
BS part 

Nyproduktutveckling (examensarbete) 15 poäng. 
Av: Emma Leander & Josefine Nilsson, Sektionen för ekonomi 
och teknik. 
Examinator: Leif Nordin. 
Handledare. Leif Nordin. 
Utbildningsprogram: Utvecklingsingenjör 120p. 
Datum:07-05-31.



Halmstad University  
 

 1 

 
Sammanfattning  

 
I takt med ökande miljökrav i Sverige och världen blir det allt viktigare för företagen att 
kunna erbjuda ett mer miljövänligt sortiment.  
Syftet med utvecklingsprojektet har varit att bistå Gambro med att förbättra sin 
miljöprofil inom dialystekniken. 
 
Gambro utvecklar och säljer kompletta lösningar för Hemodialys (HD-dialys) till 
dialyskliniker och allmänna sjukhus. BiCart och SelectCart är två stycken plast patroner 
innehållande natrium bikarbonat respektive natrium klorid. Patronerna används i 
samband med dialyser och i dagsläget kastas carterna direkt efter en genomförd 
behandling istället för att plasten återvinns. Detta då det inte går att öppna båda typerna 
utav patroner och tömma ut resterande innehåll efter en dialys behandling så att 
återvinningen av tillverknings plasten polypropylen kan ske.  
 
Projektet har därför byggt på att ta fram en lösning på hur patronerna kan öppnas och då 
bli mer miljövänliga. BS part gör hanteringen av carterna efter användning mycket 
smidig och enkel då det går snabbt att öppna patronerna. Dessutom är det efter öppnandet 
lätta att tömma och stapla vilket gör att de tar liten plats.  
Vår produkt kommer att öka Gambros dialys sortiment och erbjuda kunden en smidig 
hantering utav BiCart och SelectCart även efter användandet utav dessa.  
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Abstract  

 
In pace with tougher environmental demands in Sweden and the rest of the world, the 
option of being able of supplying a more environmentally friendly selection of products 
has become a very important issue for companies.  
 
Gambron develops and distributes solutions for HD dialysis for dialysis clinics and public 
hospitals. BiCart and SelectCart are two plastic cartridges containing sodium bicarbonate 
respectively sodium chloride. The cartridges are used in connection with dialysis and as 
of today the cartridges are thrown away immediately after treatment instead of recycling 
the plastic. This is because of the problem that you can not open both types pf cartridges 
and emptying the remains after a dialysis treatment so that recycling of the plastic 
polypropylene can take place. 
 
This project has therefore set out to come up with a solution so that the cartridges could 
be opened and there for become more environmentally friendly. BS part makes the 
handling of the cartridges, after being used, very simple since the opening is very easy. 
Besides after they have been opened, they are easy to empty and storing will not take up 
much space. 
Our product will expand Gambro’s dialysis assortment and offer the customer a 
convenient way of handling the BiCart and SelectCart after they have been used. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund projektet  
 
Projektet har genomförts i samarbete med Gambro tidigare Gambro Renal Products, vilka 
utvecklar och säljer kompletta lösningar för Hemodialyser (HD-dialys) till dialyskliniker 
och allmänna sjukhus.  
 

För att kunna genomföra en dialys och rena 
patientens blod från dess slagprodukter 
använder Gambro sig av natrium bikarbonat och 
natrium klorid som katalysatorer under 
reningsprocessen. På grund av detta måste 
natrium bikarbonatet och natrium kloridet 
förvaras sterilt vilket görs med hjälp av två 
stycken olika helt återförslutna plast patroner, 
BiCart och SelectCart (se Fig1). BiCart 
innehåller natrium bikarbonat och SelectCart 
natrium klorid och båda patronerna är 
tillverkade av plasten polypropylen. 

 
BiCart och SelectCart sätts fast på sidan av 
dialysmaskinen (se Fig2) då dialysen skall påbörjas varpå 
två knivar skär upp ett hål i botten av patronerna och ett 
hål i övre delen på patronerna. Genom det övre hålet förs 
destillerat vatten in och blandar sig antingen med natrium 
bikarbonatet eller natrium kloridet. Lösningen förs sedan 
ut genom det nedre hålet för att gå in i ett filter vilket 
även blodet passerar för att fungera som katalysatorer i 
reningsprocessen av blodet.  
 
Beroende på patientens kroppsstorlek används en viss 
mängd lösning vilket oftast innebär att pulver och vatten 
rester blir kvar inuti patronerna efter behandlingen. En 
viss del av den resterande vätskan sugs ut ur patronerna 
med hjälp av en speciell funktion på dialysmaskinen. Den 
återstående blandningen mellan pulver och vatten kan 
liknas vid en cement kaka som inte är giftig men täpper 
igen rören om denna hälls ut i vasken.    
 
Efter en behandling slängs de använda patronerna och nya patroner sätts i dialysmaskinen 
för nästa dialysbehandling.  
 

Fig1. BiCart och SelectCart.  

Fig2. BiCart och SelectCart 
fastsatta på sidan utav 
dialysmaskinen.  
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Fig3. BiCart och SelectCart genom åren. 

 
 

1.2 Bakgrund Historia Gambro  
 
Gambro utvecklar och tillhandahåller produkter, behandlingar och tjänster inom dialys 
detta framförallt för kroniskt njursjuka men även för intensivvårdspatienter. En dialys 
utförs på kliniker och tar cirka 3-5 timmar och måste genomföras flera gånger i veckan. 
Patienten kan även utföra en dialysbehandling själv i hemmet men detta är mycket 
krävande och behandlingen utförs flera gånger per dygn. Extrakorporala terapier utförs 
också för att rena kroppen från andra vätskor och gifter både på kroniskt sjuka och akut 
sjuka patienter.  
 
Den första konstgjorda njuren uppfanns år 1961 
av Nils Alvall och efter ett möte med 
industrimannen Holger Craford så startades 
Gambro år 1964. Företaget startades i Lund där en 
stor del av företaget än idag ligger. År 1967 
började Gambro massproducera konstgjorda 
engångsnjurar och dialysmaskiner. I början av 70-
talet öppnades den första anläggningen utanför 
Sverige och idag har Gambro produktion i elva 
länder och försäljning i över 100. Gambro 
noterades på Stockholmsbörsen 1983. Efter att ha 
förvärvat företaget Hospal så lanseras BiCart för 
första gången som har utvecklats kraftigt sedan 
dess (se Fig3). 1991 öppnas den första 
dialyskliniken vilken är belägen i Lund. 1996 blir  
Gambro helägt systerbolag till Incentive och 1998  
byter Incentive namn till Gambro, senare år 2000 
byter även CUBE BCT namn till Gambro BCT. 
CUBE förvärvades 1990. 2005 uppnår Gambro 
BCT en försäljning på trehundramiljoner US-
dollar och 2006 får Gambro en ny ägare, Indap 
AB. Gambro ligger idag i stor förändring till följd av detta bland annat har Gambro Renal 
Product ändrat namn till enbart Gambro.  
 
I Sverige finns Gambros ledning och i Lund återfinns produktion av dialysmaskiner, 
vattenreningsanläggningar och det koncentrat som används i samband med 
dialysbehandlingar. Även forskningen och utveckling av dialyser sker i Lund. 
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1.3 Problem formulering  
 
I samband med ökande miljökrav i Sverige och världen kommer återvinning av BiCart 
och SelectCart att bli ett måste. För att göra återvinningen möjlig måste plast patronernas 
resterande innehåll efter dialysbehandlingen kunna tömmas ut. Med tanke på miljökraven 
vill Gambro även minska transporterna av använda carter. 
 
Gambro söker en lösning på problemet så företaget kan erbjuda kunderna ett komplett 
sortiment för dialysbehandlingar där användarna även lätt skall kunna ta hand om 
använda BiCart och SelectCart patroner. 

1.4 Syfte   
 
Projektet syftar till att utveckla ett användarvänligt öppningsverktyg för BiCart 650/720 
samt SelectCart patronerna, så att enkel tömning av dess resterande innehåll efter 
användning kan ske. Konstruktionen skall utformas så att BiCart och SelectCart efter 
öppnandet tar så liten lagrings- och transportutrymme som möjligt för att underlätta 
hanteringen och kostnaderna av carterna.   

1.5 Målsättning  
 
Målet med projektet är att BiCart och SelectCart skall uppfylla de ökade miljökraven 
genom att återvinna plasten polypropylen som carterna är tillverkade av.  
 
Dessutom är målet att öka Gambros konkurrenskraft detta genom att erbjuda kunden ett 
brett dialys sortiment där användarna snabbt och snidigt kan öppna, tömma och göra 
patronerna återvinningsbara.   
 
Huvudmålet med projektet är att enkelt kunna tömma både BiCart 650/750 och 
SelectCart på deras resterande innehåll efter användning. Delmålet för projektet är 
således att enbart utveckla ett öppningsverktyg för carter med samma storlek. 
Projektmålet i stort är att Gambro indirekt genom öppningsverktyget skall kunna erbjuda 
kunden en mer miljövänlig cart vilket är ett steg framåt i miljötänkandet. Produkten får 
inte blir för dyr då det skall finnas en ekonomisk vinning i projektet, dessutom får inte 
lösningen vara sådan att några delar på dialysmaskinen måste konstrueras om.  
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1.6 Avgränsningar  
 
Under projektarbetet kommer inte tid att läggas på CE-märkning och eventuell 
patentsökning. Om CE-märkning och patentsökning skulle bli aktuellt kommer Gambro 
ansöka om detta. Gambro kommer även att bidra med elektronisk utrustning som 
tillexempel motorer om detta skulle bli aktuellt till den färdiga produkten/prototypen. 
Arbetet ska fokuseras på lösning av problemet och det kan vid detta skede innebära att 
prototypen har vissa delar mekaniska som sedan blir elektriska om Gambro går vidare 
med idén.  

2 Projektplan 

2.1 Krav  
Huvudkravet är att produkten ska passa och kunna öppna den Europeiska modellen av 
BiCart (650/720) och SelectCart. Gambro har satt upp ett antal primärkrav och 
sekundärkrav.  
  
Primärkraven är: 

• Patronen skall stå upprätt under öppnandet. 
• Patronerna skall kunna staplas efter öppnandet.  
• Utrustningen skall utrustas med lämpliga varningssymboler och skyddsutrustning. 
• Det skall ta max 15 sekunder att öppna en patron. 
• Kostnaden för verktyget får inte överstiga 15 000 SEK. 
• Verktyget skall inte vara större än 30*30*60 centimeter (L*B*H). 
• Prototyp skall göras så att utvärdering med klinikpersonal kan göras. 
• Utrustningen ska vara säker att hantera för användarna under transport, 

användandet, rengörning samt service. 
 
 
Sekundärkraven är: 

• Även kunna öppna BiCart 1150. 
• Utrustningen ska byggas i material som klarar av aggressiv miljö utan att vikten 

blir för hög. 
• Verktyget ska ha en ergonomisk design och vara lätt använd. 
• Utrustningen ska vara utformad på ett så underhållsvänligt sätt som möjligt. 
• Utrustningen ska utformas så att användarna behöver anstränga sig så lite som 

möjligt. 
• Ingen rökutveckling. 
• Ingen spånbildning. 
• Verktyget skall vara tyst. 
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2.2 Intressent analys  
 
Via intressentanalysen (se Fig4) vill vi få fram vilka som påverkas mest av vårt projekt 
och vilka som har störs intresse av projektet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysen visar att Gambro och användarna är dom som har de absolut största intresset för 
öppningsverktyget. Gambros intresse bygger på att öppningsverktyget gör BiCart och 
SelectCarts mer miljövänliga samt utökar deras produkt sortiment för dialyser. 
Användarna, alltså vårdpersonalen kan lätta ta hand om BiCart och SelectCart efter en 
behandling. Projektet kan också påverka andra intressenter vilka kan utläsas ur figur 4.  

2.3 Projektorganisation 
 
Figur 5 nedan är en beskrivning på vilka som är engagerade i projektet. Fredrik Lostrup 
är projektansvarig på Gambro och vår kontakt person under projektet. Michaela 
Hagermark är också projektansvarig och har ansvar för allt pappersarbete rörande 
pojektet. Lars-Olof Nilsson är chef för avdelningen som projektet genomförs åt och 
därmed den som har det övergripande beslutsfattandet för projektet och dess budget.  
  
 

 Fig4. Intressentanalys av öppningsverktyget. 

Hög påverkan, högt intresse 
 
Gambro 
Kontaktpersoner på Gambro 
Vårdpersonal 
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Handledare 
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plast 
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Städpersonal 
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Tillverkare  
Produktionen  

Liten påverkan, litet intresse 
 
Transportföretag 
Soptippen/förbränning 
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2.4 Projektkalkyl  
 
Prototypen för öppningsverktyget får inte lov att överskrida 15 000 kronor. Dock 
kommer det hållas en marginal på 5000 kronor för att kunna täcka oförutsedda kostnader. 
Därutöver kommer resekostnader och kostnader för rapporten att tillkomma för Gambro. 
Övriga resurser är att Gambro står för den elektriska tekniken och patent samt CE 
märkning om det blir aktuellt. Vi har även tillgång till deras labblokaler om projektet 
kräver det.1  

2.5 Tidsplan  
 
En tidsplan av modellen Gantt-schema utarbetades i början vad projektet med viktiga 
hållpunkter och aktiviteter. Tidsplanen är bifogad som en bilaga2.  
 

2.6 Sekretess  
 
Ett sekretess- och projektavtal har skrivits mellan Gambro och projektdeltagarna, 
Josefine Nilsson och Emma Leander. Avtalen är bifogade som bilagor3. 

                                                 
1 Se bilaga A. Projektkalkyl.  
2 Se bilaga B. Tidsplan. 
3 Se bilaga C och D. Sekretess- och projektavtal. 

Gambro: Lars-Olof Nilsson 
(Utvecklingschef) 

Gambro: Fredrik Lostrup 
(Project Manager)  

Gambro: Michaela Hagermark 
(Project Manager) 

Högskolan Halmstad: Josefine Nilsson 
(Utvecklingsingenjör) 

Högskolan Halmstad: Emma Leander 
(Utvecklingsingenjör) 

Fig5. Projektorganisation 
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2.7 Risker med projektet  
 
Tänkbara risker med projektet är: 

• Att inte finna en bra lösning på problemet. 
• Fel tidsbedömning. 
• Konkurrenter kommer ut på marknaden med en liknande produkt.  
• Gambro går i konkurs. 
• Försenade och förlånga leveranser av material som krävs för prototypen. 
• Missberäkningar i budgeten. 
• Sjukdom. 

 
De risker som är störst och kan leda till att projektet misslyckas är missbedömning av 
tiden som krävs för olika moment och aktiviteter i projektet samt överskriden budget. 
Tidsåtgången för de olika momenten kan öka beroende på flera olika faktorer tillexempel 
sjukdomar, försenade leveranser och att inte tester kan genomföras som planerat. Detta 
kan då leda till att projektet inte är klart då det planlagts. Budgeten kan också komma att 
överskridas vid oförutsägbara kostnader därför bör en marginal hållas för den typen av 
händelser. Det finns även en överhängande risk för att konkurrenterna presenterar en 
liknande produkt för marknaden. Mindre risker som kan leda till ett projektmisslyckande 
kan vara att Gambro går i konkurs, risken är dock liten då Gambro är ett världsledande 
företag inom dialys. 
 

3 Metod 
 
I projektet kommer dynamisk produktutveckling att användas som metod (Dynamisk 
produktutveckling, Ottosson, S 1999). Genom att jobba med en dynamisk 
produktutvecklings metod kommer bland annat en långtidsplanering i början av projektet 
att skrivas. Denna kommer att uppföljas med flera delmål och korttidsplaneringar. De 
problem som ska lösas kommer att bearbetas parallellt i så stor mån som möjligt vilket 
bidrar till att tid kan sparas och helhetssynen på projektet blir bättre.  
 
Metoder som kommer att användas för att effektivisera och skapa det bästa resultatet är: 
  

• Brain Aided Design (BAD)- Idegenerering1 med hjälp av sina egna och andras 
tankar och kunskaper. Här är alla idéer välkomna och ingen ide är en dålig ide. 
Denna metod kommer att användas genom hela projektet då problem uppkommer. 
Metoden kommer även användas för att få fram alla tänkbara lösningsförslag. 
BAD inspirerat också till att tänka innovativt och kreativt (Dynamisk 
produktutveckling, Ottosson, S 1999). 

 
 

                                                 
1 Se bilaga E. Tankekarta. 
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• Pencil Aided design (PAD)- Genom användning av skisser och enkla teckningar 
kan lösningsförslagen och idéerna illustreras på ett enklare och tydligare sätt. 
Även här används den kreativa sidan hos de berörande personerna. Skisserna kan 
också användas som hjälpmedel vid förklaringar då information söks. PAD 
kommer att användas som stöd och dokumentation under projektet (Dynamisk 
produktutveckling, Ottosson, S 1999). 

 
• Model Aidid Design- När förslag på lösningar har tagits fram kan hjälpmedel som 

modeller vara mycket givande. Med hjälp av modeller kan enklare tester göras 
och på så sätt kan de bra lösningarna sorteras ut snabbt. Modellerna kommer att 
användas för att på ett snabbt sätt komma fram till de bästa lösningarna 
(Dynamisk produktutveckling, Ottosson, S 1999). 

 
• Computer Aided Design- Ritaprogram som exempelvis Catia V5 används för att 

göra ritningar och vara till grund för tillverkningsprocessen. Metoden används i 
ett senare skede i projektet när ett lösningsförslag har tagits fram. Ritningar1 på 
den färdiga produkten görs för att illustrera och vara till hjälp under 
konstruktionen av prototypen (Dynamisk produktutveckling, Ottosson, S 1999). 

 
För att utvärdera risker, lösningsförslag och information har matriser och metoder 
används som kan ses nedan. 
 

• SWOT- Styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT2 visar vad som är 
projektets starka respektive svaga sidor och vad som är viktigt att tänka på i 
framtiden. Anledningen till att en SWOT ska göras är för att på ett strukturerat 
sätt kunna se produktens positiva och negativa sidor3.  

 
• FMEA- Faliure mode and effect analysis. För att kunna analysera fel risker 

används denna matris. Detta kan göras flera gånger under projektets gång då 
analysen görs på konstruktionens alla delar. För att få fram produktens 
allvarligaste fel risker, upphovet till dem och sannolikheten att de inträffar 
kommer FMEA:n4 att användas som hjälpmedel5,6.  

 
• Utvärderingsmatris- Det finns flera olika utvärderingsmetoder men syftet för alla 

är att på ett smidigt sätt visa vilket lösningsförslag som är mest värt att fortsätta 
med. Utvärderingsmatrisen kommer att användas som ett teoretiskt hjälpmedel för  

 

                                                 
1 Se bilagor F1, F2, F3 och F4.  Konstruktionsritningar. 
2 Se bilaga G. SWOT. 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/SWOT 
4 Se bilaga H. FMEA. 
5 http://www.machine.ikp.liu.se/publications/fulltext/fmea.pdf 
6 http://www.fmeainfocentre.com/foreign%20language/swedishse2fmea.pdf 
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att sortera ut de realistiska löningarna från de orealistiska. Självklart kommer 

information även från tester ha stor betydelse här. (Se stycke lösningsförslag) 
 

• Dagbok och veckorapport ska göras under hela projektet då det är ett hjälpmedel 
för en själv men även dokumentation om någon tvist skulle uppkomma. Detta 
kommer att göras kontinuerligt under hela projektet, just för de ovannämnda 
anledningarna. 

 
• Tester- Utförs för att kunna urskilja och bedöma lösningarnas relevans. Detta 

kommer att bli en av de viktigaste metoderna för projektets slutresultat då teorin 
testas praktiskt1. 

 
 

För att kunna få fram en bra helhetslösning på problemen som projektet innehåller 
kommer kontakt tas med experter på de olika beröringsområderna. 
Informationssökningen kan delas upp i två delar. Den första är användarna och de 
berörda tillexempel företaget. Här kommer intervjuer både personliga och per telefon att 
göras. Intervjuerna är förberedda med frågor som framtagits sen innan, det för att få fram 
den information som är viktig för själva projektet. Användarstudier kommer att utföras på 
dialysavdelningar då det är viktigt att se hur personalen jobbar. Här får även användaren 
chans att berätta vad de har för önskemål med produkten. Efter att ha tagit del av 
informationen från användarna kommer detta att ses som krav, önskemål och vara en 
viktig faktor i produktutvecklingen så som kraven är från Gambro. 
 
Den andra är kontakten2 som tas är med företag och personer med expertkompetens som 
krävs för att kunna lösa vårt problem. Syftet med kontakt med personer och företag är att 
tillhandahålla den kunskap som inte finns i projektgruppen från början. Med det kan ett 
bättre och välarbetat projekt utföras3.  

 

 

                                                 
1 Se bilaga I. Tester. 
2 Se bilaga J. Kontakter 
3 http://www2.hh.se/staff/joru/u3PPL-classes.htm 
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4 Utvecklingsprocess  
 
Efter att kontakt tagits med Gambro bestämdes ett möte för att få mer information om 
vad företaget står för och framförallt vad projektet kommer att innebära. Mötet ägde rum 
på Gambro i Lund, närvarande från företaget var Fredrik Losturp och Michaela 
Hagermark, båda project managers. När beslutet togs att genomföra projektet som 
Gambro erbjöd, skrevs projekt och sekrettes avtal1. En projektdefinition2 från Gambro 
kom tillhanda efter det första mötet därefter utarbetades det en projektplan. 
 
Idegenerering med hjälp av brainstorming3, skisser och informationssökning 
genomfördes under hela projektet. Brainstormingen gjordes enskilt i projektgruppen men 
även med andra personer vilka har olika kunskaper och erfarenheter. De flesta skisser 
gjordes i samband med brainstorming för att skapa sig en klarare bild av de tankar och 
idéer som framkom. Informationssökningen i början av projektet innebar sökning via 
webben men också genom samtal med slutanvändarna och personal på Gambro4. För att 
få fram information och kunskap som projektet krävt utformats skisser som hjälpmedel.  
 
Mötet med slutanvändarna gjordes på Helsingborgs lasaretts dialysavdelning. Under 
studiebesöket och genom intervjuer framkom det att sjuksköterskorna ville ha ett verktyg 
med få moment. Ansträngningen för att öppna carterna skulle dessutom vara så liten som 
möjligt och att platsen där verktyget skulle förvaras var mycket liten. Personalens tid var 
även strängt pressat.  
 
Med de lösningsförslag som framkommit och informationen från Gambro samt 
slutanvändarna började information att söks. För att genomföra förlagen och utvärdera 
vilka som var realistiska kontaktades personer med olika kompetens och bakgrunder. 
Bland annat kontaktades personer med kniv, värme och plast kompetens.  
 
Under projektets gång gjordes utvärderingar på lösningsförslagen samt ett antal tester och 
enkla modeller. Lösningsförslag kan ses nedan. Beslut om vilken uppskärningsmetod 
som skulle användas skede med hjälp av olika utvärderingar. Vidare gjordes nya tester på 
infästningar av patronerna, knivblad och lämpligast metod för uppvärmning av plasten. 
Efter tester och diskussioner med bland annat företaget Backer BHV5, Arne Sikö 
(Universitetsadjunkt på Halmstads Högskola) och Ruben Rydberg (Ingenjör på 
Halmstads Högskola) valdes den lämpligaste metod för uppvärmningen. Elementet och 
plastpatronernas temperatur testades6 sedan. Detta gjordes på Nibe AB7 i Markaryd med 
hjälp av deras utrustning för att mäta temperaturer i braskaminer.  CADI Produktion AB  

                                                 
1 Se bilaga C och D. Sekretess- och projektavtal. 
2 Se bilaga  K. Projektdefinition.  
3 Se bilaga E. Tankekarta. 
4 www.gambro.se. 
5 www.backer.se. 
6 Se bilaga I. Test. 
7 www.nibe.se 
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lånade ut sin utrustning och bidrog med material för att göra framställandet av 

vår prototyp möjlig. Kontakter som tagits kan ses i bilaga J. 
Ritningar1 i Catia har tagits fram på den valda lösningen vilka skrivits ut i 2D. 
 

4.1 Lösningsförslag 
 
Efter idegenereringen valdes några lösningsförslag ut för att bearbetas och utvärderas 
ytterliggare.  

4.1.1 Skära med hjälp av varm tråd 
Förslaget (se Fig6) bygger på att med hjälp av en uppvärmd rostfri metall tråd skära av 
överdelen på plastpatronen. Tråden värms upp genom att föra ström igenom den så att en 
lämpig temperatur uppnås för uppskärning av plastpatronen. Tråden sitter uppspänd rakt 
för att erhålla en så smidig uppskärning som möjligt.  
 
Att öppna carterna med en varm tråd skull innebära att 
konstruktionen enkelt kunde konstrueras så att alla modeller 
av carter skulle gå att öppna. Nackdelen med lösningen var 
att kraftig rökutveckling bildades vid uppskärningen. 
Anledningen till detta var dels att tråden smälte plasten och 
rök bildades.  Och dels att tråden fort kyldes när plasten 
smälte och lade sig runt tråden för att smält och bilda rök när 
tråden blev varm igen. Röken innehåller till största del 
koldioxid och är inte giftig men lukten är stark och 
obehaglig. I utrymmarna som öppningsverktyget kommer att 
stå finns det ingen tillgång till ett luftutsug vilket gör att 
röken kommer att spridas i rummet och va till en mycket stor 
nackdel.  
 

4.1.2 Värma knivblad 
Iden bygger på nästan samma princip som förslaget ovan. 
Även här skulle ström generera värme men istället för att använda sig av en tråd skulle ett 
knivblad användas. Tanken var att använda sig av en större yta vilket skulle hålla 
temperaturen längre och göra öppningen av carterna lättare och snabbare. Tyvärr uppkom 
samma problem som i föregående ide. Plasten lade sig på knivbladet och när kniven blev 
varm igen smälte plasten och rök utvecklades. Ytterliggare en nackdel med förslaget var 
att knivbladet blev slött då plasten lade sig uppe på och runt bladet. 
 

                                                 
1 Se bilaga F1, F2, F3 och F4. Konstruktionsritningar. 

Fig6. Skära med 
en varm tråd. 
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4.1.3 Skära upp 
 
I dagsläget finns det en maskin som öppnar enbart BiCart 650/720 med hjälp av ett 
rakblad. Det fungerar bra men dock går bara BiCart att öppna och processen tar mycket 
lång tid.  
 

4.1.4 Klippa upp 
 
Att klippa upp patronen med hjälp av en liknande 
trädgårdssax (se Fig7) var ytterliggare en ide. 
Nackdelen är att plastpatronerna ändrar sin styvhet 
beroende på hur gamla de är. En ny patron har en 
mycket seg plast vilken är svår att komma igenom, en 
gammal patron har en mycket spröd plast som lätt 
spricker. Om metoden klippning skulle användas är 
det stor sannolikhet att de gamla patronerna spricker 
eller sprängs. Detta skulle vara till en stor nackdel 
eftersom patronerna innehåller vätska och pulverrester 
som lätt skulle kunna spillas ut. Det är även ett 
problem för de nyare patronerna då de kan fastna i 
knivbladen då dessa kläms ihop. 
 

4.1.5 Stansa upp 
I de tidigare beskrivna lösningsförslagen har uppskärningen gjorts precis under själva 
överdelen locket på patronen. Med denna lösning skulle patronen kunna öppnas på 
ovansidan. Konstruktionen skulle vara sådan att en svarvad ring med en lite eggad sida 
skulle tryckas ner i patronen. I mitten av ringen skulle en hållare sitta som höll kvar 
locket i sin position så att detta inte trycktes ned i den konformade patronen och fastade. 
 
Lösningsförslaget gav ett bra skär snittet och det bildas inga spån eller någon 
rökutveckling. Nackdelen var att det krävdes en kraft på 25 000 kilo vilket åstadkoms 
med en hydralpress under testerna för att komma igenom den 1,5 millimeter tjocka 
plasten. Problemet skulle kunna lösas med tillexempel någon form av pneumatik 
cylinder. Dock kommer öppningsverktyget att placeras i ett slaskrum där tillgång till 
trycklyft inte finns. Konstruktionen skulle dessutom bli stor och att lösa problemet med 
att locket fastnar i carten skulle var mycket komplicerat. Sjuksköterskorna (användarna) 
vill inte heller att öppnandet av cartern skall vara för tungt då sjukhuspersonalen redan 
idag är utsatt för tunga lyft. Nackdelarna med förslaget är därför många.  
 

Fig7. Klippa upp. 
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4.1.6 Borra upp 
 
Iden1 bygger på föregående lösningsförslag med att öppna patronen på ovansidan. Även 
här skulle en ring tillverkas med en eggad kant, ringen skulle sedan rotera med en 
hastighet på 680-150 rpm. Rotationen skulle åstadkomnas genom drivning från en trefas 
motor. Patronerna tryckas ner i en hållare som var vinklad snett uppåt för att föras mot 
den roterande ringen. På så sätt skulle maskinen passa till både BiCart  
650/720 och SelectCart. Nackdelen med förslaget var att locket fastnar i ringen men detta 
skulle kunna lösas med någon form av utstötare eller också manuellt dock skulle 
skaderisken öka markant då. Tidsaspekten ligger på gränsen av vad som är kravet från 
Gambro (se Fig8). 
Det positiva med detta förslag är: 
 

• Den passar till både BiCart och 
SelectCart. 

• Snittet blir fint vid skärningen. 
• Få delar i maskinen. 
• Enkel uppskärning. 
 

Det negativa med detta förslag är: 
• Det blir lite spånbildning. 
• Finns risk för att maskinen skulle 

dåna lite. 
• Locket fastnar i ringen om ingen 

funktion finns så att locket trycks 
ut efter öppnandet. 

• Kan inte skära upp BiCart 1120 
 
 

 

4.1.7 Värma plast och skära med knivblad 
 
Förslaget bygger på en kombination av iden att använda värme och använda metoden 
med knivblad. Plasten punkt värms2, 3 cirka en och en halv centimeter under 
överdelen/locket. Plasten ska komma upp i en temperatur så att den enbart blir mjuk och 
inte smälter. Då plasten mjuknar går det lättare att skära igenom plastpatronen med en 
kall kniv. Fördelen med att öppna med en kall kniv i den varma plasten är att de inte blir  
 

                                                 
1 Se bilaga O. Ritningar borra upp.  
2 www.elit.se. 
3 www.conflux.se. 

 

Fig8. Borra upp. 
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någon rökutveckling och plasten lägger sig inte på knivbladet. Plasten värms 

upp med hjälp av ett element. 
 
Det positiva med detta förslag är: 

• Verktyget kan utvecklas så den kan skära både BiCart 650/720, SelectCart och 
BiCart 1120. 

• Verktyget kan utvecklas så att den kan skära flera patroner åt gången. 
• Verktyget och uppskärningen är tyst. 
• Verktyget kan göras helt automatiskt. 

 
Det negativa med detta förslag är: 

• Maskinen måste knäppas på minst sex minuter innan den ska användas. 
• Kravet på öppningstiden överskrids om verktyget enbart utformas för en patron. 

 
 

4.2 Utvärdering av lösningsförslagen 
 
De två sista förslagen som redovisats är de som skulle fungera bäst. Anledningen till att 
de andra förslagen har valts bort är att de negativa delarna inte gick att försumma med 
anledning till kraven. Förslaget att borra upp patronen och att värma samt skära uppfyller 
de viktigaste kraven som ställts av Gambro. Det förslag som valdes att arbeta vidare med 
och göra en prototyp av var att värma plasten och skära med knivblad. Det som gjorde att 
förslaget valdes var att det uppfyllde de flesta kraven och önskemålen. Det negativa med 
det valda lösningsförslaget var tidsaspekten men eftersom verktyget har planerats att 
utformas så att flera patroner kan öppnas samtidigt så uppfyller verktyget även detta krav. 
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Fig9.  BS-part 

Fig10. Utsvarvat hål i locket. Handtaget 
fäst vid två plattjärn vilka kan glida 
framåt på grund av de urfrästa 
sidospåren.   

 

5 Resultat BS part  
 

5.1 BS part 
 
Projektet resulterade i BS part- BiCart and 
SelectCart part (se Fig9) vilket är ett 
öppningsverktyg som uppfyller syftet och målet 
samt kraven för projektet. Den huvudsakliga 
funktionen är att med hjälp av värme lätt kunna 
skära av både BiCarts och SelectCarts överdel så att 
dessa smidigt kan tömmas, staplas och återvinnas.   
 
 
BS part är konstruerad som en upp och nervänd 
rektangulär låda vilken rymmer ett noselement1 för att 
åstadkomma värme, en trekantsformad kniv samt ett 

termoelement. Lådan är dessutom isolerad med 
vermeculite för att minimera värmeavgivningen till 
omgivningen och därav behålla maximal värme 
inuti lådan. På lådans ovansida är det utsvarvat ett 
hål (se Fig10) stort nog för att passa båda typerna 
av carter vilka skall kunna föras ner genom detta, 
var av endast locket då förblir synligt från 
ovansidan2.  
 
Den rektangulära lådan är tillverkad av 5 millimeter 
tjockt syrafast rostfritt stål med ett snyggt och grepp 
vänligt handtag vilket via två plattjärn och två 
urfrästa sidospår på lådans långsidor (se Fig10) 
också är fäst till kniven inuti lådan (se Fig11). 
Handtaget kan lätt föras fram och tillbaka över 
lådan och då förflytta kniven i samma riktning. 
Detta genom att handtaget också via det två 
plattjärnen är fäst vid två stycken linjärstyrningar3 
på lådans två långsidor (se Fig10 och 12). Kniven 
är tillverkad av 1 millimeters tjockt fjäderstål och är  

 

                                                 
1 Se bilaga L. Noselement.  
2 Se bilaga F1, F2, F3 och F4. Konstruktionsritningar. 
3 Se bilaga M. Linjärstyrningar. 

Fig11. Handtag, kniv och 
plattjärn fäst till varandra. 
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140 millimeter bred och 60 millimeter hög med en vinkel på 25 garder vars 

form framtagits med hjälp av tester.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fjäderstålet ger en god beständighet mot en aggressiv miljö och har en hög 
utmattningshållfastighet. Linjärstyrningarna är av modell Igus drylin W 061 (se Fig12) 
och är 300 mm långa och har fyra tillhörande slädar vilka plattjärnen är fästa till.  
 
 
Inuti lådan strax under där plattjärnet binder 
samman kniv och handtag sitter en 25 
millimeter tjock fyrkantig skiva av vermeculite 
(se Fig13). Detta isoleringsmaterial har en  
 
temperaturtolerans upp till 1100 grader Celsius 
som gör det till en god isolator vilket krävs i 
applikationen. I vermeculiten har ett hål med 
diametrarna 96 millimeter och djupet 20 
millimeter samt 83 millimeter och djupet 5 
millimeter svarvats ut och centrerats med hålet 
på lådans ovansida. Isoleringen är fastsatt inuti 
lådan med hjälp av två stycken vinkeljärn en på 
vardera långsida utav lådan. Inuti det hål som svarvats placeras 
noselementet (se Fig13) då detta inte är helt runt har isoleringen 
bearbetats så att detta skall passa in. 
Noselementet har en diameter på 90 millimeter och är 20 
millimeter högt samt 3 millimeter tjockt och en spänning på 230 
volt och en effekt på 250 Watt.  
 
Elementets temperatur regleras utav en regulator med ett för 
inprogrammerat börvärde på 480 grader Celsius2, värdet visas 
och kan lätt justeras på regulatorns display (se Fig14). 
Regulatorns display visar även den aktuella temperaturen på 
noselementet vilket regulatorn får information om  

                                                 
1 www.igusab.se. 
2 Se bilaga I. Tester. 

Fig12. Linjärstyrning. 

Fig13. Vermeculiteskiva 
anpassad för noselementet. 

Fig14. Regulator 
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genom sammankoppling till ett termoelement1. 

Termoelementet ligger löst mellan noselementet och isoleringen i ett infräst spår i 
vermeculiten.  
 

 
Termoelementet har en böjbar mantelyta (se Fig15) och fungerar 
som en termometer för att känna av aktuell temperatur på 
noselementet och vidarebefordrar denna information till 
regulatorn. Totalt kan den mäta en temperatur upp till 800 grader 
Celsius.  
 
Ovanför elementet finns spelrum för kniven att skjutas fram och 

tillbaka med hjälp av handtaget (se Fig16). Över detta mellanrum 
sitter ytterliggare en isoleringsskiva fäst med M4 i lådans ovansida 

och med brickor mellan isolering och plåt för att 
åstadkomma ytterliggare isolering med hjälp av den 
luftspringan som bildas. Även denna isolering har ett 
hål utsvarvat med en diameter på 83 millimeter som 
är centrerat med den nedre isoleringen och hålet i 
lådans övre plåt. Isoleringen minskar här 
värmeavgivningen till omgivandemiljö och förhindra 
uppvärmning utav lådans ovansida så denna inte blir 
het. 
 
BS-part öppnar lätt BiCart och SelectCart genom att 
dialys sköterskan börjar med att start BS-part minst 6 
minuter innan själva öppningen av patronerna skall ske. Därefter placerar sköterskan 
antingen BiCart eller SelectCart i hålet på BS-parts ovansida där även två bitar av en 
svarvad metallring sitter fast runt hålet. Detta dels för att cartens lock skall stödja på 
dessa och bli hängande i luften och dels för att göra upplyftningen utav cartens lock efter 
öppnandet mer ergonomiskt. Carten får därefter sitta i BS-part runt 30 sekunder innan 
sköterskan skjuter handtaget framåt och skär av övre delen av carten med kniven. Nedre 
delen av carten kommer då att falla ner i en uppsamlare. Detta möjliggörs genom att 
lådan är upphöjd på två plåtben vilka är fast satta på insidan av lådans båda kortsidor och 
sammanbundna med två plattjärn. Därefter kan sköterskan lyfta ut den avskurna nedre 
delen av carten, tömma den och stapla den samt att plocka bort locket. (Se Fig17 Hur 
öppning utav BiCart och SelectCart går till).     

 
 

 
 
 
                                                 
1 Se bilaga N. Kopplingsschema.  

Fig15. Termoelement. 

Fig16. Kniv skjuts över 
isoleringen. 
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Verktyget är tänkt att konstrueras så att flertalet carter kan placeras i BS-part och öppnas 
samtidig, då kan tiden 30 sekunder motiveras med att fler carter kan öppnas på 30 
sekunder i stället för en på 15 sekunder. Värmen gör att det går snabbt att öppna och 
kniven ger ett snyggt snitt och staplingsmöjlighet kan i och med detta erbjudas. Själva 
processen är enkel och minimering av antal moment har uppfyllts.           
 

1. Starta BS part. 
2. Ladda med patron. 

3. För handtaget framåt och skär 
 av överdelen utav patronen. 4. Plocka ut nedre delen 

av den avskurna patronen. 

5. Töm patronen och 
stapla den. 

Fig17. Öppning av BiCart och SelectCart med hjälp utav BS-part. 



Halmstad University  
 

 23 

 

 

6 Marknaden  
 
Under projektets gång har Gambro gjort stora förändringar i företaget så som bland annat 
omorganisationer och delning av koncernen. Texten som följer nedan är baserade på 
tidigare uppgifter och därför kan viss information vara felaktig i dagens situation på 
företaget.  
 
Gambro har tre olika sektioner, Renal Products, Healthcare och BCT. Vi arbetar med 
Gambro Renal Products som utgör 72% av Gambros totala intäkter. Gambro Renal 
Products har produktion i 10 länder och försäljning i över 100 länder. Deras största 
markand är EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) som utgör 64% av deras totala 
marknad. 19% går till Amerika och 17% till Asien och resten av världen. Idag finns de 
cirka 1,500,000 miljoner dialyspatienter över hela världen men antalet patienter ökar med 
3-4% i Europa, USA och Japan och i övriga världen ökar antalet med 8-10%. Inom 
kronisk sjuka patienter finns två olika behandlings sätt och den vanligaste är 
Hemodialysis (HD). HD-dialysen görs på kliniker och behandlingen görs cirka tre gånger 
i veckan och varje dialys tar tre till fem timmar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambro har två stora konkurrenter Baxter och FMC och tillsammans med dessa så utgör 
de två tredjedelar av världsmarknaden. Företagen har försökt med olika sorters lösningar 
på problemet att patronerna inte går att återvinna när det är pulverrester kvar i patronerna. 
Exempel på försök är att göra en försvagning i själva plastpatronen men detta har inte 
fungerat då patronerna inte tålt den aggresiva miljön de utsätts för. Det är mycket viktigt 
att patronerna är helt återförslutna. Olika verktyg har också framtagits men utan 
framgång. 
 

Fig18. Översikts bild över fördelningen mellan patienter och de två 
behandlingsmetoderna. 
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Behovet av öppningsverktyget som riktar sig till personalen på avdelningen för njursjuka 
ökar med takt av att patient antalen ökar. Idag finns inte något verktyg som kan öppna  
båda patronerna och detta gör att mycket plast som skulle kunna återvinnas går till spillo. 
Marknaden för BS part skulle vara ungefär 150 000 sjukhus. Verktyget kommer att 
underlätta arbetet för sköterskorna och indirekt göra carterna miljövänligare. På detta sätt 
kan Gambro bli mer konkurrens kraftiga och matcha de framtida miljökraven. Eftersom 
plastpatronerna används i varje HD-dialys så släng minst 40 patroner om dagen på varje 
dialysavdelning och dialysklinik.  
  

7 Marknadsplan 
 
Öppningsverktyget kommer att säljas i samband med försäljningen av Gambros 
helhetssystem av dialysutrustning. Verktyget kommer även att säljas separat till 
dialysavdelningar och kliniker som redan har utrustning från Gambro. Innan Gambro 
börjar producera BS part kommer en förfrågning om intresset för BS part skickas ut till 
sjukhusen. Gambro gör detta för att kunna uppskatta hur stor produktionsstorleken skulle 
kunna vara. BS part kommer att säljas enskilt till sjukhus som redan har Gambros 
produkter till en början. Där efter kommer BS part att inkluderas i deras försäljning av 
kompletta dialysutrustning. Verktyget ägs av Gambro och kommer att säljas av dem. BS-
part största marknad kommer sannolikt att bli i Tyskland och i Sverige. Dessa länder har 
redan idag höga krav på återvinning men med den ökade miljömedvetenheten kommer 
förhoppningsvis övriga världen också öka sina krav och därmed ökar marknaden.  
 

Fig19. Bilderna visar i procent hur marknaden är uppdelad över de olika sektionerna, HD, PD och 
intensive care.  
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8 Ekonomiska planer  
 
En projekt kalkyl har gjorts för att se kostnader och intäkter1. Om produkten kommer att 
vidare utvecklas kommer en mer realistisk pay off tid erhållas vilket bör hållas i åtanke. 
De uppgifter som kalkylen är baserad på är från prototypen om den vidar utvecklas 
kommer denna att ändas.   
 
9 Risker  
 
En stor risk med projektet är att Gambro som företag just nu ligger i stor förändring. 
Eftersom hela koncernen omorganiseras har detta projekt inte lika stor fokus som det 
hade i början av arbetet. Andra följd risker med detta är att budgeten blir stramare och 
kontakt personerna på företaget får tidsbrist. Då projektet inte har gjorts på företaget har 
den negativa påverkan varit mindre och projektet har kunnats fortskrida som ett enskilt 
arbete. Vad gäller budgeten så har de billigaste lösningarna alltid undersökts för modell 
och prototypbygge. Detta har genererat i att allt arbete har genomförts utav 
projektdeltagarna.  Risker som oenighet i projektet har lösts genom öppna diskussioner 
och fördelning utav arbetet. En riskanalys2 har gjorts. 

                                                 
1 Se bilaga P. Efter projektkalkyl.  
2 Se bilaga H. FMEA. 



Halmstad University  
 

 26 

 

10 Slutsatser och reflektioner  
 
Arbetet med projektet har i stort fungerat mycket bra med ett tillfredställande resultat 
som både löser problemet och uppfyller syftet med projektet. BS part kommer att 
underlätta den dagliga hanteringen av carter då dessa går snabbt att tömma och dessutom 
är staplingsbara efter tömningen. BiCart och SelectCart blir med hjälp av BS part mer 
miljövänliga då dessa kan återvinnas då carternas resterande innehåll kan tömmas ut och 
dessutom tar mindre lagrings- och transportutrymme. Underhållningskostnaderna för BS 
part kommer också att kunna hållas på en minimal nivå då den är lätt att rengöra och 
delarna enkelt kan bytas ut.  
 
Dock har problemet varit svårt att lösa främst på grund av kravet på att öppningen av 
carterna ändas får ta 15 sekunder. Med vidare utveckling av BS part kan detta krav 
uppfyllas genom att konstruera om BS part så flera carter kan öppnas på en gång och 
dessutom automatiskt. Öppning av BiCart 1150 skulle då också kunna bli möjlig. 
Problemet har också varit svårt att finna en lösning på då krav fanns på att det inte fick bli 
någon spånbildning eller rökutveckling samt att inte verktyget fick låta.    
 
Arbetet med konstruktionen och tillverkningen av prototypen har fungerat bra dock har 
många återvändgränder som varit tidskrävande uppstått. Bland annat har flera olika 
uppvärmnings- samt uppskärningsmetoder testats innan rätt kombination hittades.  
 
Projektet har varit mycket lärorikt då alla teoretisk kunskap har fått användas praktiskt 
och framförallt har mycket kunskaper inhämtats inom produktionsteknik under 
prototyptillverkningen.  
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Bilagor 
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Bilaga A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget BS part projekt     
        

Projektet Del i projektet   Kostnad 
Prototyp      
  Material   5000 
  Arbetskostnad   1300 
Tester      
  Material   300 
Resekostnader    2000 
Telefon    500 
Utexpo    300 
Papper      
  Rapport   600 
Marginal    5000 
        
Total summa     15000 

Budget BS part projekt     
        

Projektet Del i projektet   Kostnad 
Prototyp      
  Material   5000 
  Arbetskostnad   1300 
Tester      
  Material   300 
Resekostnader    2000 
Telefon    500 
Utexpo    300 
Papper      
  Rapport   600 
Marginal    5000 
        
Total summa     15000 
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Bilaga B 

Tidsplan                        
                          
Nov.    Dec. Jan.  Feb.   Mars    April   Maj   
v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 v.14 v.15 v.16 v.17 v.18 v.19 v.20 
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                          
                          
                          
Brain storming    Budget    Modell              
Intressentanalys    Undersökningar   Tester              
Tidsplan     Utarbeta produkt   Prototyp              
Informationssökning   Redovisning    CAD               
Projektplan     SWOT    Rapportskrivning             
Användarstudier    Riskanalys    Praktiska tester             
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Bilaga E 
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Bilaga G 
SWOT 
 
Styrkor: 

• Finns inget motsvarande idag på marknaden. 
• Resurser till möjlig produktion finns. 
• Kan snabbt komma i produktion då företaget själva inte behöver lägga ner tid på 

konstruktion. 
• Möjliggör återvinning av plastpatronerna. 
• Ökar miljömedvetenheten. 
• Kompletterar Gambros helhetssystem inom HD-dialys. 
• Förhindrar komplikationer vid strängare krav om återvinning. 
• Produkten kan användas globalt. 
  

 
 
Svagheter: 

• Ny metod för användarna. 
• Kräver att produkten sätts fast i till exempel ett bord. 
• Utstrålar en viss värme. 
• Vissa lösningar behöver bearbetas mer. 
• Verktyget måste startas ca 15 minuter innan första användandet. 

 
 
Möjligheter: 

• Produkten kan konstrueras för att även passa BiCart 1120 
• Metoden skulle kunna användas vid öppning av andra produkter då temperatur 

och tid kan ställas in. 
• Skydd av produkten, till exempel mönsterskydd. 
• Försäljning till länder även utanför Europa. 
• Strängare miljökrav ökar behovet av produkten. 

 
 
Hot: 

• Produkten prioriteras inte på företag. 
• Projektet läggs ner och produktion uteblir. 
• Användarna är ointresserade av produkten. 
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Bilaga I 
Test Nibe. 
Tester har genomförts för att kunna fastställa vilken temperatur plasten skall ha för att ge 
bra skärmöjligheter och för att undersöka på vilket avstånd noselementer bör sitta från 
BiCarten respektive SelectCarten.  Testen utfördes dessutom med olika spänningar för att 
kunna utvärdera noselementets maximala temperatur vid dessa. 
För att kunna genomföra testet användes ett noselement, 
isoleringsmaterialet vermiculite, en voltmätare, en 
vridtransformator, BiCart och Selectcart, två stycken 
termoelement, aluminium tejp och datorprogrammet easy view. (Se 
Fig20) 

Värmevaculite bearbetas med 
borrmaskin och bandsåg så att 
noselementet passar in i denna. Varpå 
ett hål sågas i ytterligare två 
värmevaculitebitar där den ena erhåller 
en diameter som får Carten placerad 5 
mm från noselementet och 
den andre på 7,5 mm avstånd 
(se Fig21). Därpå erfordras en 

ställning åt noselementet och 
isoleringshöljet med ett hål så att 
Carten kan föras ned på rätt plats, 

i detta fall användes en braskamins skorstensutgång.  
Noselementet temperatur vid spänningarna 150 V, 185 V 
och 225 V testas sedan för att kunna se på vilken 
temperatur det stabiliserar sig på. Detta görs på under 30 
minuter (se Fig23) då registrering av temperatur sker var 
5 minut. Temperatur mätningen sker med hjälp av ett termoelement vilken sitter fast 
tejpad vid elementets kant varpå temperaturen registreras i en dator med hjälp av 
programmet easy view där diagram visades (se Fig24). Mellan varje mätning skall 
elementet samt isoleringen svalna för att kunna registrera korrekta värden för tid och 
temperatur.  Vid varje spänning mäts också temperaturen på plasten vid olika tidpunkter 

och med två olika avstånd från noselementet 5 mm och 7,5 
mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig20. Modell. 

Fig21. Noselement i 
vermiculiten. 

Fig22. Ställning för modell. 

Fig23. Mätning av 
temperatur. 
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Resultatet utav mätningen: 
Element spänning 150 V.  
Tid Temp 
30 min 246°C 
 
Plastens temperatur spänning 150 V med ett avstånd på 5 mm. 
Tid Temp 
1 min 87° C 
40 s 72° C 
 
Plastens temperatur spänningen 150 V med ett avstånd på 7,5 mm. 
Tid Temp 
1 min 103° C  
40 s 68° C 
 
Element spänning 185 V. 
Tid Temp 
4:40 min 246° C 
5 min 253° C 
10 min 303° C 
15 min 316° C 
20 min 323° C 
25 min 327° C 
30 min 330°C 
 
Plastens temperatur spänning 185 V med ett avstånd på 5 mm. 
Tid Temp 
10 s 34° C  
15 s 41° C 
20 s 56° C 
25 s 63° C 
30 s 77° C 
35 s 90° C 
 
Plastens temperatur spänning 185 V med ett avstånd på 7,5 mm.  
Tid Temp 
10 s 34° C 
15 s 45° C 
20 s 51° C 
25 s 63° C 
30 s 69° C 
35 s 80° C 
40 s 87° C 
45 s 92° C 
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Josefin 4 Nilsson
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Testet visade på att plasten når en god temperatur för skärning då spänningen är 185 V på 
elementet och tiden för att uppnå temperaturen var 35 s med ett avstånd till plasten på 5 
mm.     
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 24. Diagram för testerna. 
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Bilaga J 
Kontakter 
 
En sammanfattning av kontakter som har varit viktiga för projektet. 
 
Sören Bertilsson   (Tidigare ägare av Metro Ljusreklam) 

Rotech  

Sollex AB 

Helsingborgs lasarett   (Jenny Bergkvist, Dialysavdelningen) 

Lars-G Johansson                       (Universitetslektor Maskinteknik på Halmstads Högskola) 

Arne Sikö    (Universitetsadjunkt på Halmstads Högskola) 

Ruben Rydberg  (Ingenjör på Halmstads Högskola) 

Conflux (��������	
������) 

Elit  (Lutz Lemser, Säljare Instrument) 

Rotec 

Helens rör    (Mona Nilsson) 

Börje Dellstrand   (Universitetsadjunkt på Halmstads Högskola) 

Lina Karlsson   (Plastexpert, Gambro)  

Incoil induktion AB  

Per Andersson  (Halmstads Högskola) 

CADI Produktions AB  (Bengt-Åke Svensson, VD) 

Backer BHV   (Tedd Molin, Product Manager) 

Alvar Nilsson  (Civilingenjör)  

Eskilstuna sliperiet 

Halmstads plåtservice  

Nibe 
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Bilaga L (1/2) 
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Bilaga L (2/2) 
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Bilaga M 
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Bilaga N 
Kopplingsschema   
 
kopplingsschema för elektroniken, styrdon, halvledarrelä, temoelement och noselement. 
Dessa är komponenter tillhörande BS part.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Halvledarrelät 

T1 L1 

A2- A1+ 

3: 1,2 2: 6,7 

2: 2,3 
Styrdon 

”Sockerbit” 

Noselement 

Termoelement 

1 0 

Säkring 5A 

Jord  

0 
Jord 

1 
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Bilaga O (1/3) 
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Bilaga P 
 

Text   Besktivning   Timmar Kostnader 
Projektnamn   BS part       

Projektledare  
Josefine Nilsson, Emma 
Leander     

Projektets 
startdatum  2001-10-06       
Antal timmar för genomförande    1000   
Köpt extern tid     8   
Beräkn kostnad för köpt extern 
tid      2000 
Material       5000 
Övriga kostnader       2800 
          
Summa kostnader för utveckling       9800 
         
Underlag för kalkylen       
   DM DL     
Säkringar  20       
Fästelement  10       
Plastlåda  50       
Noselement  409       
Termoelement  620       
Halvledarrelä  335       
Regulator dTRON  2110       
Slipning av kniv  100       
Metalchassi  500       
Kniv  10       
Isolering  30       
Linjärstyrning  300       
Montering    30     
           
Summa tillverkningskostnad       4539 
         
Uppgifter för lönsamhetsberäkning      
         
Antal enheter av den nya produkten som skall säljas per år. 1000   
Beräknat säljpris till grossist/återförsäljare.  9600   
Beräknad material kostnad per styck i kronor.  4494   
Beräknad tillverkningstid per styck i timmar.  0,25   
Timpeng för produktions 
personal.   120   
Rörlig del mot direkt lön för produktions personal.   150%   
            
Kostnader efter utveckling       
   Utexpo    200 
   Rapport tryckning   600 
         
Total kostnad för genomförande av projektet     10600 
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Lönsamhetsberäkning       
Intäkter/ år      9600000 
Avgår        
Tillverkningskostnad      4539000 
         
Täckningsbidrag         5061000 
Pay off tid år         0,0 
Täckningsgrad         53% 

 
 
 


