”smög” därför ihop 
låsningen. En följd blev att ljudet dämpades och inget tydligt klick hördes även om 
fjädringen fungerade fullt. På de kopplingar ned nippel i fördelningsblock ansågs 
ljud och fjädring vara fullt tillräcklig feedback.  
 
Slutsatser: 

- Tydligast feedback om inte fullständig inkoppling skett, är om koppling och 
nippel går isär fullständigt. Detta skulle dock ta bort möjligheten att få hjälp 
med styrning och underlätta intryckning av nippel i kopplingshalva. 

- Om låsning ej behöver aktiveras vid inkoppling är klick-ljud och fjädring 
tillräckligt som feedback. 

3.1.2 Konceptsållning 
För att välja ut de bästa delarna till den slutliga lösningen krävs sållning och 
konceptval, ofta i flera omgångar. Genom att ha rationella tillvägagångssätt och 
urvalskriterier, kan designvalen motiveras och valideras lättare om valen sker per 
intuition. Tidigare steg i produktutvecklingsprocessen bör fungera som underlag 
för vad som bör utvärderas (Cross 2008). Utvärderingen sker med syfte att 
bestämma konceptens värde eller kvalitet i förhållande till varandra. Tidiga 
utvärderingar handlar om att sålla bort dåliga lösningar, något som i och för sig 
delvis utförts under genereringsprocessen om orimliga lösningsförslag inte tagits 
med som vidare alternativ (Johannesson, Persson & Pettersson 2013). Därför 
utfördes en enklare elimineringsmatris, tabell 5, för att sortera bort de lösningar 
som inte svarade upp till de mest grundläggande kraven, eller som inte kändes 
rimliga att producera. Dessutom gjordes en utvärdering tillsammans med CEJN, 
för att ta ut de lösningar vilka passade bäst in i företagets identitet och 
värderingar. Även om vissa koncept svarade upp till de fysiska kraven liksom 
ansågs fördelaktiga vad gäller kostnadseffektivisering, inkluderades nytänkande 
och innovation för att stå ut från konkurrenter och andra produkter. Tre koncept, 
figur 14–16, valdes för vidare utveckling vilka både uppfyllde de grundläggande 
kraven och dessutom passade in i den riktning dit företaget siktar.  
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Tabell 5: elimineringsmatris (Johannesson, Persson & Pettersson 2013) i syfte att göra en grov 
sållning av tidiga skisser och koncept. Företagets identitet och preferenser spelade en stor roll i vilka 
koncept som gick vidare för fortsatt utveckling. 
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Elimineringskriterier:  
(+) Ja  
(-) Nej  
(?) Mer info krävs  
 

Beslutskriterier:  
(+) Fullfölj  
(-) Eliminera  
(?) Sök mer info 

Kommentar Beslut 

5–1 1 + + + + -  - 

5–3 2 + -     - 

2–1 3 + + + + + 
Hur konstruera tumgreppet för bättre upplevelse och 
företagsidentitet? 

+ 

5–1 4 + + + + -  - 

5–7 5 + + (?) + -  - 

5–4(–3) 6 + -    Storleksmässigt stor Ø - 

1–7 7 + (?) + + - Flersekvensiell låsning - 

1–2 8 + + + + + 
Hur konstruera för att möjliggöra gjutningen? I 
nuläget invändiga spår. 

+ 

4–2 9 + (?) -    - 

1–2 10 + (?) -   Trolig materialutmattning - 

1–2 11 + + + + -  - 

6–2 12 -      - 

1–1 13 + + (?) + + Hur konstruera för att kunna gjutas? + 

 

 
Figur 14: Koncept 3. Låsmekanism bygger på en fjädrande bygel som ligger i styrgavlar i 

kopplingens frampart. Bygeln låser kring ett spår som löper runt hela nippelkroppen. 
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Figur 15: Koncept 8. Med låsningen placerad på nippelns bakpart medförs möjligheten att 

interagera med snabbkopplingen så långt ifrån fördelningsblocket som möjligt där det finns bättre 
med plats. Vingar på nippeln trycks samman varvid små låshakar minskar totaldiametern. Nippeln 

förs in i kopplingskroppen och flexar sedan ut med låshakarna i ett invändigt spår i kopplingen. 
 

 
Figur 16: Koncept 13. Låsning placerad i en utanpåliggande hylsa. Utvändiga låständer går ut och 

frigör väg för nippel när tryck appliceras på pivotarmar.  

3.1.3 Konceptviktning för vidareutveckling 
Med fokusområdet på konstruktion och användbarhet samt målbilden att 
kostnadseffektivisera, utvecklades en lista med kriterier vilka produkten ska leva 
upp till. Användbarhet liksom tillverkningskostnad i samband med de olika DFX-
strategierna, bröts ned ytterligare i viktningskriterier med stöd av 
kravspecifikationen. Vikningskriterierna baserades på hur viktiga de olika 
kriterierna förhöll sig mot varandra. Koncepten jämfördes sedan mot en referens, 
en snarlik översättning av 287 i plast, i en Kriterieviktsmatris (Johannesson, 
Persson & Pettersson 2013), se tabell 6. Dessutom inkluderades nyttjande av 
plastmaterial, då det uppkom som en ny men viktig aspekt vid avstämning med 
CEJN. 
Betygen är av femgradig stigande skala där referensen viktas till betyg 3. Betyg 1 
klassificeras som mycket sämre än referensobjekt, 5 mycket bättre.  
Fördelar med att systematiskt använda beslutsmatriser är bland annat att 
visualisera korrelationen till kravspecifikation och att flera infallsvinklar 
integreras. Dessutom ger matriser en överskådlig bild av beslutsunderlag liksom 
att identifiering av potentiella svagheter kan nyttjas för vidareutveckling 
(Johannesson, Persson & Pettersson 2013).  
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Tabell 6: Identifikation av svagheter i koncepten, vilka var av intresse för vidare utveckling. Denna 
påvisade kritiska områden så som komplexitet och hållbarhet för koncept 8 och 13, liksom åtkomst 
och bekvämlighet att greppa. 

Kriterier Vikt 11 (referens) 3 8 13 

Låg komplexitet på komp. 0,05 3 0,15 4 0,20 2 0,10 2 0,10 

Antal unika delar. 0,10 3 0,30 5 0,50 5 0,50 5 0,50 

Monteringssteg 0,20 3 0,60 5 1,00 5 1,00 5 1,00 

Separerbarhet/demontering 0,10 3 0,30 4 0,40 5 0,50 5 0,50 

Antal material 0,05 3 0,15 3 0,15 5 0,25 5 0,25 

Hållbarhet 0,20 3 0,60 4 0,80 1 0,20 1 0,20 

Åtkomst & synlighet låsn. 0,10 3 0,30 2 0,20 2 0,30 2 0,30 

Sekvens i-/urkoppling 0,15 3 0,45 5 0,75 3 0,45 3 0,45 

Bekväm att greppa 0,05 3 0,15 2 0,15 2 0,10 3 0,15 

Nyttjande av plastmaterial 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,60 4 0,60 

Total poäng 3,45 4,55 3,90 3,95 

Rank - 1 3 2 

 
Kriterieviktsmatrisen visade tydligt vilka för och nackdelar respektive koncept 
hade. Högst poäng fick Koncept 3, vilken bygger på en fjädrande bygel. Koncepten 
utvärderades genom matrisen och diskussion med företaget samt att 3D-skrivna 
prototyper togs fram för att realisera och därmed hitta ytterligare för- och 
nackdelar som inte kunde märkas av enbart skisser. 

3.1.4 Value Engineering 
Som tidigare nämnt svarar Value Engineering till att förbättra en produkt, vare sig 
det gäller att skära kostnader, förbättra utseende eller öka prestanda. Oavsett 
vilket är syftet att öka kundvärdet eller att minska produktionskostnader (Cross 
2008). 
För att uppnå detta användes en checklista i kombination med föregående 
Konceptviktningsmatris, där kriterier med förbättringspotential identifierades. 
Checklistan följer: 
 

- Eliminera: kan överflödiga funktioner eller komponenter elimineras?  
- Reducera: kan antalet komponenter reduceras? 
- Förenkla: kan produkten förenklas?  
- Modifiera: kan billigare material användas? 
- Standardisera: kan delar standardiseras eller moduläriseras? 

 
Vidare inkluderades tankesätt för att göra produkten mer användarvänlig, vilket 
kan öka kundvärdet. Målet är att skära kostnader utan att minska värdet och att 
öka kundvärdet utan att öka produktionskostnader (Cross 2008).  
I syfte att förbättra nyttjandet av plastens egenskaper samtidigt som färre antal 
olika material kan användas, utvecklades Koncept 3 till att bli fullständigt i 
plastmaterial. Samtidigt möjliggörs att utforma en större och bekvämare knapp 
där företagets identitet kan appliceras genom exempelvis färg och form. Detta till 
en relativt låg kostnad då materialkrav för knappen inte kräver att den ligger an 
mot varm vätska.   
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Även om synlighet och åtkomst inte är optimal för om en ensam koppling suttit 
med låsknappen inåt i ett fördelningsblock, så kan detta diskuteras. Bygelns ben 
utgör en förlängning av knappen och gör den till viss del synligare från flera 
riktningar. Sannolikheten att någon av de många kopplingarna i blocket sitter med 
låsningen synlig utåt är stor, vilket då guidar till korrekt användning. Dessutom 
ger en liten knapp på enbart en sida bättre åtkomst, då det ger användaren mer 
plats för fingrarna att greppa.  
Med 3D-prototypen, figur 17, konstaterades att om benen på låsbygeln rätades ut 
medförde det en stabilare konstruktion samtidigt som det förenklade 
monteringen på kopplingskroppen.  
 

 
Figur 17: 3D-skriven prototyp av koncept 3. Utvecklingen av låsknappen har gjort benen stabilare 

och lättare att montera i styrgavlarna. Nippeln från 287 nyttjades för att testa funktionen på 
snabbkopplingens låsprincip. 

 
Koncept 8 vidareutvecklandes genom att ändra det invändiga spåret till två 
kortare genomgående spår, se figur 18. Detta för att förbättra problem med 
komplexitet och gjutbarhet på kopplingen. Som följd konstaterades delvis 
riktningsberoende inkoppling, vilket inte är helt önskvärt. Vid test av prototypen 
märktes att låshakarna kopplade samman nippel och koppling, men utan att de 
nödvändigtvis hamnade i spåren. Detta gör att de två kopplingsdelarna kan gå isär 
vid användning.  
Åtkomsten för användaren visades vara svårt då konceptet kräver grepp från två 
sidor. Dessutom gör utformningen att användaren klämmer på bredaste stället, 
där det blir som trängst i fördelningsblocket. Fördelen är att interaktionen sker 
baktill vid slangarna, där det finns något mer plats men begränsar samtidigt att 
nippeln är ansluten till slangen. Önskemål efter riktlinjer från ASHRAE (2011), att 
mixa hona och hane i fördelningsblocket, är därmed inte möjlig. 
Hållbarheten i konceptet i kriterieviktsmatrisen såväl som för 3D-prototypen, var 
en stor nackdel och materialutmattning kunde ses i anslutning mellan klämma och 
nippelns framdel.  Redan här, utan att öka dimensioner för bättre hållbarhet, 
behövde kopplingskroppen vara relativt stor för att möjliggöra den invändiga 
låsningen. Med dessa belägg samt den lägsta totalpoängen i kriterieviktsmatrisen, 
drogs slutsatsen att utvecklingsarbetet inte skulle få tillräckligt positiva effekter 
för konceptet som helhet. Därmed beslutades tillsammans med uppdragsgivande 
företag att inte fortsätta vidareutvecklingen. 
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Figur 18: Koncept 8. Utvecklingen till genomgående spår gav en riktningsberoende koppling. 

Dessutom blev kopplingen relativt stor vilket bidrog till att konceptet uteslöts. 

 
Även för Koncept 13 fanns problemet med dålig åtkomst då användaren måste 
klämma från två sidor i trångt utrymme. Därför testades att ta bort den ena lås-
klon. Ett potentiellt problem skulle kunna vara att låsningen blir för klen eller att 
hela kopplingen blir snedbelastad av fjäderkraften från invändiga komponenter. 
Hållbarheten för utskriven 3D-prototyp, figur 19, var dock bättre än väntat och 
ändringen genomfördes eftersom det innebar en stor förbättring rent 
användarmässigt. 
En radie lades radiellt längst ut på kopplingens lås-klo och följer därför formen på 
nippeln. Detta medför en större anläggningsyta vilken kan fördela kraften från 
invändigt tryck och fjädrar. 
Komplexiteten och antalet unika delar minskades genom att gjuta in lås-klon 
direkt i kopplingskroppen istället för att vara i en separat hylsa. Monteringssteg 
för låsmekanismen exkluderas på detta sätt totalt, även om det ställer ytterligare 
krav på kopplingens material. Materialet måste klara tryck, hög temperatur och 
påfrestning från kylvätska, men samtidigt vara flexibelt nog att tåla flertalet 
brytningar utan att gå av eller plasticeras. 
 

 
Figur 19: Koncept 13 har en flexibel klo som griper tag på nippelns utsida. Här används nippel från 

287 för test och illustrering av låsprincip.  

3.1.5 Konceptval 
Med anledning av komplexiteten på låskoncept, att tilltänkta produktionsstorlek 
för snabbkopplingen årligen uppgår till 50–100 000 stycken, att projektet rör små 
detaljer med höga krav på kvalitet och toleranser för att säkra spillfrihet, ansågs 
formsprutning vara lämplig tillverkningsmetod. Dyra gjutverktyg kan krävas men 
enhetskostnaden bör kunna sänkas baserat på materialval och besparingar för 
exkluderad ytbehandling. 
Dessutom har formsprutning positiva aspekter gällande miljömässig hållbarhet, 
då minimalt materialspill förekommer. 
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Med input från experter 4 , 5  inom tillverkning och plastmaterial, skapades ett 
beslutsunderlag för de återstående låsmekanismerna. Detta diskuterades med 
CEJN för att ett slutligt val mellan Koncept 3 och 13. 
Trots att konceptet med ingjuten klo helt eliminerar monteringssteg för 
låsmekanism, så har låsningen en mindre anläggningsyta för att hålla samman 
nippel och koppling jämfört mot Koncept 3 med extern knapp. Knappen gör att 
den kraft som genereras från invändigt övertryck och fjädrar, fördelas över dubbla 
ytor av en sammanlagt större storlek.  
Lås-klons utformning med överhäng gör det även problematiskt för 
formsprutning då formarna blir mycket komplexa och kärnorna är svåra att dra 
ut. Att använda komplexare gjutformar kan innebära en stor merkostnad. 
Den lösa knappen medför ett extra monteringssteg men möjliggör användande av 
en enklare gjutform. Tillverkningsprocessen förenklas samtidigt som 
materialegenskaper kan anpassas specifikt för kopplingskropp respektive knapp 
för att optimera efter funktion.  
Baserat på detta valdes Koncept 3. Nyutvecklingen av låsmekanism, ersätter 
låskulor, fjäder och låshylsa. Till skillnad från tidigare tvåsekvensiella lösning, 
aktiveras låsningen av ett enkelt tryck. Eftersom låsningen ligger utan interferens 
med invändiga komponenter, riskeras inte spillsäkerheten. 

3.2 Material och tillverkning 

3.2.1 Rimlighetsbedömning för dimensionering 
Om inre komponenter ska kunna användas som de är, bör dimensioner på 
nippelns frampart vara densamma som för befintlig 287 eftersom nippeln trycker 
bak honans ventilhylsa. För att se om det är realiserbart förenklades framparten 
till en tunnväggig cylinder med ett inte övertryck, varvid de så kallade 
Ångpanneformlerna, ekv. 1 (Institutionen för hållfasthetslära 2014) kunde 
användas. 
 

 𝜎𝜑 =
𝑝𝑎

ℎ
 , 𝜎𝑥 =

𝑝𝑎

2ℎ
      (1) 

 
För nippelns frampart är trycket p med säkerhetsfaktor 2,0 MPa, den inre radien 
a=5,0 mm och den minsta väggtjockleken h=1,3 mm. Maximala spänningen σφ som 
materialet måste klara över tid vid 80°C, uppgår då till ca 7,7 MPa då befintlig 
dimensionering används. Detta är en relativt låg spänning, vilket bidrar till 
slutsatsen att det låga trycket inte utgör något problem för materialvalet i 
kopplingen. Plast bör därför fungera med samma dimensioner som tidigare nippel 
i aluminium.  

3.2.2 Materialanalys 
Materialval och utvärdering av material kan med fördel utgå från material 
använda i likartade produkter för samma typ av applikation, eftersom de redan är 
beprövade (Ullman 2003). Dock kan andra mer lämpade material missas varför 
en vidare undersökning i litteratur och via internet utav temperaturbeständiga 
plastmaterial utfördes varefter lämpliga valdes ut för analys, tabell 7. 

                                                        
4 Erteco Rubber & Plastics AB, materialkonsultation den 17 april 2018. 
5 Götene Plast, studiebesök den 19 april 2018. 
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Sammanställningen baserades på data från programvaran CES Edupack (Granta 
Design Limited 1999–2017) men kompletterades med litteratur och ytterligare 
materialdatabas (Bruder 2013, Edshammar 2002, Erteco Rubber & Plastics AB u.å. 
& VI, Sveriges Verkstadsindustrier 2002) då flertalet av plasterna inte fanns 
tillgängliga i använd programvara.  
 
Tabell 7: Materialanalys baserad på egenskaper tolkade eller översatta från kravspecifikationen. 
Analysen visar om materialen teoretiskt sett klarar grundkraven och är intressanta för vidare 
utvärdering. 

 
*mot kolvätebaserade vätskor 
**bildar katod med koppar i systemet, ev. vid högre temperaturer 

 
Materialen som gick vidare för utvärdering diskuterades vid konsultation med 
Erteco Rubber & Plastics AB6, materialexperter och stor distributör av flertalet 
olika plast- och gummiråvaror. 
PP med glasfiber ansågs inte tillräckligt bra i vätskesystemet med koppar även om 
det annars varit ett billigt alternativ. Även PPS valdes bort i detta skede, en plast 
som såg mycket bra ut egenskapsmässigt men som enligt konsult uppvisar 
problem med skäggning vid bearbetning. Detta menas kunna medföra att 
kopplingens ytor inte blir tillräckligt fina. Både PPA och PEI ses som möjliga 
alternativ.  
Ytterligare förslag som ansågs svara upp till kraven var PPO, med egenskaper som 
låg fuktupptagning, utmärkt hydrolysbeständighet och goda mekaniska 
egenskaper även i förhöjda temperaturer. Även PA 12, med sin låga 
vattenabsorbtion till skillnad från flera andra polyamider (Erteco Rubber & 
Plastics AB u.å.) presenterades som alternativ. Sammanställning av de fyra 
förespråkade materialtyperna diskuterade syns i tabell 8. 
 
  

                                                        
6 Erteco Rubber & Plastics AB, materialkonsultation den 17 april 2018. 

 PP 
PP 
GF 

PA PPA POM PVDF PEEK PPS PSU PEI PAI LCP 

Högsta driftstemp >80°C Nej OK OK? OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Låg vätskeabsorbtion OK OK Nej OK? OK? OK OK OK OK OK OK? OK 

Kemikalieresistens* OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Korrosionsres./Hydrolysres. Nej** OK? - - Nej** Nej** OK OK OK OK OK OK 

Nötningstålig OK? OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Nej 

Formstabil vid belastning OK OK Nej OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Lågt pris OK OK OK OK OK OK? Nej OK? Nej OK? - Nej 

Möjlig materialåtervinning OK OK OK - OK - OK - OK OK Nej - 

Rekommendation Nej Utv. Nej Utv. Nej Nej Nej? Utv. Nej? Utv. Nej Nej 
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Tabell 8: Sammanställning av möjliga material till snabbkopplingen. 

PPA PEI PPO PA 12 
-billigast (<100 kr/kg) 
-mycket bra vid enkelsidig 
kontakt med vätska 

-dyrast (ca 300 kr/kg) 
-kan ev. bli problem om 
höga belastningar över tid 

-relativt billig (<100 kr/kg) 
-mycket stabil mot 
hydrolys & kemikalier 
-mycket lättbearbetad 
-mycket stabil vid 
dubbelsidig kontakt med 
vätska 
-går bort om flex för 
låskoncept 
-något lägre mekaniska 
egenskaper 

-pris ca 200 kr/kg 
-mycket hög glasfiberhalt 
kan behövas 

 
Konsultationen utmynnades i att PPA, så kallat ”high performance”-nylon, 
förespråkades för applikationen. Detta grundades i den låga materialkostnaden 
och att den menades vara mycket bra för enkelsidig kontakt med vätska, med 
andra ord till de yttre komponenterna till kopplingen. Om dubbelsidig kontakt 
med vätska skulle vara aktuellt, så som för invändiga ventiler och liknande, vore 
PPO det bättre alternativet. Materialet är dock för styvt för att nyttjas om plasten 
ska flexa.  
PPA har dock den högsta vätskeabsorptionen av materialen, även om det utifrån 
mötet förklarades vara tillräckligt litet. Materialet används vanligen med 50% 
glasfiberförstärkning, har god hållfasthet och deformeras inte i högre 
temperaturer eller i kontakt med kemikalier.  
Alla fyra material har dock försumbara skillnader i formkrymp, varför det menas 
vara möjligt att testa de olika materialen genom att gjuta detaljerna i samma 
testformar. Detta skulle vara positivt för att se till exempelvis vätskeabsorbtionen, 
innan det slutliga materialvalet spikas i vidare utvecklingsprojekt. Det viktiga är 
att materialet håller sig inom toleranser för att ventilerna ska kunna löpa fritt 
genom kopplingen. 

3.3 Utformning koppling och nippel 

3.3.1 Möjliggöra inre spår 
Under förstudien uppmärksammandes att invändiga spår inte är optimalt vid 
metoder som formsprutning (VI, Sveriges Verkstadsindustrier 2002). För att 
möjliggöra detta kan exempelvis en kollapsande kärna nyttjas alternativt att 
efterbearbetning i form av svarvning göras. 
Kopplingens frampart i utgångsprodukten 287 innehåller ett invändigt spår, 
varför genereringsarbete krävdes för att få fram alternativa lösningsförslag. 
Metoden vanligen kallad Varför? Varför? Varför? (Cross 2008) användes i syfte att 
bredda sökområdet och går ut på att ställa varför-frågor kring problemområdet, 
varefter följdfrågor försätter tills det tar stopp eller visst svar leder till 
lösningsförslag. 
 

- Varför finns inre spår i kopplingskroppen? 
o Det utgör spår för tätande o-ring. 

- Varför sitter o-ringen placerad just inuti kopplingskroppen? 
o Den tätar mot ventilhylsan i okopplat läge. 

- Varför sitter inte motsvarande o-ring placerad på utsidan av ventilhylsan? 
o O-ringen tätar även mot nippeln då kopplingen är i kopplat läge. 
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Lösning 1: O-ring placeras både på ventilhylsans utsida samt på nippelkroppens 
frampart. Detta gör att kopplingen är tät såväl i kopplat som okopplat läge. De 
utvändiga spåren möjliggör formsprutning direkt i önskad form utan att 
efterbearbetning behövs. Ett o-ringsspår får svarvas ur befintlig ventilhylsa. 
Resterande inre komponenter går att nyttja som de är. 
 
Lösning 2: Tätning sker på alternativt sätt än med o-ring. Med 
tvåkomponentsgjutning eller flerkomponentsformsprutning av motsvarande 
EPDM-material kan tätning ske utan att invändigt spår behövs.  
Flerkomponentsformsprutning möjliggör att detaljer med olika färger eller olika 
plastmaterial i princip kan formsprutas in i en komponent samtidigt. Metoden är 
mer avancerad och dyrare än vanlig formsprutning och kräver specialmaskiner. 
Samtidigt möjliggörs en mycket tidseffektiv produktion då antal monteringssteg 
kan reduceras (Bruder 2013). 
 
Dessutom ställdes följande fråga för att divergera tänkandet hur alternativa spår 
skulle kunna göras invändigt.  
 

- Varför måste det göras ett inre spår mitt i kopplingens frampart? 
 

Lösning 3: delning av fram- respektive bakpart görs i anslutning till spåret. 
Därmed kan gjutningen göras i form av trappsteg, varefter delarna fogas samman 
vid skarven, se figur 20. Kopplingshalvorna kan formsprutas direkt i önskad form 
och o-ringen placeras i spåret innan frampart och bakpart sätts ihop. Denna typen 
av delning medför en längre bakpart på kopplingen och exkluderar möjligheten 
att ha samma bakpart till hona och hane inom de satta kraven för längdmått. 
 

 
Figur 20: Olika placering av delningen mellan frampart och bakpart. Till höger illustreras möjlig 

lösning med att dela kopplingen i o-ringsspåret, vilket medför möjligheten att frångå problemet att 
gjuta fram ett inre spår.  

3.3.2 Utvärdering metod för invändigt spår 
Götene Plast är en lokal samarbetspartner som levererar plastdetaljer och innehar 
bred kompetens inom formsprutning och komponentingjutning.  
Företaget kontaktades i syfte att se möjligheterna för genererade 
tillverkningsprocesser för det inre o-ringsspåret samt för att få ungefärliga 
prisbilder av olika gjutformar. Dessutom gavs en uppskattning av cykeltider och 
maskinkostnader inklusive 20% bemanning. Eventuell efterbearbetning sker på 
CEJN. Dessa underlag7 användes för att upprätta en kalkyl som utvärdering av de 
olika lösningsförslagen för invändigt spår i kopplingskroppen, se tabell 9. 
Observera att dessa är ungefärliga siffror, högt räknat ur ett givet prisintervall. 
Detta medför att tilläggen enbart är riktvärden som tyder på ungefärliga tillägg i 

                                                        
7 Götene Plast, studiebesök den 19 april 2018. 
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tre olika prisintervall, 2–4 kr/enhet, 4–6 kr/enhet eller i enstaka fall upp mot 10 
kr/enhet.  
Kostnadsanalysen visade tydligt att efterbearbetning är en dyr process.  
Även tvåkomponentsgjutning är en relativt dyr process på grund av ökade 
cykeltider och högre maskinkostnader. Ytterligare problematik med 
tvåkomponentsgjutning är att tilltänkt tätningsmaterial för o-ringar, EPDM, gör 
det mycket svårt att få en bra bindning till plast.  Termoelaster, ofta benämnda 
TPE, har egenskaper som påminner om såväl plast som gummi och möjliggör 
bättre vidhäftning mot plast än ren gummi. Dock har dessa ofta problem i kontakt 
med vatten (Plast- och Gummitekniska Institutet & Sveriges Mekanförbund 1986), 
vilket gör materialet olämpligt som tätning i vätskeapplikation. Denna lösning 
svarar därför inte upp till kraven givna snabbkopplingen. 
Vidare ledde besöket hos Götene Plast till slutsatsen att det för detaljer i så pass 
små dimensioner som snabbkopplingen, är användande av kollapsande kärnor 
svårt. Detta på grund av att verktygen för formsprutningsmaskinerna inte ryms i 
invändig diameter. 
 
Tabell 9: Grov kostnadsanalys med ungefärliga uppskattningar av kostnader för kopplingens 
frampart inkluderat lösning för invändigt spår för 425 000 producerade enheter under 5 år. 
Materialkostnader tillkommer vid slutlig produktion. 
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Övrig kommentar 

Kollapsande kärna ca 75 0,2 1,7 N/A 0,1 1,1 3,1 Svårt med små dimensioner 

Svarva inv. spår 
(efterbearb.) 

ca 60 0,1 N/A 7,4 0,1 1,1 8,7 Dyrt vid större volymer 

Gjuta yttre spår, nippel 
svarva ventilhylsa 

ca 60 
N/A 

0,1 
N/A 

1,7 
N/A 

N/A 
- 

0,2 
0,2 

1,1 
1,1 

4,4 Modifiering av befintligt 
innanmäte, medför extra 
artikelnummer för ventilhylsa 

2K-gjutning 100 0,2 5,2 N/A 0,1 N/A 5,5 Annat tätningsmaterial, ex. 
TPE krävs. Dåliga egenskaper i 
kontakt med vatten. 

Delning i spår ca 60 0,1 1,7 N/A 0,1 1,1 3,0 Medför olika bakparter nippel 
& koppling 

 
Delning av frampart och bakpart i o-ringsspåret visade enligt kalkyl vara ett något 
billigare alternativ är att använda tätningar på nippel och ventilhylsa. Dessutom 
medför det sistnämnda att 287-ans befintliga innanmäte måste modifieras något 
för att kunna användas. I detta läge uttrycktes det som önskemål av 
uppdragsgivande företag, att befintligt innanmäte skulle användas. Därmed sågs 
delning i spåret som enda kvarvarande alternativ. Detta medför dock att unika 
gjutformar måste användas för honans och hanens respektive bakparter. 
Eftersom det i utgångsprodukten, likväl som i många andra kopplingar på CEJN, 
är individuella bakparter, ansågs inte detta vara något problem.  
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3.3.3 Sammanfogning bakpart med frampart 
Tidigare studier kring fästmetoder tydde på att snäppning eller svetsning är mest 
aktuellt för denna applikation. Även skruvförband visades vara en metod som 
används i plastkopplingar idag, vilket även är den lösning som används i 
utgångsprodukten 287. Sedan tidigare nämnd konsultation med Erteco Rubber & 
Plastics AB8, kom gängade plastdetaljer på tal. Ett problem som menades påvisas 
efter tid, är då materialet kan krypa ojämnt. Detta skulle då medföra att 
åtdragningsmomentet släpper och kan orsaka att frampart och bakpart riskerar 
att gå isär. Därmed exkluderades skruvförband för plast mot plast.  
Till skillnad från vid svetsning då fogen förseglas totalt, är att snäppning och 
skruvförband kan medföra en o-ring vid fogen för att säkerställa täthet. Snäppning 
skulle kunna möjliggöra en svivlande funktion för att avlasta slanganslutningarna 
eller för att vrida kopplingarna till önskat läge i fördelningsblocket, men kan då 
medföra fler komponenter eller öka risken för läckage. 
För vissa snäppförband möjliggörs demontering, vilket kan förenkla en 
återvinningsprocess i slutet av produktens livscykel. En svets blir bestående och 
skulle kräva att produkten skärs eller bryts av för att få ut de inre komponenterna 
i kopplingen, speciellt om nuvarande ventilpaket av aluminium används.  
Monteringsmässigt kan snäppning vara ett mycket enkelt förlopp medan 
svetsning medför att inre komponenter måste hållas i spänn och på rätt plats 
under svetsförloppet för att undvika förskjutning. Vid studiebesök hos 
formsprutarföretaget Götene Plast 9 , uttrycktes dock tveksamheter för hur väl 
snäppen skulle hålla. Då kraven på spillsäkerhet är en mycket viktig faktor så talar 
detta snarare för att någon typ av svetsning skulle vara ett bättre alternativ. 
Svetsningen skulle säkerställa täthet och potentiellt förlänga kopplingens 
livslängd. 
Eftersom en svets skulle göras i samband med montering, kontaktades Agaria för 
prisförslag och frågor kring plastsvetsning10. Företaget distribuerar utrustning för 
plastsvetsning. Främst rotations- och ultraljudssvetsning diskuterades.  
Med metalliska komponenter invändigt förklarades att ultraljudssvetsen kan 
medföra att fjädrar och ventiler äter sig in i plasten och deformerar ytan. Detta 
skulle kunna ifrågasätta tidigare antagande om ultraljudssvetsning som möjlig 
metod, vid snittningen av CPC NS4. Rotationssvetsning sågs som mest lämpade 
alternativet.  
Rotationssvetsning bygger på att två rotationssymmetriska fogytor gnids mot 
varandra under tryck. Friktionen som uppstår alstrar värme och smälter samman 
plastytorna. Ofta hålls den ena halvan stilla medan den andra detaljen roterar. 
Detta medför att detaljerna inte blir specifikt orienterade relativt varandra 
(Troughton 2008), vilket medför att åtminstone den ena av antingen frampart 
eller bakpart bör vara helt symmetrisk. Detta gäller för både nippel och koppling. 
Se figur 21. 
 

                                                        
8 Erteco Rubber & Plastics AB, materialkonsultation den 17 april 2018. 
9 Götene Plast, studiebesök den 19 april 2018. 
10 Agaria, telefonkontakt den 13 april 2018. 
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Figur 21: Rotationssvetsning. 

3.4 Kostnadsanalys 
Målet med projektet är att sänka tillverkningskostnaderna med 35%. För att 
uppskatta ett riktvärde på möjlig kostnadsreduktion för snabbkopplingen relativt 
287, så utfördes en kostnadsanalys för att jämföra mot tillgängliga data för en total 
produktion om 25 000 och 150 000 stycken enheter. Dessutom gjordes 
förenklingen att slå ut fasta kostnader på dessa volymer. Detta betyder att 
avskrivningen på maskiner och gjutformar teoretiskt sett snarare är klar efter ett 
år, än enligt den föreslagna avskrivningstiden om fem år. Vidare skulle det betyda 
att det vid fler än 25 000 alternativt 150 000 producerade enheter, enbart är en 
rörlig kostnad som utgör tillverkningskostnaden. Då ingen data fanns tillgänglig 
för tänkt totalvolym om 425 000 enheter under hela avskrivningstiden, är den 
kostnaden ej beräknad.  
Inkluderat i analysen är fasta kostnader, så som verktygskostnader för gjutformar 
och inköp av rotationssvets, samt rörliga kostnader som ändras med antalet 
producerade enheter. I dessa inkluderades maskinkostnader med 20% 
bemanning utifrån prisbild uppskattad av Götene Plast11, materialkostnader samt 
kostnader för montering och svetsarbete. Material för analysen är PPA, vilket i 
dagsläget inte bearbetas hos använd plastleverantör. Antagande som gjorts är att 
prisuppgifter är ungefär likvärdiga med andra leverantörer. Vidare adderades 
kostnader för hårdanodiserade aluminiumdetaljer som används i 287 idag.  
Utifrån detta konstaterades att en möjlig kostnadsreduktion om ca 25–30% vid 
150 000 stycken producerade enheter, relativt tillverkningskostnader för 287 i 
samma volym. Vid 25 000 stycken är kostnaden ungefär motsvande eller något 
lägre än dagspriset på 287. Den högsta besparingen görs på kopplingskropp 
inkluderat låsmekanism. Givet höga fasta kostnader syns stor skillnad beroende 
på produktionsstorlek, då dessa slås ut på ett större antal enheter. 
Att ta i beaktande med analysen är att prisbilderna använda är högt skattade 
förutom för komponenterna i produktion hos CEJN, för att ge plats för eventuella 
tillägg vid verklig produktion. Detta innebär att de kostnaderna mycket väl kan bli 
lägre i verkligheten.  
Sammanfogningen utgör en relativt stor kostnad totalt sett, liksom är den rörliga 
kostnaden av att beställa detaljer för extern framställning. Vad som bör nämnas 
är att analysen avser gjutformar med endast ett formrum. Multipla formrum bör 
kunna nyttjas till vissa formar så som för låsknappen. Det skulle antagligen bidra 
till en något högre fast kostnad vid inköp av formar, men bidrar samtidigt en ökad 
produktivitet och ger fler detaljer under samma cykeltid. Detta skulle kunna 

                                                        
11 Götene Plast, studiebesök den 19 april 2018. 
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minska de rörliga kostnaderna drastiskt. Målbilden med en prisreduktion på 35% 
anses därmed realistiskt att uppnå med fleråriga produktionsvolymer. 

4 Slutligt koncept 
Utvecklad produkt, figur 22–23, är en ny version av CEJNs befintliga 
snabbkoppling 287. Med de stora utvändiga komponenterna i plast, reduceras 
tillverkningskostnaderna samtidigt som god flödeskapacitet säkras med tidigare 
teknik utvecklad inom företaget. De tunna invändiga aluminiumgodsen 
minimerar tryckfall, säkerställer prestandan och bidrar till en lång livslängd 
tillsammans med kroppen i högpresterande plast, som förespråkat PPA. 
Till skillnad från 287 är plastkopplingen ensekvensiell vid inkoppling, vilket 
innebär att nippel och koppling enkelt låses samman genom att tryckas ihop. Ett 
klickljud bekräftar sammankopplingen. Vid urkoppling aktiveras låsningen med 
ett enkelt tryck varvid koppling och nippel automatiskt skjuts isär. 
 

 
Figur 22: CAD-modell av det slutliga konceptet. Till höger syns de enskilda plastkomponenterna; 

bak- och framparter för koppling respektive nippel, samt låsknappen. 

 
Knappen är konvex för att följa konturerna på kopplingen och minskar utvändig 
diameter. Knappen, liksom nippelns frampart, är fullständigt infärgade direkt vid 
formsprutningen. Den blåa alternativt röda färgen visar om kall eller varm vätska 
flöda genom snabbkopplingen. Detta är visuellt oavsett om i- eller urkopplat läge 
och motverkar eventuell felkoppling.  
Genom att nyttja plastens flexibilitet och låsknappens utformning, behövs enbart 
ett enda monteringssteg för låsmekanismen och lösningen ersätter flertalet 
komponenter relativt utgångsprodukten.  
Ribborna på kopplingskroppen ger ett bra grepp och återkopplar till 
utformningen av låshylsan på 287-kopplingen.  
Delningen av kopplingshalvan sker i samband med det inre o-ringsspåret och 
möjliggör formsprutningen av en färdig detalj. Vid denna delning och en 
motsvarande delning av nippeln, svetsas delarna ihop och säkerställer täthet 
under hela produktens livslängd. 
För att kunna behålla befintligt innanmäte från 287, är utformningen av nippeln 
snarlik sin föregångare. Den största skillnaden är rotationssvetsen som 
sammanfogningsmetod mellan frampart och bakpart vilket medför utelämnande 
av gängor. Dessutom är det radiella spåret, vilket utgör anläggningsytan mot 
låsknappen, anpassat till en kantig knapp snarare än runda kulor. Detta för att få 
en ökad anläggningsyta och för att motverka ofrivillig särkoppling om materialet 
påverkas av utmattning efter en lång tids användande. 
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Figur 23: Det slutliga konceptet. 

5 Diskussion 
Målet med projektet, att reducera kostnader och att bistå med ett konceptförslag 
på en snabbkoppling i plast eller kompositmaterial, anses vara uppnått.  
Snabbkopplingen har utvecklats efter teoretiska grunder på kostnadsreducering 
med ändrat material och tillverkningsprocess, färre antal komponenter och 
förkortad monteringssekvens. Målet med en 35% kostnadsreducering är i 
dagsläget en realistisk målbild då exakta prisuppgifter används samt om 
kopplingen vidareutvecklas för flerårig produktion.  
För att se i vilken storleksordning ytterligare priseffektivisering blir vid byte till 
ännu billigare material, gjordes en överslagsräkning även för glasfiberarmerad PP. 
Den totala tillverkningskostnaden skulle då sänkas ytterligare ett par 
procentenheter vid given volym. Detta kan vara ett alternativ då materialet 
används för samma typ av koppling hos konkurrerande företag, men kräver 
långtidstestning för att se hållbarheteten i systemet med koppar eftersom 
produktens livslängd skulle kunna påverkas. Eftersom CEJN står för hög kvalitet, 
kan det dock diskuteras hur mycket en sådan chansning är värd. Likaså kan valet 
av sammanfogningsmetod ifrågasättas, då det innebär relativt höga kostnader och 
dessutom inköp av ny produktionsutrustning. Samtidigt säkerställs 
spillsäkerheten under hela kopplingens livstid, vilket är ett av de absoluta 
grundkraven för kopplingen. Att eventuell demontering försvåras vid slutet av 
kopplingens livscykel, behöver dock inte vara negativt, då en längre hållbarhet och 
livslängd kan kompensera miljöpåverkan relativt en kortare livslängd och att 
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snabbkopplingarna byts oftare. Avvägningen mellan att skära kostnader mot vad 
som är prestandamässigt bra nog, är dock upp till företaget själva att besluta. 
Under användarstudierna var målet att få tag på verkliga användare att observera 
vid användande av vätskekylningssystem. Detta för att få information direkt från 
användaren och på så sätt optimera kvaliteten på insamlade data och validera 
eventuella latenta behov kring verkliga problem. Eftersom detta inte var möjligt 
fick informationssamling ske på annat sätt. Till följd skedde kontakten genom e-
mail, vilket visade sig vara svårt. Personlig kontakt hade antagligen genererat ett 
större mängd kundutlåtanden då svarsfrekvensen per mail var låg.  
En scenariobaserad riskanalys grundades på egna tolkningar av användande, 
vilket innebär att ett relativt brett område kunde täckas, möjligen större än om 
verkliga observationer utförts då underhåll på servrar sker väldigt sällan.   
Subjektiviteten minskades av de personliga användarstudierna med mock-upen 
och gav värdefull information kring faktiska scenarier och problemställningar. 
Samtidigt gavs möjlighet att tyda kroppsspråk och reaktioner som inte utlöses på 
annat sätt än vid interaktion med produkten. Med ett större testsample, eventuellt 
med IT-personal från just serverhallar med vätskekylning, hade ytterligare 
information kunnat insamlas från en ännu säkrare källa. Även åldersspannet på 
testpersonerna hade med fördel breddats, då olika bakgrund ger olika 
förutsättningar och tänkande. Detta hade gett en mer representativ data från hela 
målgruppen. Dessutom gör den verkliga användarmiljön inte avkall på något 
kringliggande med allt från faktisk ljudnivå och ljusinsläpp, till att ett fullstort 
fördelningsblock positionerar användaren precis där den står i verkligheten, med 
snabbkopplingar på såväl hög som låg höjd. Med begränsade resurser och för att 
kunna samla mycket kvantitativa data på kort tid, var dock mock-upen ett bra 
hjälpmedel.  
Användandet av mock-up och prototyper, vilket nyttjats genom större delen av 
projektet, tros vara en positiv faktor till slutresultatet. Styrkan med 3D-skrivning 
och annan typ av modellering, har varit för att se om idéerna är genomförbara. 
Detta med relativt billiga medel redan tidigt i projektet. Modellerna gav även 
begrepp om storleken och hur möjliggjorde att känna och utvärdera hur 
konstruktionerna låg i handen. Låsningen är ett exempel på detalj som utvecklats 
genom flera iterationer för att fungera och möjliggjordes att optimeras. Det anses 
även vara ett bra verktyg för problemidentifiering som inte synts i datorn och för 
att bedöma realiserbarheten. Även prototyper i mycket tidigt stadie användes för 
bedömning och utvärdering av funktioner och rörelse.  
En av utmaningarna med projektet har varit att avgränsningar tillkom 
allteftersom projektet fortskred. Att helt exkludera utveckling av innanmätet tillät 
att fokusera på de mest kostnadsbärande komponenterna, men att fullständigt 
kunna använda befintligt innanmäte från 287 tillkom relativt sent, då viss tid 
redan lagts på att se lösningsalternativen som mer flexibla.  
En del av insamlad information kommer från företag som agerar vinstdrivande 
genom snabbkopplingar, alternativt att de är specialiserade på en viss typ av 
processer. Det kan bidra till en viss vridning av informationen och därför har data 
kompletterats från andra källor, vilket kräver kritiskt granskning av insamlade 
data. Egna analyser av demonterade konkurrentprodukter var ett sätt att frångå 
detta problem och att tillföra ytterligare objektivitet till projektet. Eftersom 
produkterna redan finns ute på marknaden har flera möjliga problemställningar 
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redan lösts, kunde detta nyttjas genom dragna slutsatser och som inspiration till 
vidare konceptutveckling.  
Genom att involvera experter kunde beslutsunderlagen även spegla 
realiserbarheten och hur väl valda metoderna fungerar i praktiken. Dessutom 
uppmärksammades vidare problemställningar, vilket ses som en av projektets 
styrkor. Vid materialval tillkom exempelvis information som baserades på vana 
tillverkares egna erfarenheter, av material som annars såg lovande ut i teorin. 

6 Rekommendationer 
Förhoppningen är att CEJN kan använda arbetet som grund för att se om och då 
hur en framtida kopplingsserie i plast är möjlig. Den uppskattade 
tillverkningskostnaden för plastkopplingen, tyder på att besparingar i hög grad är 
möjliga och därmed skulle kunna säljas som ett billigare alternativ till 287. 
Eftersom besparingarna blir stora för de utvändiga komponenterna, skulle 
projektet fortsättningsvis kunna se till möjligheterna med plastgjutning även för 
de invändiga komponenterna.  
Då formsprutning av plastmaterialen kan bidra med eventuella flytningslinjer och 
olika fiberriktningar vid tillverkningen, rekommenderas att testserier körs för att 
säkerställa detaljernas hållbarhet och för att optimera utformningen för att 
undvika eventuella sjunkningar. Eftersom flertalet olika material har potential att 
fungera i kopplingen och om samma testformar kan användas, rekommenderas 
att testa fler material och se hur de beter sig över tid. PPA och PPO är mer 
avancerade material som bör fungera då det nuvarande låskonceptet inte kräver 
att materialet i själva kopplingskroppen kan flexa. Dessa två material kommer 
även inom rimliga kostnader gentemot flertalet avancerade plastmaterial.  
Skulle det vara så att knappen i plast inte håller måttet vid upprepad användning, 
är alternativet att istället tillverka knappen av en metallbygel ingjuten i en knapp 
av plast. Då kravbilden för kopplingen är att fortfarande fungera efter 100 i- och 
urkopplingar, är antagandet att det inte blir några problem. Detta eftersom de 3D-
skrivna prototyperna i betydligt sämre material har klarat denna cykel, om än inte 
blivit testade med systemtryck. 
Liksom om plastknappen ej förmår att hålla samman nippel och koppling under 
fullt systemtryck, är en möjlighet att konstruera utvändiga stöd för benen på 
kopplingens frampart. Dessa skulle förhindra låsknappens ben från att fläkas isär 
innan knappen trycks ned. En bieffekt skulle dock vara att den ensekvensiella 
inkopplingen blir lidande, då knappen först måste tryckas ned för att nippeln ska 
kunna kopplas in.  
Idag förekommer vissa nivåskillnader på insidan av kopplingskroppen utöver det 
invändiga spåret. Dessa är förhållandevis små, vilka stärker teorin om att 
materialet antagligen flexar tillräckligt vid gjutningen för att gjutformens kärna 
ska kunna dras ut. Detta rekommenderas att verifiera. För nippeln är inte detta ett 
problem. Exakt dimensionering med släppvinklar lämnas för utveckling. 
En sen idé som tillkom var göra knappen mer skyddad genom att gjuta in den i 
kopplingskroppen. Eftersom rotationssvetsning sågs som alternativ för att 
sammanfoga frampart med bakpart, så medförs vissa problem för att undvika 
asymmetri. För att svetsytorna ska bli rotationssymmetriska, krävs att hela 
diametern ökas. Då låsknappen bygger ett par millimeter uppåt för att fungera i 
praktiken, så är kopplingen inte längre inom dimensioneringskraven. Under 
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användartesterna visades att en stor diameter på kopplingen kunde göra det svårt 
för personer med stora händer att greppa i trånga fördelningsblock. Att utveckla 
kopplingskroppen för att skydda låsknapp, lämnas därför som förslag för 
eventuell vidareutveckling.  
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A. Moodboard - formspråk 
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B. Skisser 
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C. Viktsbestämningsmatris 
 
Viktbestämningsmatris (Johannesson, Persson & Pettersson 2013) för att besluta 
hur kriterierna skulle värderas gentemot varandra. Vikterna generaliserades för 
att bättre kommunicera noggrannheten av tabellvärdena. Se nedan. 
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Låg komplexitet på komp.  0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,03 0,05 
Antal unika delar 1  0 0,5 1 0 1 0 0 3,5 0,10 0,10 

Monteringssteg 1 1  1 1 0 1 1 1 7 0,19 0,20 
Separerbarhet/demontering 1 0,5 0  1 0 0 0 1 3,5 0,10 0,10 

Antal material 1 0 0 0  0 0 0 1 2 0,06 0,05 
Hållbarhet 1 1 1 1 1  1 1 1 8 0,22 0,20 

Åtkomst & synlighet låsn. 1 0 0 1 1 0  0 1 4 0,11 0,10 
Sekvens i-/urkoppling 1 1 0 1 1 0 1  1 6 0,17 0,15 

Bekväm att greppa 0 1 0 0 0 0 0 0  1 0,03 0,05 
        Summa: 36   

 
 


