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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med företaget Turon MedTech AB. 

Arbetets syfte är att göra en omkonstruktion av rörelsemekanismen till företagets 

instrument ”Cytoguide” som används inom bröstbiopsi. Detta då företaget anser 

den nuvarande lösningen är i behov av förändring då den inte uppdaterats på 20 

år. Cytoguide ger ifrån sig en ljudnivå som anses vara för hög, denna ljudnivå vill 

företaget minimera. Företaget vill även implementera standardkomponenter i 

instrumentet. 

Målet är att ta fram en prototyp som uppfyller kraven och som ger en sänkt 

ljudnivå i drift. 

Den metod som till största del har använts är Freddy Olssons metoder 

Principkonstruktion och Primärkonstruktion som är metoder som används vid 

utvecklings- och konstruktionsprojekt. 

Ett principkoncept togs fram under principkonstruktionsetappen med hjälp av 

skisser och CAD-modeller för att därefter under primärkonstruktionen konstrueras 

i detalj för att sedan framställas som en prototyp för tester och utvärdering. 

Konstruktionen har testats om den uppfyller kraven och hur högt ljud den ger 

ifrån sig. Resultatet visar att ljudnivån har sänkts med 40% i jämförelse med den 

befintliga rörelsemekanismen.  



  

 
 

Abstract 
This thesis has been done together with the company Turon MedTech AB. The 

purpose is to make a reconstruction of the movement mechanism for their 

instrument “Cytoguide”, which is used in breast biopsy. This because the 

company see the present solution in need of change as it has not been updated in 

the past 20 years. Citoguide generates a noise level which is considered too high 

and the company wants the noise level to be minimized. The company also wants 

to implement standard components. 

The goal is to manufacture a prototype which fulfills the criteria and will provide 

a reduced noise level in operation. 

The method that has been used are mainly Fredy Olssons methods principle 

construction and primary construction. This method is commonly used in a 

development- and construction project.  

A principle concept was developed in the principle construction method together 

with drafts and CAD-models to continue the work in the primary construction 

method where it will be created in detail to be used to manufacture a prototype to 

make tests and evaluations. The construction has been tested if it fulfills the 

criteria and which noise level it produces. The result shows that the noise has been 

reduced with 40% compared to the present movement mechanism. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Mammografi 

Över 180 000 kvinnor i världen drabbas av bröstcancer varje år och 40 000 dör på 

grund av detta. Bröstcancer är efter hudcancer den vanligaste formen av cancer 

och är den som har näst högst andel cancerdödsfall. I dagsläget finns det inget sätt 

att undkomma bröstcancer och den största möjligheten för överlevad är att 

lokalisera tumören i ett tidigt stadie och påbörja behandling (Institute of Medicine 

and National Research Council 2001). 

Den vanligaste undersökning för att upptäcka bröstcancer är mammografi. 

Mammografi är en röntgenprocess för att söka efter en potentiell cancertumör i 

bröstet på kvinnor. Enligt Institute of Medicine and National Research Council 

(2001) minskar mammografi dödsantalet till följd av bröstcancer med 25–30% för 

kvinnor i åldern 50–70 år. Mammografi kan dock inte upptäcka alla 

cancertumörer och så mycket som 15% av alla tumörer missas. 

Mammografi fungerar genom att två röntgenstrålar sänds från olika vinklar in i 

bröstet för att få fram en röntgenbild som sedan granskas av två oberoende 

röntgenläkare. Under processen pressas bröstet ihop mellan två skivor för att 

fixera bröstet. Denna kontroll är inte en diagnostikundersökning utan kvinnor 

delas efter kontrollen in i två kategorier. De som har hög sannolikhet att bära på 

en cancertumör och de som har låg sannolikhet eller där sannolikheten är 

obefintlig. Kategorin som har hög sannolikhet kallas tillbaka för ytterligare 

röntgenbilder samt ett vävnadsprov (Absetz, Aro & Sutton 2003). 

Metoden för vävnadsprov benämns som biopsi. Biopsi fungerar genom att en nål 

förs in i bröstet, därefter öppnas en lucka i nålen som med hjälp av ett vakuum 

inuti nålen suger in cellvävnad och kan få med sig detta ut ur bröstet. För att tillse 

att vävnad tas från den misstänka tumören krävs det att bröstet är fixerat i 

mammografienheten (Absetz et al. 2003). 

1.1.2 Företagspresentation 

Turon MedTech AB är ett företag som ligger i Varberg och är ett oberoende 

ledande företag inom stereotaktiska instrument inom bröstbiopsi. Företaget säljer 

sin teknologi till stora medicinsktekniska företag runt om i världen för att 

användas som ett tillbehör till deras instrument. 

Deras huvudprodukt är ett instrument vid namn Cytoguide som företaget har 

arbetat med sedan år 1985. Instrumentet används för att ta vävnadsprov ur bröstet 

på en patient där man misstänker en cancertumör. Det är en självständig enhet 

som enkelt monteras på en mammografienhet. 

En vakuumnål är applicerad på Cytoguiden som används för att få ut vävnad ur 
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bröstet. Cytoguidens huvudfunktion är att positionera vakuumnålen med hjälp av 

en rörelsemekanism som kan förflytta nålen i x-, y- och z-led. Koordinaterna ställs 

in i ett program som ger en förflyttning av nålen till valda koordinater. Genom 

användning av koordinatstyrning gör det instrumentet till en helautomatisk 

lösning.   

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att göra en omkonstruktion av rörelsemekanismen i 

instrumentet Cytoguide. Omkonstruktionen ska innefatta användning av 

standardkomponenter som ska göra instrumentet lättare att montera. 

Omkonstruktionen ska innebära att ljudnivån under vävnadsprovningen inte bidrar 

till ett förhöjt obehag för patienten. Rörelsemekanismen ska uppfylla det kriterier 

som företaget ställer. 

Målet är att kunna ta fram en prototyp som uppfyller samtliga krav som företaget 

har ställt och ge en sänkt ljudnivå i drift. 

1.2.1 Problemdefinition  

Turon MedTech AB anser deras nuvarande konstruktion ”föråldrad” då den under 

de senaste 20 år inte genomgått några större förändringar. Instrumentet ger ifrån 

sig en ljudnivå som anses vara för hög vid ett vävnadsprov, den höga ljudnivån 

kan då påverka undersökningen negativt. Många kvinnor upplever mammografi 

som obehagligt och avstår från undersökning (Asbetz et al. 2003). En hög ljudnivå 

vid en otrevlig situation kan bidra till ett förhöjt obehag och en förhöjd stressnivå 

(Choiniere 2010). 

Om ljudnivån som instrumentet avger sänks kan upplevelsen av undersökningen 

förmildras. 

De komponenter som den nuvarande rörelsemekanismen består av är 

specialtillverkade vilket gör instrumentet dyrt och kräver specialexpertis vid 

reparation. Om standardkomponenter kan implementeras kommer instrumentet bli 

billigare att tillverka och mer lätthanterligt för montören. 

1.3 Kravspecifikation 

Gruppen har tilldelats en kravspecifikation från Turon MedTech AB som 

prototypen ska uppfylla. Denna kravspecifikation består av 11 krav och 2 

önskemål. Kraven och önskemålen presenteras i tabell 1.1 där krav benämns som 

K och önskemål benämns som Ö. 
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Kravspecifikation  

 Krav/önskemål 

Förflyttning på minst 150 mm i Z-led K 

Förflyttning på minst 55 mm i X-led K 

Förflyttning på minst 40 mm i Y-led K 

Klara en dynamisk last på 1 kg K 

Klara en statisk last på 5 kg K 

Instrumentet ska väga max 5 kg Ö 

Hastighet på 5mm/s i samtliga led K 

Underhållsfri K 

Precision på 0,1 mm K 

Standardkomponenter K 

Lätt att montera Ö 

Livslängd på 10 år K 

Sänkt ljudnivå i drift K 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats för att projektet inte ska bli för stort och genera ett tappat 

fokus på huvudsyftet. Projektet avgränsas mot övriga komponenter i Cytoguiden 

och det är endast rörelsemekanismen som ska omkonstrueras.  

Projektets avgränsningar är följande: 

• Det är endast en prototyp som ska tas fram, inte en färdig produkt. 

• Motorstyrning och programmering ska inte tas hänsyn till, då det endast 

ska påvisas att mekaniken fungerar. 

• Kostnad av produkten, det finns ingen kostnadsbegränsning. 

• Produkten ska CE märkas, detta ligger utanför projektets område. 

• Det ska inte göras någon omkonstruktion av det skyddande chassit. 

• Rörelsemekanismen behöver inte anpassas efter det befintliga chassit.

Tabell 1.1 - Kravspecifikation 
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2. Teoretisk referensram 
Under detta kapitel kommer det redovisas vilken litteratur och teoretiska fakta 

som har använts. 

2.1 Rörelsemekanism 

En rörelsemekanism är en produkt som omvandlar kraft till mekanisk rörelse. 

Rörelsemekanism delas upp i två olika kategorier, linjärrörelse, som är en 

förflyttning som sker i en rak linje. Denna rörelse står i konstrast till vinkelrörelse 

som innebär en cirkulär, roterande eller på annat sätt icke linjär rörelse. Dessa två 

är oftast i korrelation till varandra då man ofta vill överföra en vinkelrörelse till en 

linjärrörelse (Ruth 2018). En rörelsemekanism kopplas ofta till en styrenhet, 

denna styrenhet kan vara en dator eller en PLC (Programmable Logic Controller). 

(Sclater & Chironis 2007). Två komponenter som är förekommande i 

rörelsemekanismer där det eftersträvas en linjär förflyttning är kulskruv och 

remdrift. Ett enkelt sätt att implementera dessa är genom en linjärenhet (Sclater & 

Chironis 2007). En linjärenhet är en standardenhet som både består av 

komponenten som omvandlar vinkelrörelse till linjärrörelse och komponenten 

som leder den linjära rörelsen som i de flesta fall är en linjärskena. Den största 

fördelen med linjärenhet jämfört med enheterna för sig är att monteringen 

underlättas då enheten redan är kalibrerad. En nackdel är att enheten tar upp lite 

mer plats än vad komponenterna för sig gör (Marek 2011).  

2.1.1 Kulskruv 

Kulskruv är en form av rörelsemekanism som överför vinkelrörelse till 

linjärrörelse. Den fungerar med hjälp av en skruv som förflyttar en mutter i dess 

riktning när den utsätts för rotation. Muttern förflyttas antingen uppåt eller nedåt 

beroende på vilket håll skruven snurras åt. Muttern är fäst i den del som är ämnad 

att förflyttas. Inuti muttern finns det cirkulerande kullager i kontakt med gängorna 

på skruven som leder till den lastbärande förflyttningen. Detta leder till en 

minskad friktion som innebär en högre effektivitet, upp till 90% högre än en skruv 

och mutter utan ett cirkulerande kullager (Johnsson 2016). 

En av fördelarna med kulskruv är att den ger en mycket bra repeterbarhet (0,1–0,4 

mm beroende på kullagrets storlek) och en mycket hög precision (+- 0,3 mm per 

meter) (Johnsson 2016). 

Kulskruvens lastkapacitet är en funktion av kulornas diameter, antal kulor och 

kulornas kontaktyta med skruven (Johnsson 2016). 

2.1.2 Remdrift  

En remdriftenhet består oftast av två kugghjul och en rem som går runt båda dessa 

kugghjul, där ett av kugghjulen drivs av en motor. Har kugghjulen samma 

diameter så kommer kugghjulen röra sig i samma hastighet men skiljer sig 
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diametern på kugghjulen så kommer kugghjulen ha olika hastigheter (Sclater & 

Chironis 2007). Remdriften är en drivning som bygger på samma princip som 

kulskruven, man omvandlar en vinkelrörelse till linjärrörelse genom 

energiöverföring från en källa till en annan. Remdriften är en väldigt tyst drivning 

och väldigt effektiv under höga hastigheter. Det negativa med remdrift är att den 

behövs spännas efterhand och själva remmen blir dålig efter några år (The 

Engineers Post). Remmen i en remdrift behöver hela tiden hållas spänd detta för 

att kunna utföra sin funktion (Sclater & Chironis 2007). 

Remdrift är vanligt förekommande i rörelsemekanismer med krav på hastighet 

upp till 10 m/s och acceleration upp till 40 m/s² (Marek 2011). 

2.2 Material 

Det material som ovanstående nämnda rörelsemekanismer består av är till största 

del stål och aluminium. Båda dessa material har en hög hållfasthet och är goda 

konstruktionsmaterial (Ullman 2003).  

2.2.1 Stål 

Stål är en legering av järn som basmaterial som är ett lämpat material för plastisk 

formgivning. Järnets utgångsmaterial är järnmalm som genom reduktion i masugn 

bildar råjärn. Därefter genomgår materialet olika processer för att få rätt 

materialegenskaper (Ullman 2003). 

Stål är i särklass det viktigaste metalliska materialet och är idag det mest använda 

material inom konstruktion. Detta då materialet har mycket bra egenskaper för 

ändamålet. De största fördelar med stål är att det har en hög hållfasthet, det är 

billigt, det är fullt återvinningsbart och det är relativt enkelt att bearbeta (Ullman 

2003). 

2.2.2 Aluminium 

Aluminium är precis som stål en metallsort med mycket goda egenskaper ur ett 

konstruktionsperspektiv. Aluminium framställs från bauxit som utvinns ur 

aluminiumhaltiga bergarter. Bauxiten genomgår olika bearbetningsprocesser vilka 

är Bayer- och Hall-héroult-metoderna (Ullman 2003). 

Enligt Ullman (2003) är de största fördelar med aluminium är att materialet har en 

låg vikt (en tredjedel av järnets densitet), hög hållfasthet, god korrosionshärdighet, 

lätt att bearbeta och lätt att återvinna. Omsmältning av aluminiumskrot använder 

endast 5% av den energiåtgång som framställning från bauxit kräver. 
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2.3 Produktutveckling 

Ulrich och Eppinger (2012) definierar produktutveckling som ”en process av 

aktiviteter som börjar med undersökning av marknadsmöjligheter och slutar i 

produktion, försäljning och leverans av en produkt”. De 5 viktigaste aspekterna 

för en lönsam produktutveckling är produktkvalitet, produktkostnad, tid och 

kostanden för utvecklingsprocessen och utvecklingsförmåga (Ulrich & Eppinger 

2012). 

2.3.1 Produktutvecklingsetapper av Fredy Olsson 

Fredy Olssons produktutvecklingsetapper är en systematisk metod som är 

uppdelad i två huvuddelar som används utveckling eller framtagning av en 

produkt. Dessa två huvuddelar är principkonstruktion och primärkonstruktion 

(Olsson 1995). 

Principkonstruktion 

Principkonstruktion är det första stadiet i ett utvecklingsprojekt där 

utgångspunkten är att söka en principiell produktlösning. Principkonstruktionen är 

uppbyggd i fem olika arbetsmoment där det första är Produktdefinition som 

innefattar kartläggning av produktens uppgift, kav och önskemål, analys av 

delkomponenter, omgivning och vem som berörs av produkten. 

Nästa arbetsmoment är Produktundersökning och kriterieuppställning som 

innefattar undersökning om produkthistorik eller konstruktionsdata, undersökning 

om marknad- och produktionsupplysningar, undersökning av nu- och framtida 

användningsområde och även framtagning av kravspecifikation. 

Det tredje momentet är Framtagning av produktförslag som innefattar att finna 

principiella produktförslag som klarar den fastlagda produktuppgiften. Det ska 

beskrivas hur användningen är tänkt att fungera och produktförslagen ska 

åskådliggöras med hjälp av text, skisser eller liknande (Olsson 1995). Här kan det 

med fördel användas Brainstorming som är en idégenereringsmetod som utförs i 

början av ett projekt för att få en bättre inblick i vad som ska göras och komma på 

idéer på hur uppgiften kan lösas. Metoden går ut på att man först definierar ämnet 

och alla i gruppen är medvetna och uppgiften för att sedan ge gruppmedlemmarna 

möjlighet att skriva ner olika lösningsförslag. Därefter tillser det att alla i gruppen 

är överens av innebörden av dessa problem utan diskussion om fall förslaget är 

”bra eller dåligt” för att sedan kategorisera lösningsförslagen. Metoden syftar på 

kvantitet för att utifrån det få från kvalitet. En lämplig gruppstorlek är mellan 6–8 

personer (Bergman & Klefsjö 2012). 

Det fjärde momentet är att göra en Utvärdering av produktförslag där förslagen 

granskas och bedöms utifrån kravspecifikationen. Det produktförslag som bäst 

uppfyller kravspecifikationen utarbetas och beräknas. Fördelar, nackdelar och 

kriterieuppfyllelse kommenteras. Detta är det femte och sista Presentation av valt 

produktförslag (Olsson 1995). 
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Primärkonstruktion 

Primärkonstruktion är en fortsättningsdel av principkonstruktionen. Under detta 

moment ska det ”åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt” 

(Olsson 1995). Även detta stadie är uppbyggt i 5 olika arbetsmoment. Det första 

är Produktutkast vilket är resultatet av principkonstruktionen. Eventuella 

korrigeringar och kompletteringar kan göras. Det ska framgå vilka väsentliga 

enheter som ingår i produkten där storleken är ”grovt skattade” (Olsson 1995). 

Det andra momentet är Komponentval som innebär att de färdiga delarnas storlek 

och fabrikat bestäms. Detta kan ske rutinmässigt eller med speciell omsorg 

beroende på komponenterna är självklara eller oklara.  

Det tredje momentet är Detaljkonstruktion. Detta steg är likadant som föregående 

fast detta berör produktens unika delar. Det som fastställs är i första hand 

material, uppbyggnad och utformning.  

Under det fjärde momentet sker Produktsammanställning av primärprodukten. 

Produkten utarbetas både i delar och som sammansättning. Den kontrolleras mot 

kriterierna och beräkningar sker för att sedan kunna gå vidare till sista momentet 

Tillverkning och utprovning av primärprodukt som innefattar tillverkning av 

detaljer, anskaffning av komponenter och montering för att sammanställa 

produkten för att kunna genomföra en utprovning (Olsson 1995). 

2.3.2 CAE 

CAE (Computer Aided Engineering) är ett delprogram inom vissa CAD-program 

som ska underlätta produktutvecklingsprocessen för konstruktören. CAE gör det 

möjligt för konstruktören att själv göra beräkningar på konstruktionen i 

datorprogrammet, detta medför att arbetet kan bli mer lönsamt ur ett kostnads- 

och tidsperspektiv. Genom användning av CAE så gör det möjligt att optimera 

produkten och även korrigera de fel som kan upptäckas genom en FEM analys 

(Petersson et al. 2013). Med hjälp av FEM-analyser så kan det avgöras direkt i 

CAD-programmet om produkten kommer klara de krafter som produkten kommer 

utsättas för. Detta medför att det blir en snabbare process för att ta fram en 

produkt. (Ljung). 

En FEM-analys beräknar hållfastheten i produkten genom att den använder sig av 

noder (punkter). Det vill säga att elementen sitter endast ihop i dessa noder. I 

FEM-analysen lägger man till krafter så kan man se vilka noder som rör sig och 

därefter räkna ut spänningarna i produkten vid just den kraften (Ljung). 

CAE innehåller en mängd olika funktioner inom digitaliseringen för att hjälpa och 

underlätta ett ingenjörsarbete (Petersson, Motte & Bjärnemo 2015). 

2.4 Buller i sjukhusmiljö 

Buller är en stressfaktor som kan ge fysiska och psykiska effekter på människan. 

Människan svarar på oljud på samma sätt som på stress och kan över tid påverka 

hälsan i en negativ bemärkelse. En hög ljudnivå i sjukhus kan därför ge 
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komplikationer för patienter och läkare (Choiniere 2010). Studier visar på att 

sedan år 1960 har ljudnivån i sjukhus ökat från 57dB till 72dB under dagen och 

42dB till 60dB under natten. Denna utveckling beror bland annat på en ökning av: 

alarm, utropen i högtalarna, respiratorer, generatorer, besökare och 

sjukhuspersonalen (West 2005). Höga ljudnivåer i sjukhusmiljöer kan påverka 

patienten genom: dålig sömnrytm, ökade stressnivåer, fördröjd rehabiliteringstid, 

förändrade blodtrycksnivåer, ökad puls, orsaka huvudvärk, orsaka 

hörselnedsättning, ökade kolesterolnivåer, bidra till rastlöshet och en ökad 

andningsfrekvens (Weise 2010).
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3. Metod 
Under detta kapitel kommer det redovisas vilka metoder som har använts för att 

få fram ett resultat. Metoderna beskrivs ingående för att ge läsaren förståelse i 

varför arbetsgången har fortlöpt på det sätt det har gjort. 

3.1 Metoddiskussion  

Eftersom projektet är ett utveckling- och konstruktionsprojekt så har gruppen 

framförallt valt att använda sig av Fredy Olssons metod för princip- och 

primärkonstruktion. Fredy Olssons metod är en systematisk metod som är 

uppdelad i två huvuddelar som används utveckling eller framtagning av en 

produkt. 

Andra metoder har använts parallellt bland annat brainstorming, intervjuer, FEM-

analys och FMEA då dessa har använts som stöd i de olika stegen i Fredy Olssons 

metod. 

Metodprocessen har delats in i 4 etapper som är Datainsamling, 

Konceptframtagning, Primär framtagning av produkt och Tillverkning. 

 

 

 

 

  

Figur 3.1 – Flödesschema av metoden 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Produktdefinition 

Gruppen har utfört produktdefinitionen tillsammans med Turon MedTech där 

företaget bland annat sammanställde en kravspecifikation och visade upp den 

nuvarande rörelsemekanismen i Cytoguide. 

3.2.2 Litteraturgenomgång 

Gruppen fick tilldelat tidigare arbeten som utförts gällande omkonstruktion av 

rörelsemekanismen till instrumentet. Utöver detta har en större del 

litteraturgenomgång och produktundersökning utförts för att ge gruppen större 

förståelse i vad för rörelsemekanismer som finns och hur de fungerar. Det har 

även utförts undersökningar i bakgrund av användningsområdet och behovet av 

instrumentet. 

3.2.3 Intervjuer 

Gruppen har valt att använda en strukturerad intervju som innebär att det förs en 

manusstyrd dialog och alla frågor är förbestämda och ställs till samtliga 

kandidater. Fördelar med denna metod är att det ger en hög träffsäkerhet i 

bedömningen vilket gör det är lätt att jämföra kandidaterna. Nackdelar är att 

intervjun kan kännas opersonlig för kandidaten (Dumay 2011). 

Gruppen valde att intervjua återförsäljare av olika rörelsemekanismer för att samla 

in data samt för att hitta en optimal återförsäljare. Ett frågeformulär har följts och 

samtliga återförsäljare har fått samma frågor. De återförsäljare som har intervjuats 

är Aratron AB, Rollco AB, Thomsons Tollo Linear AB och OEM Motor AB. 

3.3 Konceptframtagning 

3.3.1 Brainstorming 

Gruppen skrev ner olika idéer om hur en lösning hade kunnat se ut för att sedan 

kunna jämföra dessa med de andra idéerna som gruppen haft för att kunna få fram 

en lämplig lösning. Detta gjorde att gruppen lätt kunde ta bort de lösningar som 

ansågs vara dåliga eller ej möjliga att tillämpa.  

3.3.2 Framtagning av produktförslag 

Med hjälp av de tidigare moment som genomförts så togs 4 olika produktförslag 

fram med hjälp av skisser och modellering i CAD. Produktförslag med andra 

rörelsemekanismer kunde direkt uteslutas baserat på tidigare arbeten som gjorts 

inom företaget.  

3.3.3 Utvärdering av produktförslag 

En utvärdering av produktförslagen gjordes för att kunna gå vidare med det mest 

optimala produktförslaget. Produktförslagen har blivit viktade gentemot hur väl de 

uppfyller kraven. De har blivit poängsatta med en skala på 1–5 där 1 sämst 

uppfyller kravet och 5 bäst. Hur väl produktförslagen uppfyller kraven har 
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verifierats genom vad tillverkaren av komponenten har presenterat i respektive 

produktkatalog samt vad som framgick av intervjuresultatet. Det produktförslag 

som fick högst poäng valde gruppen att gå vidare med. 

3.4 Primär framtagning av produkt 

3.4.1 Komponentval 

Komponentvalet är en mycket viktig del i detta projekt eftersom en del av syftet är 

implementering av standardkomponenter. Huvudkomponenterna för 

rörelsemekanismen definierades redan under framtagning av produktförslag. De 

delkomponenter som gruppen har valt har verifierats att de uppfyller 

kravspecifikationen genom vad som har presenterats i respektive produktkatalog. 

3.4.2 Detaljkonstruktion 

Det unika delarna konstruerades utefter de valda komponenterna för att kunna 

möjliggöra en sammankoppling av rörelsemekanismen i Z-, X-, och Y-led. Detta 

gjordes i programvaran Catia V5. Materialvalet på de unika delarna var redan 

förbestämt av företaget vilket är 7075 aluminium. 

3.4.3 FEM-analys 

FEM-analyser har utförts för att verifiera att detaljerna uppfyller kraven gällande 

upptagning av den statiska lasten. FEM-analyserna har gjorts i programvaran 

Catia V5 där de krafter som har används vid beräkning är tyngdkraften av bärande 

laster för respektive detalj samt 50 N som motsvarar den statiska lasten på 5 kg.   

3.4.4 FMEA 

En FMEA har gjorts där varje möjlig felorsak och dess felmöjlighet och feleffekt 

dokumenterats och viktats en siffra mellan 1–10 beroende på sannolikenheten att 

det inträffar (felorsak), risken att felet missas (felmöjlighet) och hur allvarliga 

konsekvenser det blir (feleffekt). Dessa siffror multiplicerades och ett risktal 

uppstod. Därefter bestämdes rekommenderade åtgärder, vem som är ansvarig att 

tillse att åtgärderna utförs och vem som ska utföra dem. Därefter gavs ett risktal 

efter åtgärd.  

3.5 Tillverkning 

3.5.1 Framtagning av prototyp 

Detaljerna togs fram med hjälp av 3D-utskrivning i plast, tjockleken ökades för att 

säkerställa att materialet skulle hålla då plast har en betydligt lägre sträckgräns än 

det verkliga materialvalet. Komponenterna och detaljerna sammanställdes till en 

prototyp. Ett bakstycke togs fram som prototypen kunde monteras på. Detta 

bakstycke kommer inte användas i en färdig produkt på delarna ska monteras i 

Cytoguidens chassi. 
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3.5.2 Utprovning 

Ljudnivån som prototypen ger ifrån sig har uppmätts med 3 olika decibelmätare 

under 1 minuts tid när en förflyttning sker i samtliga led samtidigt. Värdena från 

de 3 olika mätningarna adderades för att därefter divideras med 3 för att få fram 

ett genomsnittsvärde. Decibelmätaren placerades i centrum av prototypen.  

Förflyttningshastigheten var sedan intervjuresultatet känt, trots detta mättes 

hastigheten upp för verifiering. Det uppmättes hur lång tid det tog att för 

instrumentet att göra en förflyttning på 50 mm i varje led. 

Prototypen vägdes för att få fram den totala vikten där samtliga komponenter och 

detaljer var inkluderade. 

Resultatet verifierades om det uppfyllde kravspecifikationen och om prototypen är 

bättre än Cytoguide ur ett ljudperspektiv. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av arbetet. Resultaten av genomförandet av 

metoden presenteras. Kapitlet inleds med intervjuresultat för att därefter ge 

resultatet av produktutvecklingsprocessen för att slutligen presentera en färdig 

prototyp och utprovning av denna. 

4.1 Intervjuresultat 

Enligt intervjuresultatet kan de tillfrågade återförsäljarna erbjuda 

rörelsemekanismer med antingen kulskruv, remdrift, glidskruv eller 

kulskruvbaserade och glidskruvsbaserade linjärenheter som uppfyller 

kravspecifikationen. Den återförsäljare som har störst utbud är Thomsons Tollo 

Linear AB som kunde erbjuda glidskruv, kulskruv och dessa i en linjärenhet. 

Företaget har dock långa leveranstider och därav var de inte en möjlig 

återförsäljare under detta arbete. För intervjuresultat, se bilaga 1. 

4.2 Framtagning av produktförslag 

Gruppen har tagit fram totalt fyra produktförslag. Dessa produktförslag består av 

komponenter som anses rimliga för uppgiften enligt tidigare arbeten hos företaget. 

Andra komponenter utöver dessa följande har uteslutits efter litteraturgenomgång, 

brainstorming och intervjuresultat. 

4.2.1 Produktförslag 1 

Detta produktförslag innebär att kulskruv och linjärskenor utnyttjas i samtliga led. 

När skruven med hjälp av en motor roterar kommer respektive platta förflyttas 

längst linjärskenorna. Två linjärskenor utnyttjas i Z-led för att göra den stabil, om 

endast en linjärskena skulle användas hade obalans i enheten uppstått vid yttersta 

position i X-led. 

 

 

  

Figur 4.1 – Skiss av produktförslag 1 Figur 4.2 – CAD-modell av 

produktförslag 1 
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4.2.2 Produktförslag 2 

Detta produktförslag innebär att remdrift och linjärskenor används. Precis som 

produktförslag 1 så används två linjärskenor i Z-led och även i X-led. Detta då om 

endast en centrerad linjärskena används vid remdrift krävs det en mer avancerad 

konstruktion för att tillse att remmen får en fri rörelse. Detta produktförslag har en 

kulskruv i Y-led. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Produktförslag 3 

Detta produktförslag består av linjärenheter i samtliga led. Av detta 

produktförslag finns det två varianter då antingen kulskruv eller glidskruv kan 

användas. Alternativet med kulskruv benämns som Produktförslag 3.1 och 

glidskruven som Produktförslag 3.2. 

 

 

 

Figur 4.3 – Skiss av 

produktförslag 2 

Figur 4.4 – CAD-modell av 

produktförslag 2 

Figur 4.5 – Skiss av produktförslag 3 Figur 4.6 – CAD-modell 

av produktförslag 3 
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4.3 Utvärdering av produktförslag 

 

 

 

Enligt utvärderingen av produktförslagen är produktförslag 3.1 och 3.2 de som 

uppfyller kraven bäst.   

Produktförslag 2 fick lägst poäng då den inte helt uppfyller underhållsfri, lätt 

montering och 10 år livslängd. Detta då en rem används som måste spännas efter 

ett tidsspann som ligger inom 10 år. Remmens livslängd går heller inte att 

garantera bli minst 10 år då polymera material utsätts för kemiskt åldrande vid 

värme i kombination med syre (Ullman 2003). 

Produktförslag 1 uppfyller samtliga krav väl utom lätt att montera och sänkt 

ljudnivå i drift då det gäller att monteringen blir perfekt för att undvika att 

rörelsen blir ”sned” och genererar missljud. 

Eftersom produktförslag 3.1 uppfyller kravspecifikationen lika väl som 

produktförslag 3.2 och är billigare så är detta förslag det bästa alternativet och det 

är även det förslag som gruppen har valde att gå vidare med. 

4.4 Komponentval 

De komponenter som behövs för valt produktförslag är framförallt tre 

linjärenheter d.v.s. en enhet i varje led. Eftersom kraven på förflyttning är olika i 

alla led behövs det olika längder på linjärenheterna, och eftersom ett annat krav är 

att produkten ska bestå utav standardkomponenter så har gruppen valt att välja 

den närmaste längd som är större än vad kravet på förflyttningen är som vald 

återförsäljare har i sitt sortiment. Baserat på intervjun så valde gruppen Aratron 

AB som återförsäljare av dessa enheter och i dess sortiment fanns längderna 56 

mm och 170 mm. Z-led ger alltså en förflyttning på 170 mm och X-, och Y-led 56 

mm. Enligt linjärenheternas produktblad så klarar de mindre enheterna en statisk 

Tabell 4.1 – Utvärdering av produktförslag 
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last på 128 kg och en dynamisk last på 67 kg vilket uppfyller kraven för laster. 

Linjärenheterna ger även en noggrannhet på 0,02 mm som uppfyller kravet för 

precision (Hiwin Coporation). 

Trots att motorstyrning är avgränsat i detta projekt kommer det ändå krävas för att 

påvisa resultatet. Motorerna som kommer användas är stegmotorer med olika 

storlekar, där en kommer att användas för Z-led, medan X- och Y- led kommer att 

ha en lite mindre motor, detta för att linjärenheterna här är mindre. Stegmotorn 

som används för Z-led har en inbyggd broms då Z-led tar upp den statiska 

tyngdkraften. Dessa motorer levereras med en drivenhet och tillhörande kablar till 

respektive motor. 

Kopplingen mellan stegmotorerna och linjärenheterna sker medhjälp av en 

”Oldham koppling” som överför vridmoment trots vinkelavvikelser, parallella och 

axiella förskjutningar mellan axlarna. 

Ett nätaggregat skall också sättas in detta för att ge ström till motorerna. Detta 

nätaggregat omvandlar ström från 230 volt till 24 volt.  

Den totala vikten av komponenterna är 4,65 kg. Detta är exklusive kablage och 

skruvar. För viktberäkning, se bilaga 4. 

4.5 Detaljkonstruktion 

Konstruktionen består utav 3 detaljer som är följande: En adapter från Z-led till 

X-led, en adapter från X-led till Y-led och en ”arm” för vakuumnålen. Detaljerna 

har anpassats efter komponenterna med hänsyn till kravet om 

standardkomponenter. För bilder på detaljerna, se bilaga 1. 

De adaptrar som konstruerats ska tillverkas med hjälp av bockning och stansning i 

7075 aluminium som är en legering av bland annat zink (5,1–6,1 %), magnesium 

(2,1–2,9%) och koppar (1,2–2,0%). Materialet har en sträckgräns på 280 MPa. 

Materialvalet var förbestämt av företaget då bland annat chassit till Cytoguide 

består av detta material. 

Eftersom målet endast är att ta fram en prototyp så är dessa adaptrar under detta 

arbete framtagna i plast med hjälp av en 3D-skrivare. För att säkerställa att 

prototyperna håller har tjockleken höjts från 3 mm till 5 mm. 

”Armen” för nålen ska tillverkas genom formgjutning av aluminium. Den är dock, 

precis som i ovannämnda fall, tillverkad i plast då den endast är i ett 

prototypstadie och endast är till för att simulera nålens förflyttning. 

4.6 Produktsammanställning 

Komponenterna och detaljerna sammanställdes i Catia V5 för att få en ritning att 

utgå från vid sammanställning av prototypen. Med hjälp av de framtagna 

adaptrarna effektiviserades det använda djupet på instrumentet. Drivenheterna och 
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nätaggregatet har placerats på baksidan av bakstycket. Alla detaljer och 

komponenter är sammansatta med hjälp utav skruvar i ISO M-gänga. 

En produktsammanställning av prototyp gjordes efter att 

sammanställningsritningen var klar. I denna verkliga modell är även kablage till 

motorer och strömtillförsel med. Styrning av motorerna sker genom tillverkarens 

egen programvara ”Ezi-Motion Plus E V6”. Detta genom en Ethernet-kabel som 

kopplas till en dator från den sista drivenheten i seriekoppling av dem 3 

drivenheterna. För kopplingsschema av motorer, se bilaga 4.  

 

 

 

 

 

  

Figur 4.7 – Sammanställning av CAD-modell Figur 4.8 – Sammanställning av prototyp 
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4.7 Utprovning 

De konstruerade adaptrar och ”armen” för nålen har testats med hjälp av FEM-

analys för att kontrollera att de klarar den statiska lasten. Samtliga detaljer uppnår 

en spänning som ligger under materialets sträckgräns. För FEM-analys, se bilaga 

2. 

Resultatet från ljudmätningen visar att ljudnivån sänkts med 40% i jämförelse 

med den befintliga produkten. 

Prototypen kan ge en förflyttning på 5 mm/s i samtliga led vilket uppfyller kravet 

gällande hastighet. 

Den totala vikten av prototypen uppvägdes till 5,33 kg exklusive bakstycket. 

Detta uppfyller inte önskemålet om en totalvikt på under 5 kg. Detta är vikten när 

de framtagna detaljerna är i aluminium. Den totala vikten för dessa detaljer i 

aluminium är 0,098 kg, vilket är 0,031 kg mer än vid detaljerna väger i plast med 

en extra pålagd tjocklek. 

4.8 FMEA 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) har gjorts för att identifiera och 

förebygga möjliga felorsaker. För FMEA, se bilaga 6. Den felorsak som fick 

högst värde var om bromsen till linjärenheten i Z-led inte skulle fungera. 

Felmöjligheten för detta är att vid strömavbrott eller på något sätt tapp av 

servostyrningen så faller nålen ner. Feleffekten av detta är att patienten kan 

skadas. Risktalet för detta fel blev 60, mycket på grund av det kan uppstå 

personskada. Rekommenderad åtgärd till detta är ”kontrollera och testkör innan 

användning”. Genom denna åtgärd sänks risken att felet missas och det nya 

risktalet är 10. 

Ett annat fel som sticker ut är att tillverkaren av linjärenheterna gör ett 

tillverkningsfel som bidrar till att instrumentet går snett och ger ett felaktigt värde. 

Detta fel fick ett risktal på 54 och kunde endast sänkas till 36 då åtgärden är att 

tillse att tillverkaren testkör och mäter noggrannheten innan leverans. Allt ansvar 

ligger alltså på den externa tillverkaren av linjärenheterna. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Enligt resultatet så uppnåddes samtliga krav som hade ställts från Turon MedTech 

AB. Prototypen uppfyller inte önskemålet om en vikt på under 5 kg då den totala 

vikten med verkligt material på detaljerna väger 5,33kg.  

Gruppen hade önskat att stegmotorn till linjärenheten i Z-led hade varit mindre då 

den bygger på den totala höjden med 120 mm och även tillför en del vikt (0,77 

kg).  

Arbetet är avgränsat mot motorstyrning och programmering, men ganska snabbt 

insåg gruppen att om kraven för sänkt ljudnivå och hastighet skulle kunna 

verifieras var detta en nödvändhet. Programmeringen som genomförts är dock 

mycket simpel och prototypen kan inte styras till en specifik koordinat utan endast 

via en mjukvara som styr en motor i taget.  

Själva strukturen av rörelsemekanismen i prototypen är relativt lik den befintliga 

rörelsemekanismen i Cytoguide. Detta är till en fördel då den enklare kan 

implementeras i dess chassi. Denna struktur är även god ur ett 

konstruktionsperspektiv då den största linjärenheten är den som tar upp den 

största lasten. 

5.2 Metoddiskussion 

Gruppen anser att rätt val av metoder gjordes för detta projekt. Eftersom projektet 

är ett konstruktions- och utvecklingsprojekt så passade Fredy Olssons metod för 

princip- och primärkonstruktion bra. Under delen Produktförslag i 

principkonstruktionsetappen blev det endast 4 produktförslag vilket kan anses 

vara lite, för denna metod. Detta berodde på att många produktförslag från början 

redan var uteslutna enligt tidigare gjorda projekt och gruppen endast fokuserade 

på potentiella förslag. 

De två första delarna ur principkonstruktionen, produktdefinition och 

produktundersökning och kriterieuppställning, är i detta fall inte något resultat 

och presenterades således inte i resultatdelen utan i introduktionen och i den 

teoretiska referensramen. 

Intervjumetoden för en strukturerad intervju anser gruppen fungerade bra. Detta 

då samma frågor behövde ställas till de olika leverantörerna och ingen personlig 

relation söktes utan endast fakta. 

Brainstorming var inte en helt optimal metod då gruppen endast består utav två 

medlemmar. För att få ut ett bättre resultat av brainstormingen hade 

gruppstorleken behövt minst fördubblats. 
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Det användes FEM-analys för verifiering av resultatet. Denna metod vävdes in i 

primärkonstruktionen under detaljkonstruktion för att kontrollera om de framtagna 

detaljerna uppfyller kravspecifikationen. Eftersom dessa detaljer inte togs fram i 

verkligt material och ingen spänningsprovning kunde göras var denna metod ett 

bra val. 

5.3 Förslag till fortsatt arbete 

Om Turon MedTech AB finner arbetets resultat av intresse så har gruppen tagit 

fram förslag för fortsatt arbete som rekommenderas. Förslagen är främst det som 

avgränsades i detta projekt. 

• Det behövs göras en omkonstruktion av det skyddande chassit så det 

anpassas till den nya rörelsemekanismen där infästningen i Z-led, 

nätaggregat och drivenheter monteras direkt på chassit. 

• Adaptrarna och nålinfästningen behövs tas fram i verkligt material. 

• Programmering av stegmotorerna behöver man anpassa till företagets 

nuvarande lösning gällande motorstyrning då gruppens lösning endast 

påvisar rörelsen och är ej komplett programmerad. 

• Söka en lösning för vinkelkoppling till motorerna. En vinkelkoppling som 

möjliggör montering av motorerna i 90 graders vinkel hade minimerat den 

upptagna volymen avsevärt. 

• Göra en viktoptimering av prototypen för att uppnå önskemålet på en vikt 

under 5kg. 

5.4 Kritisk granskning av resultat 

5.4.1 Etiska och sociala aspekter 

Resultatet kommer innebära att ljudnivån från Cytoguide inte bidrar till något 

extra obehag eller förhöjd stressnivå för patienten under en 

mammografiundersökning och dess tillhörande vävnadsprov. En hög ljudnivå vid 

en otrevlig situation kan bidra till ett förhöjt obehag och en förhöjd stressnivå 

(Choiniere 2010). Som tidigare nämnt så minskar mammografi dödsantalet till 

följd av bröstcancer med 25–30 % för kvinnor i åldern 50–70 år. Om fler kvinnor 

väljer att genomföra undersökningen kommer dödsantalet till följd av bröstcancer 

minska. 

5.4.2 Ekonomiska aspekter 

Enligt resultatet kommer lösningen ge en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskor och 

läkare. Detta anser gruppen kan leda till att Turon MedTech blir mer 

konkurrenskraftig på marknaden och kan utöka sin försäljning av Cytoguide vilket 

ur ett ekonomiskt perspektiv gynnar företaget. 
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Den nya lösningen består av standardkomponenter som är lätta att montera vilket 

kommer leda till att monteringstiden och ledtider kortas ner som i sin tur kommer 

leda till en ekonomisk vinning. En annan fördel med standardkomponenter är att 

om någon av dessa skulle krångla kan det hänvisas till leverantören. 

5.4.3 Miljöaspekter 

Lösningsförslaget ger lite mer materialåtgång än befintlig lösning då 

linjärenheterna är större en befintlig rörelsemekanism vilket är dåligt ur ett 

miljöperspektiv.  

Linjärenheterna och stegmotorerna tillverkas i Taiwan vilket ger en lång transport 

vilket inte är bra ur ett miljöperspektiv. Gruppen hade gärna sett att dessa 

komponenter tillverkades i Sverige både för att minska transporten och garantera 

goda arbetsförhållanden för tillverkaren. Gruppen har dock inte lyckats hitta en 

lämplig tillverkare.  

Förutom elektroniken är allt tillverkat i antingen aluminium eller rostfritt stål som 

är fullt återvinningsbara material. Linjärenheterna måste dock monteras isär då 

dessa består av olika delar med olika material. (Hiwin Coporation). 

5.4.4 Arbetsmiljöaspekter 

Även om huvudsyftet i projektet var att sänka ljudnivån som instrumentet ger 

ifrån sig för patientens skull så har ljudnivån även en stark inverkan på 

arbetsmiljön för sjuksköterskor och läkare som arbetar i anslutning till 

instrumentet. Som tidigare nämnt så visar studier på att sedan år 1960 har 

ljudnivån på sjukhus ökat från 57dB till 72dB under dagen och 42dB till 60dB 

under natten. Detta anser gruppen vara en oroväckande utveckling. 

Implementering av resultatet i Cytoguide innebär en minskning med 40% för just 

verktyget Cytoguide detta kommer motverka den negativa utveckling och ge en 

bättre arbetsmiljö för sjukhuspersonalen. 
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6. Slutsatser 
Gruppen har dragit en del slutsatser efter erhållet resultat. 

 

• Enligt resultatet har ljudnivån som rörelsemekanismen ger ifrån sig 

minskat med 40% vilket kommer innebära en behagligare situation för 

patient, sjuksköterskor och läkare under ett vävnadsprov i samband med 

en mammografiundersökning. 
• Samtliga krav som ställdes från Turon MedTech AB har uppfyllts. 
• Användning av standardkomponenter kommer troligtvis innebära en 

ekonomisk vinning för Turon MedTech AB då standardkomponenter är 

billigare än specialtillverkade. 
• Monteringstiden för att sätta ihop instrumentet kommer även att kortas 

ner, detta för att användningen av standardkomponenterna är lättare att 

montera ihop än de specialtillverkade. 
• Prototypen uppnår inte önskemålet att väga under 5 kg, detta med 0,33 kg 

marginal. 
• Undersöka möjligheten att hitta en lösning för att kunna vinkelkoppla 

motorerna detta hade medfört att den upptagna volymen att minska. 

 



Referenser 

23 
 

7. Referenser 
Absetz P., Aro A. R., Sutton S. R.. (2003). Experience with Breast Cancer, 

prescreening perceived susceptibility and the psychological impact of screening.  

Department of Epidemiology and Health Promotion. (2019-03-14). 

Bergman, B., Klefsjö, B. (2012). Kvalitet från behov till användning. (p.162–163, 

p.486–487) 5. ed. Lund: Studentlitteratur AB. 

Choiniere, D. (2010). The Effects of Hospital Noise. Nursing Administration 

Quarterly. (2019-04-22). 

Dumay, J., Qu, S.Q. (2011). The qualitative research interview.  

Emerald Group Publishing Limited. (2019-05-05). 

Engelman K., Cisik A.M., Ellerbeck E.F. (2005) Women’s Satisfaction with Their 

Mammography Experience: Result of a Qualitative Study. Women & Health. 

(2019-03-14). 

Hand, M. (2016). Exploring Design Tradeoffs in Profile Linear Guide Selection. 

Thomsons Industries Inc. (2019-03-27). 

Hildebrandt, H. J. (1981). Ball Screw Technology. Engineering (London). (2019-

03-13). 

Hiwin Coporation. KK Series. https://motioncontrolsystems.hiwin.com/Asset/KK-

--Series-Catalog.pdf. (2019-05-25). 

Institute of Medicine and National Research Council. (2001). Mammography and 

Beyond: Developing Technologies for the Early Detection of Breast Cancer: A 

Non-Technical Summary. Washington, DC: The National Academies Press. 

(2019-03-14). 

Jonsson, J. (2016). Ball Screws – A High Load Motion Control Solution. 

Thomsons Industries Inc. (2019-03-14). 

Ljung, C. CATIA V5 GPS/ GAS responsible. Alten AB. 

Marek, J. (2011). Linear Systems 101 -- Basics for Design Engineers. Thomsons 

Industries (2019-03-18). 

Petersson, H., Motte, D., Eriksson, M., Bjärnemo, R. (2013). Integration of 

Computer Aided Design Analysis into the Engineering Design Process for use by 

Engineering Designers. (2019-05-04). 

Petersson, H., Motte, D., Bjärnemo, R. (2015). Using Templates to support the 

Engineering Designer Performing Computer-Based Design Analysis. (2019-05-

04). 

Ruth, M. (2018). Salem Press Encyclopedia of Science, 2018. 2p. (2019-03-04). 

https://motioncontrolsystems.hiwin.com/Asset/KK---Series-Catalog.pdf
https://motioncontrolsystems.hiwin.com/Asset/KK---Series-Catalog.pdf


Referenser 

24 
 

Sarcar, M.M.M., Mallikarjuna, K., Rao, K., Narayan, L. (2008). Computer Aided 

Design and Manufacturing. PHI Learning Pvt. (2019-03-18). 

Sclater, N., Chironis, N. (2007). Mechanisms and mechanical devices sourcebook. 

(p.251) 4. ed. New York: McGraw-Hill. 

The Engineers Post, Belt Drives and Types of Belt Drives, URL: 

https://www.theengineerspost.com/types-of-belt-drives/ (2019-03-18). 

Turon MedTech AB, URL: https://turonmedtech.com/ (2019-03-07). 

Weise, C. (2010). Investigation of patient perception of hospital noise and sound 

level measurements: before, during and after renovations of a hospital wing. 

Architectural engineering – Dissertations and Student Research. (p.7). (2019-05-

24). 

West, J. (2005). What do we know about noise in hospitals. The Journal of the 

Acoustical Society of America. (2019-05-27). 

World Steel Associations, About steel, URL: https://www.worldsteel.org/about-

steel.html (2019-03-04). 

Olsson, F. (1995). Principkonstruktion och Primärkonstruktion. Lund: Institutet 

för Maskinkonstruktion. 

Ullman, E. (2003). Materiallära. (p.123–125, 265–267) 14. ed. Stockholm: Liber 

AB.  

Ulrich, T., Eppinger, D. (2012). Product design and development. (p.1-11) 5. ed.   

New York: McGraw-Hill.

https://www.worldsteel.org/about-steel.html
https://www.worldsteel.org/about-steel.html


 Bilagor 

25 
 

8. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuresultat 

 Aratron AB Rollco AB Thomson Tollo 
Linear AB 

OEM Motor AB 

Har ni en rörelsemekanism 
som kan ge en förflyttning 
på 50<x<60 mm samt 
150<x<200 mm? 

Ja, vi har 
kulskruvsbaserade 
linjärenheter. 
 

Vi har kulskruvar i 
dessa storlekar. 

Ja. Vi erbjuder 
kulskruv, glidskruv 
samt linjärenheter. 

Vi har inga färdiga 
komponenter i den 
storleken. Vi kan dock 
ta fram komponenter 
till en remdrift.  

Går dessa att kopplas till ett 
axiellt koordinatsystem med 
3 axlar? 

Linjärenheterna kan 
enkelt kopplas i två 
led. 

Vi har ingen 
lösning för det. Det 
kommer krävas en 
egenkonstruktion. 

Linjärenheterna går 
att koppla i 3 led. 

Det blir komplicerat, 
men det går att lösa. 

Vilken belastning klarar 
rörelsemekanismerna? 

Beroende på storlek. 
Den minsta 
linjärenheten: 
Statisk: 1088N 
Dynamisk: 647N 

720 N dynamisk 
kraft och 960 N 
statisk. 

Helt beroende på 
modell. Hänvisar till 
produktkatalog. 

En rem med bredd på 
9 mm klarar 120 N. 

Kan rörelsemekanismerna 
ge en hastighet på 5mm/s? 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Är rörelsemekanismerna 
underhållsfria? 

Linjärenheten måste 
smörjas med ett 
intevall på 100 km. 

Den måste smörjas 
efter 500 timmar i 
drift. 

Glidskruven är helt 
underhållsfri. 

En rem är i behov av 
spännas efterhand då 
den blir ”slapp”. 

Vilken precision har 
rörelsemekanismen? 

0,02 mm. 
Kulskruven  

Beroende på vilken 
sort, 0,1mm-
0,01mm. 

Hänvisar till 
produktkatalog. 

- 

Hur anser du att ljudnivån är 
i förhållande till liknande 
produkter? 

Den är mycket låg. Den är låg, den 
uppnår dock inte 
samma standard 
som 
linjärenheterna. 

Kulskruvs/glidskruvs-
linjärenheterna är i 
princip ljudlösa.  

En remdrift ger en 
extremt tyst rörelse. 
De andra 
komponenter som 
krävs kan dock ge ifrån 
sig ljud. 

Är livslängden på 
rörelsemekanismen längre 
än 10 år? 

Ja. Ja. Ja, samtliga. Beroende på 
omgivningen kan 
remmen utsättas för 
kemisk åldrande. 
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Bilaga 2 – Bilder på detaljer 

  

XY-Adapter ZX-Adapter 

Arm för nål Bakstycke 
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Bilaga 3 – FEM-analys 
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Bilaga 4 – Viktberäkning komponenter* 

 

Komponent Vikt (kg) 

Linjärenhet Z-led 1.4 

Linjärenhet x-led 0.23 

Linjärenhet Y-led 0.23 

Stegmotor Z-led 0.77 

Stegmotor X-led 0.11 

Stegmotor Y-led 0.11 

Drivenhet Z-led 0.3 

Drivenhet X-led 0.3 

Drivenhet Y-led 0.3 

Nätaggregat 0.9 

Totalvikt 4.65 

 

*Vikten av komponenterna är hämtad från respektive komponents 

produktspecificering. 
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Bilaga 5 – Kopplingsschema motorer 

 

1. Signalkabel från bromsen till drivenheten. 

2. Encoderkabel från motorn till drivenheten. 

3. Motorkabel från motorn till drivenheten. 

4. Strömkabel från nätaggregaten till drivenheten. 

5. Ethernetkabel från datorn till den sista drivenheten i seriekopplingen. 

6. Motorerna seriekopplas via Ethernetkablar. 

Hämtad från: https://fastech.co.kr/new/board/bbs/board.php?bo_table=sub010208_en 

https://fastech.co.kr/new/board/bbs/board.php?bo_table=sub010208_en


Nr Risk- Rekommenderade Po S Pd Risk-

Huvudfunktion Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Po S Pd tal åtgärder tal

1
Felaktig 

installation
1 9 6 54

Tillse att instruktioner för installation 

följs
1 9 2 18

Tillverkningsfel 1 9 6 54
Tillse att tillverkaren gör 

nogrannhetstester innan leverans
1 9 4 36

Tappar 

instrumentet
6 7 1 42

Tillse att instrumentet förflyttas riskfritt 

samt kontroll av förvaring och 

handhavande av produkt

1 7 1 7

El fel 3 7 1 21 Kontrollera kablage 1 7 1 7

Faller vid 

strömavbrott
Skadar patient

Bromsen fungerar 

ej
1 10 6 60

Kontrollera och testkör innan 

användning
1 10 1 10

Felberäkningar 2 7 2 28 kontrollera beräkningarna 1 7 1 7

Fel monterade 2 6 3 36 Kontrollera montering 1 6 3 18

Fel material 1 7 3 21 Materialkontroll 1 7 1 7

Ej tillräcklig 

tjocklek på 

material

1 6 7 42 kontrollmäta 1 6 1 6

Adaptrarna 

passar ej
Går ej att montera Feltillverkade 5 4 1 20

Se till att leverantören tillverkar efter 

ritningar
2 3 2 12

2

Konstruktionen håller 

ej

Adaptrarna går 

sönder
Kopplar samman 

linjärenheterna
Adaptrar

Komponent/operation Felkarakteristik Efter åtgärd

Verksamhet/produkt - Turon MedTech AB/ 

Cytoguide

Utförd av och deltagare - Alexander Broms och Rickard 

Perlaki

Detaljnamn - Cytoguide Detaljnummer

Projektledare Datum - 2019-05-05 Uppföljningsdatum Anmärkning

Fungerar ejGår sönder

Linjärenheter

Ger ett felaktigt 

värde
Går snett

Utföra rörelsen
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