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Sammanfattning
Uppgiften i detta projekt har bestått av att ta fram en produkt som skall underlätta
ett arbetsmoment för personal som arbetar på en sterilcentral. Arbetsmomentet
utgörs av att styra in en lastvagns front i kammaren på en autoklav, en s.k.
dockning. Momentet försvåras då marginalerna att avvika från ideal
dockningsposition och ända lyckas med instyrningen är mycket små.
Uppdragsgivaren Getinge hade önskemål om att produkten skulle gå att
eftermontera hos kunder på deras befintliga system. Ett av kraven som ställdes var
att produkten skulle passa två typer av vagnar, en vagn med reglerbar arbetshöjd
och en vagn med fix arbetshöjd. Getinge skall inte själva tillverka systemet utan
köper in det från en underleverantör. Ett krav som Getinge har är att inköpspriset
inte får överstiga 500 kr.
I ett första skede togs det fram olika principlösningar som kunde lösa uppgiften.
Dessa presenterades i form av skisser och CAD-modeller. Efter utvärdering av
principlösningarna valdes en "bästa" lösning ut som vidareutvecklades i ett steg
som kallas primärkonstruktion. Den lösning som vidareutvecklades var en
mekanisk lösning bestående av två enheter; en enhet som fästs på autoklaven och
en enhet som fästs på undersidan av lastvagnarna.
Lösningens funktionalitet bestod i att underlätta instyrningen för användaren
genom att möjliggöra dockning, trots större avvikelser från ideal
dockningsposition. Detta åstadkoms genom en konisk utformning av enheten fäst
på vagnens undersida.
Lösningen utformades med avseende på att underlätta eftermontering.
Komponenter och material valdes för att säkerställa en lång livslängd hos
produkten. Likaså togs hänsyn till ergonomin, i och med att det är människor som
handhar systemet.

Abstract
In this project the task has been to develop a product that will facilitate an
operation for personnel working in a sterilization center. The operation is to steer
the front of a loading trolley into the chamber of an autoclave, a so-called
docking. The moment is complicated because the margins to deviate from ideal
docking position and still succeed, is very small.
The principal Getinge's desire was that the product could be retrofitted at the
customers on their existing systems. One of the demands was that the product
should fit two types of trolleys, one with a adjustable working height and one with
a fixed working height. Getinge is supposed to purchase the system from a
subcontractor who shall manufacture it and the requirement from Getinge is that
the cost of purchase mustn't exceed SEK 500
Initially principles, solving the problem was developed. These were presented in
the form of sketches and CAD models. After evaluating the principles one of the
them were selected as the winner and was further developed in a stage called
primary construction. The winner was a mechanical system consisting of two
units, one unit attached to the autoclave and one unit attached to the underside of
the trolley.
The system's functionality was to facilitate the docking operation, allowing larger
deviations from the ideal docking position, still with a successful docking. This
was achieved by a conical design of the unit attached to the underside of the
trolley.
The system was designed with respect to facilitate retrofitting. Components and
materials were selected to ensure a long life-span. It was also taken in account that
the system should be ergonomic since it's operated by people.
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1 Introduktion
Detta arbete har sin tyngdpunkt inom produktutveckling och konstruktion. I detta
arbete utgörs den konstruktiva omgivningen av medicintekniska produkter.
Uppdragsgivare har varit Getinge Sterilization AB i Halmstad. Getinge
Sterilization AB ingår i divisionen Healthcare som är en av två divisioner inom
Getinge Infection Control. I fortsättningen av arbetet kommer refereringen till
Getinge Sterilization AB göras som Getinge.

2 Bakgrund
2.1

Företagspresentation

Figur 2.1. Figuren visar företagsgruppen Getinge bestående av de tre företagen: ArjoHuntLeigh,
Getinge och Maquet och respektive företags produktområde. Figuren är hämtad från Getinges
hemsida.

Getinge AB är en börsnoterad företagsgrupp baserad i Sverige. Företagsgruppen
fokuserar på den allra senaste medicinska tekniken och består av företagen
Getinge (Infection Control), Maquet (Medical Systems) och Arjo & HuntLeigh
(Extended Care).
2008 hade Getinge AB omkring 11 500 anställda och man rapporterade
försäljningsintäkter på 2 miljarder euro.
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Affärsområdet Infection Control består av två divisioner; Healthcare och Life
Sciences. Globalt rankas Getinge Infection Control bland de ledande
producenterna av desinfektorer och autoklaver inom vård- och
biovetenskapsdisciplinerna.
Getinge Infection Control har tre kundsegment:
 Hälsovård
 Farmaceutisk/medicinsk utrustning
 Forskning
Getinge Infection Control finns över hela världen, med 29 dotterbolag på sex
kontinenter. Huvudkontoret ligger i Getinge, 2 mil norr om Halmstad.
2.2 Tesaurus
För att det skall bli enklare för läsaren att följa med i rapporten kommer först
följande produkter och begrepp som dyker upp i texten att belysas:





Sterilisering
Autoklav
Dockning
Interface

Sterilisering
I denna rapport avser sterilisering den process då medicinteknisk utrustning, som
exempelvis operationsredskap, frigörs från både sjukdomsalstrande som icke
sjukdomsalstrande mikroorganismer.
Autoklav
En autoklav är en maskin som används för sterilisering av främst medicinteknisk
utrustning inom sjuk- och tandvård. Steriliseringsprocessen sker i autoklavens
tryckkammare med hjälp av vattenånga, under högt tryck och hög temperatur.
Dockning
I denna rapport avses med dockning den aktivitet då man styr in fronten på en
lastvagn (för bild på lastvagnar, se Figur 5.1 och Figur 5.2) genom öppningen på
en autoklav och in i dess tryckkammare, följt av fastlåsning.
Interface
Nationalencyklopedins definition av begreppet interface:
"gränssnitt, engelska interface, en väldefinierad kontaktyta mellan två system
eller enheter"
I denna rapport avser begreppet interface både gränssnittet mellan lastvagnens och
autoklavens fronter, men också interfacet mellan människa och teknik i och med
att förflyttningen av lastvagnen sker manuellt.
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3 Projektets omfattning
I detta kapitel behandlas projektets förutsättningar och vilka avgränsningar som
gjordes. Det behandlar enbart information som fanns att tillgå innan fältstudier
påbörjades. I arbetets senare kapitel, då fältstudierna har påbörjats, kommer
information som klargör eventuella frågetecken i detta kapitel.
3.1 Problemformulering
Getinge har idag behov av att utveckla ett nytt moduluppbyggt dockningsinterface
mellan lastvagn och autoklav. Problemen, enligt Getinge, med tidigare
konstruktion är att interfacet inte har varit tillräckligt användarvänligt med
avseende på ergonomi och funktionalitet. I dagens läge är det svårt för användaren
att utföra en smidig dockning i och med att det krävs en hög precision för att hitta
rätt läge för vagnen i förhållande till autoklaven. Detta beror delvis på att det vid
avlastning finns last på vagnens lastyta som hindrar sikten rakt föröver. I övrigt
saknas idag ett feedbacksystem där användaren får information huruvida
dockningen har lyckats.
3.2

Önskemål

3.2.1 Getinges önskemål
Getinge önskar att examensarbetet skall generera ett flertal olika principlösningar
i form av skisser, CAD-modeller eller animeringar till ett moduluppbyggt
dockningsinterface med fokus och funktionalitet enligt nedanstående. Lösningen
skall passa 2 typer av vagnar som ingår i Getinges standardutbud. De
principlösningar som projektet genererar, vill Getinge sedan använda som input
till det skarpa produktutvecklingsprojekt som de skall påbörja i höst.
Fokus
Att utveckla ett dockningsinterface där hänsyn tas till användarvänlighet med
avseende på ergonomi och funktionalitet.
Funktionalitet
Dockningsinterfacet skall möjliggöra följande funktioner:
1.
2.
3.
4.

Underlättande av instyrning av lastvagn mot autoklav
Frikoppling av last i samband med fastlåsning av vagn mot autoklav
Frikoppling av lastvagn från autoklav efter avlastning
Feedbacksystem -användaren skall få klartecken när vagnen är rätt
placerad och fastlåst mot autoklaven

3.2.2 Högskolans önskemål
Högskolan önskar att projektet skall tas "hela vägen" - från idé till digital
prototyp.
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3.3 Avgränsningar
För att tillgodose både högskolans och Getinges önskemål inom tidsramen för
examensarbetet har följande avgränsningar gjorts:



Enbart fokusering på utveckling av funktionen instyrning (funktion 1
ovan)
Begränsad fokus på ergonomi, d.v.s. ergonomi kommer att beaktas, men
inga ergonomiska utvärderingsmodeller kommer att användas

3.4 Mål
I och med att högskolan och Getinge har olika önskemål med projektet, väljer
författaren att dela upp målet i 2 mål, varav det första skall tillgodose Getinges
önskemål.
1. Att ta fram ett antal olika moduluppbyggda principlösningar på funktionen
"instyrning". Lösningen skall fungera för två typer av vagnar som ingår i
Getinges standardutbud. Lösningsalternativen skall redovisas i form av
skisser, CAD-modeller eller animeringar. Valt presentationssätt skall
tydliggöra lösningarnas funktionalitet på ett lämpligt sätt.
2. Utifrån vald principlösning med efterföljande utvecklingssteg skall en
prototyp tas fram, antingen en digital eller fysisk.

4 Metod
I och med att detta arbete har inneburit produktutveckling så har böcker och
kompendier angående olika produktutvecklingsmetoder sökts. Det finns idag
ingen allmänt vedertagen produktutvecklingsmetodik -olika företag och
organisationer använder sig oftast av sina egna metoder. I detta arbete har
författaren använt sig av produktutvecklingsmetoder hämtade från boken
Produktutveckling -effektiva metoder för konstruktion och design (Johannesson et
al. 2004) och häftena Principkonstruktion och Primärkonstruktion (Olsson 1995).
Författaren har valt att dela in sin produktutveckling och även sin rapport i
följande faser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kartläggning
Problembeskrivning
Upprättande av produktspecifikation
Generering av principlösningar
Utvärdering av principlösningar
Primärkonstruktion

Nedanför följer en kort förklaring av vad författaren avser med respektive fas.
4.1 Problembeskrivning
Syftet med problembeskrivningen är att belysa problemet så att erforderlig
information för att lösa uppgiften framkommer.
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4.2 Upprättande av produktspecifikation
Enligt Johannesson et al. (2004) skall en produktspecifikation innehålla en
beskrivning av vad produkten skall åstadkomma, d.v.s. dess funktion. Dessutom
skall den innehålla en samling av krav på produkten och önskemål hos densamma.
Produktspecifikationen kan sägas fungera som ett filter vid utvärdering av olika
principlösningsalternativ. De alternativ som inte klarar kraven, filtreras bort och
därefter rangordnas övriga lösningsalternativ efter hur väl de uppfyller
önskemålen. Enligt Johannesson et al. (2004) skall produktspecifikationen utöver
den "filtrerande" funktionen också fungera som en vägvisare i senare faser av
konstruktionsprocessen på så sätt att komponentval och detaljutformning skall
återkopplas mot produktspecifikationen för att kontrollera att krav och önskemål
efterlevs.
4.3 Generering av principlösningar
Enligt Olsson (1995) syftar generering av principlösningar till att ta fram ett första
utkast på idéer som kan lösa problemet. I denna fas kan kreativa metoder som ex.
brainstorming vara ett hjälpmedel. Principlösningarna presenteras i form av
skisser eller CAD-modeller. Om principlösningens funktionalitet inte framgår av
skissen eller CAD-modellen kan en kompletterande text bifogas i presentationen.
Vid presentationen av respektive principlösning kan, enligt Olsson (1995), även
nedanstående information bifogas:




Uppskattning av tillverkningskostnad
Uppskattning av dimensioner
Enklare hållfasthetsberäkningar

4.4 Utvärdering av principlösningar
I denna fas skall, enligt Johannesson et al. (2004), principlösningarna utvärderas
efter hur väl de svarar mot produktspecifikationens önskemål och krav. Den
lösning som bäst svarar mot önskemålen och kraven, är den lösning som skall
föras vidare till nästa fas i utvecklingsarbetet.
Till hjälp med utvärderingen kan olika typer av matriser användas. Med
utgångspunkt från produktspecifikationen skapas i detta arbete 3 olika matriser
som används i utvärderingen. Dessa är:




Viktbestämningsmatris
Elimineringsmatris
Kesselringmatris

Viktbestämningsmatris
Enligt Johannesson et al. (2004) skall viktbestämningsmatrisen används för att
generera olika viktfaktorer till produktspecifikationens önskemål. Faktorn som
respektive önskemål får, står i relation till hur viktigt det uppfattas att lösningen
uppfyller just det önskemålet i förhållande till de övriga.
Elimineringsmatris
Enligt Johannesson et al. (2004) är elimineringsmatrisens uppgift att eliminera
principlösningar som inte klarar de krav som är satta enligt
produktspecifikationen.
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Kesselringsmatrisen
Detta är själva utvärderingsmatrisen. Till denna matris "anländer" bara de
lösningar som har överlevt elimineringsmatrisen. Enligt Johannesson et al. (2004)
används Kesselringmatrisen för att rangordna principlösningarna efter hur väl de
svarar mot produktspecifikationens önskemål med hänsyn till de tidigare
bestämda viktfaktorerna.
4.5 Primärkonstruktion
I denna fas skall, enligt Olsson (1995), följande arbetsinsats utföras:
"åstadkomma en primär, preliminärt användningsriktig produkt"
Detta arbete innefattar bl.a.



Komponentval
Detaljkonstruktion

Med komponent avser Olsson (1995) en standardkomponent, d.v.s. en komponent
som ingår i en leverantörs standardutbud.
Med detalj avses något som har en "unik" utformning eller funktion och som inte
går att finna i en leverantörs standardutbud.
4.5.1 Komponentval
Komponentval innebär, enligt Olsson (1995), val av komponenter som realiserar
lösningen och där hänsyn tas till produktspecifikationens önskemål, krav och
funktion. Vald komponent skall dimensioneras för att klara de påfrestningar som
konstruktionen kommer utsättas för.
4.5.2 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktion innebär ett mer utförligt arbete. Enligt Olsson (1995) skall här,
en detaljs uppbyggnad, utformning, dimension och material bestämmas. Även här
är det viktigt att hela tiden återkoppla mot produktspecifikationen.

5 Kartläggning
För att kunna göra en ordentlig problembeskrivning, med inringning av
problemet, krävs först en genomgång av själva dockningsförloppet, vilka vagnar
som avses och hur autoklaven ser ut.
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5.1 Lastvagnar
De lastvagnar som instyrningsfunktionen skall fungera för är en höj- och sänkbar
vagn och en vagn med fast arbetshöjd. I fortsättningen av arbetet kommer
referering till den höj- och sänkbara vagnen göras som kolvvagnen och till vagnen
med fast arbetshöjd göras som stela vagnen.
Båda vagnarna har ett s.k. överhäng, d.v.s. en bit av lastytan skjuter ut framför det
främre hjulparet.

Figur 5.1. Bilden föreställer den stela vagnen.
Bilden är hämtad från Getinges hemsida.

Figur 5.2. Bilden föreställer kolvvagnen.
Bilden är hämtad från Getinges hemsida.

5.2 Autoklaven
Getinge tillverkar och säljer en mängd olika autoklaver för olika ändamål. I detta
arbete har författaren utgått ifrån autoklaven i Figur 5.3.

Figur 5.3. Foto taget i
foajén på Getinge i
Halmstad. Autoklaven är
en sjukhusautoklav av
modell HS66.

Figur 5.4. En äldre modell av samma autoklav som i
figur 5.3. Då autoklaven är monterad är den infälld i
väggen, enligt bild. Fotot är taget på sterilcentralen i
Halmstad
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5.3 Dockningsförloppet
Som tidigare nämnts innebär dockning i detta arbete, instyrning av vagnsfronten
genom öppningen på autoklaven och in i dess tryckkammare följt av fastlåsning.
Vagnarna framförs manuellt. Nedanstående bilder har som syfte att tydliggöra
dockningsförloppet.

Figur 5.5. Bilden föreställer en "avskalad"
autoklav tillsammans med kolvvagnen i ett
läge före dockning.

Figur5.6.Bilden visar kolvvagnen i ett
dockat läge.

6 Problembeskrivning
Som tidigare nämnts krävs det på det befintliga systemet hög precision från
användarens sida för att lyckas styra in vagnsfronten i kammaren. Av vilken
anledning det är så, skall nedanstående bilder med text försöka tydliggöra.

Figur 6.1. Bilden föreställer kolvvagnens front före inträdet i kammaren.
Kammaren har färgats brun/khaki för att förbättra urskiljningen från vagnen.
Vid dockning skall vagnsfrontens profil passas in mot distanserna i
kammarbottnen.
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Figur 6.2. I denna bild kan man se då undersidan av kolvvagnens lastyta försöker
passas in mot distanserna på kammarbottnen.

7 Upprättande av produktspecifikation
Vid upprättandet av produktspecifikationen tas den information, som är beskriven
i kapitel 4.2, fram för produkten i detta arbete.
7.1 Funktion
Produkten skall underlätta instyrningen av lastvagnens front in genom
autoklavöppningen.
7.2 Sammanställning av önskemål och krav
Utifrån information från Getinge och egna idéer har följande önskemål och krav
sammanställts.
Krav:
K1 Inköpspriset för konstruktionen får ej överstiga 500 kr (Getinge köper in
produkten från en underleverantör)
K2 Konstruktionsmaterialen skall ej ta skada av desinficering med
alkoholbaserade rengöringsmedel.
K3 Konstruktionen skall vara korrosionsbeständig och bestå av ett material
som är lätt att rengöra.
K4 Konstruktionen skall underlätta instyrning.
K5 Konstruktionen skall passa till både höj- och sänkbar vagn samt till vagn
med fast arbetshöjd.
K6 Konstruktionen får inte motverka/hindra befintliga funktioner hos vagn
eller autoklav.
K7 Konstruktionen får inte göra något anspråk på golvytan då dockning inte
utförs. Exempelvis så får delar som försvårar framkomligheten för
människor eller utrustning inte ha en permanent förankring i golvet.
K8 Då dockning inte utförs får konstruktionen inte sticka ut mer än 20 cm
från vagn eller autoklav.
K9 Konstruktionen skall inte försämra möjligheterna att renhålla lokalen.
T.ex. så skall konstruktionen inte medföra nyuppkomna ytor, skrymslen
eller vrår som avsevärt försvårar renhållningen.
K10 Konstruktionen skall inte ha vassa utstickande delar eller vassa kanter
som kan tillfoga personskador.
K11 Konstruktionen skall vara tillverkningsbar.
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Önskemål:
Ö1 Lång materiell livslängd hos konstruktionen
Ö2 Minimalt med underhåll
Ö3 Ergonomisk, d.v.s. undvikande av kontaktstress, vibrationsskador och
stötskador.
Ö4 Lättförståelig funktion
Ö5 Låg självkostnad (måste först uppfylla kostnadskravet 500 kr)
Ö6 Maskintvättbar => alla ytor skall klara 90°C under minst 1 minut.
Ö7 Moduluppbyggt, d.v.s. skall vara ett tillvalsalternativ och skall gå lätt att
eftermontera på plats hos kunden på deras befintliga system.
Ö8 Möjlighet till så stora vinkel- och sidledsförskjutningar från normala
dockningsläget som möjligt.
7.3 Viktning av önskemål
Olika önskemål prioriteras olika högt. Detta skall, enligt Johannesson et al.
(2004), tas hänsyn till i utvärderingsprocessen mellan olika lösningsalternativ.
Därför genomförs en s.k. parvis jämförelse där önskemål jämförs med varandra
och där de önskemål som prioriteras högre ges en högre viktfaktor. Nedanstående
tabell visar resultatet av en parvis jämförelse och framräknandet av skalade
viktfaktorer.

Figur 7.1. Modifierad version av Figur 5.16: Viktbestämningsmatris, hämtad från boken
Produktutveckling (Johannesson et al. 2004). Här är wimax satt till 10.

En liten förklaring till tillkomsten av ovanstående tabell:
De olika önskemålen jämförs med varandra och får dela på värdet 1. Om det ena
önskemålet är mycket viktigare än det andra tilldelas det viktigaste önskemålet
hela värdet 1 och det mindre viktiga önskemålet värdet 0 och vice versa. Om de
jämförda önskemålen är ungefär lika viktiga delar de på värdet 1 och tilldelas
därmed vardera värdet 0,5. Därefter räknas de skalade viktfaktorerna fram enligt
formeln högst upp i kolumnen längst till höger.
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8 Generering av Principlösningar
Med utgångspunkt från produktspecifikationen började principlösningar till
instyrningsfunktionen utarbetas. Idéer presenterades i form av skisser och enkla
CAD-modeller.
8.1 Brainstorming
För att få in fler idéer anordnades en brainstormingsession. Deltagare var 8
maskiningenjörsstudenter, årskurs 3, från Högskolan i Halmstad. Deltagarna fick
fritt spåna kring instyrningsfunktionen. Informationen till deltagarna angående
den befintliga instyrningsfunktionen samt informationen kring vagnens och
autoklavens utseende hölls knapphändig. Detta för att inte styra den fria
tankeverksamheten för mycket och därmed främja nytänkande. Angående den
information deltagarna fick före brainstormingsessionen, se bilaga Brainstorming.
8.2

Principlösningar

8.2.1 Lastbilssläpsprincipen
Inspiration hämtades från hur en dragbil (lastbil utan släp) backar på sitt släp, se
bilaga Skisser. På instyrningsproblemet i detta arbete är alternativet tänkt att
underlätta instyrningen av vagnen mot autoklaven genom en konisk
instyrningsplatta fäst på autoklavfronten. Denna instyrningsplatta tillsammans
med en axel på vagnsfronten skall möjliggöra dockning, trots att vagnen har en
förskjutning från en ideal dockningsposition vid påträffande av instyrningsplattan.
Med ideal dockningsposition avses då vagnen varken är sidleds- eller
vinkelförskjuten i förhållande till autoklavens öppning.
8.2.2 Tavelprincipen
Till detta alternativ hämtades inspiration ifrån hur en tavla med ett snöre på
baksidan hängs upp på en spik på väggen, se bilaga Skisser. På
instyrningsproblemet i detta arbete skall alternativet ha en del av konstruktionen
placerad på autoklaven - armar, hydraulcylindrar och en wire och en del placerad
på vagnsfronten - roterbar axel. Alternativet är tänkt att fungera på så sätt att en
korrigering av vagnens position kommer ske då dess roterbara axel träffar på
wiren samtidigt som hydraulcylindrarna kommer att komprimeras och möjliggöra
att vagnen når fram till autoklaven.
8.2.3 Tillbyggnad på golv
Alternativet är tänkt att fungera på så sätt att instyrning skall ske mot hjulbasen av
vagnen, se bilaga Skisser. Metallprofiler eller en bockad plåt enligt figur, skall
bilda en kon där vagnens framhjul inträder grenslande över spetsen på konen. Vid
framskjutandet av vagnen med samtidig utvidgning av konen kommer vagnen att
få en sidleds- och vinkelkorrigering som leder till en instyrning mot autoklavens
öppning.

11

8.2.4 Manuellt sensoriskt alternativ
Förflyttning av vagnen sker manuellt, men användaren får via en instrumentpanel
information om vagnens läge i sidled i förhållande till autoklaven, se bilaga
Skisser. Autoklaven har enbart en optisk sändare medan vagnen har ett flertal
optiska mottagare. På instrumentpanelen lyser motsvarande diod till den
mottagare som är i linje med den optiska sändaren. Då mittsensorn är i linje med
autoklavens optiska sändare kommer mittdioden på instrumentpanelen lysa vilket
gör att användaren vet att vagnen är rätt placerad i sidled. Alternativet förutsätter
att användaren något sånär kan hålla vagnens front parallell med autoklavens
front.
8.2.5 Glidplast-alternativ
Detta alternativ består av 2 koniska instyrningskanaler på undersidan av vagnen
tillsammans med styraxlar av glidplast på autoklavens frontplåt. Alternativet är
tänkt att fungera på så sätt att axlarna äntrar styrkanalerna då vagnen närmar sig
öppningen och styr upp dess läge i sidled och vinkelled. Alternativet fungerar lika
bra både till kolvvagnen och den stela vagnen - inga specialanpassningar behöver
göras.

Figur 8.1. Bilden föreställer en kolvvagn
utan underdel och autoklavens frontplåt
tillsammans med lösningsförslagets
tillritade detaljer.

Figur 8.2. Bilden visar lösningsalternativets
tillritade detaljer från en annan vy. Styrkanaler
och axelhållare är färgade blå och
glidplastaxlarna är färgade röda.
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8.2.6 Klyk-alternativ

Figur 8.3. Bilden föreställer en kolvvagn utan
underdel, autoklavens frontplåt och
lösningsalternativets tillritade detaljer.

Figur 8.4. Bilden visar att klykan går att
fälla upp och ner.

Detta lösningsalternativ är anpassat till kolvvagnen. Instyrning sker med hjälp av
en konisk instyrningsarm som "fångar" upp kolvvagnens främre kolv och styr upp
vagnen vid framförandet av den. Detta alternativ korrigerar inte förskjutningen i
vinkelled. För att alternativet skall fungera på den stela vagnen måste
anpassningar göras i form av att montera på en cylinder, med samma diameter
som kolvvagnens kolvar, på undersidan av lastytan.
8.2.7 Arm-alternativ

Figur 8.6. Bilden visar att armen går att
fälla upp och ner.

Figur 8.5. Bilden föreställer en kolvvagn utan
underdel, autoklavens frontplåt och
lösningsalternativets tillritade detaljer.

Detta alternativ är anpassat för den stela vagnen. För att det skall fungera för
kolvvagnen måste anpassningar göras, i form av komplettering med rundstavar
eller rör på vagnens undersida, se ovanstående figur.
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8.2.8 Reglebart alternativ

Figur 8.7. Bilden visar lösningsalternativets
funktionalitet.

Figur 8.8. Bilden visar lösningsalternativets
funktionalitet tillsammans med den stela vagnen.

Detta alternativ är anpassat för att fungera för båda typerna av vagnar. Det
belastar inte frontplåten på samma sätt som alternativ 2 och 3 eftersom ställningen
enbart är tänkt att "vila" mot plåten.

9 Utvärdering av principlösningar
9.1 Elimineringsmatris
Lösningsprinciperna: tavelprincipen och lastbilssläpsprincipen, sorterades bort
redan före genomförandet av elimineringsmatrisen. Dessa principer ansågs mest
tjäna som "idékatalysatorer" och var inte tillräckligt utvecklade för att kunna
utvärderas.

Arm-alternativ
Reglerbart alternativ

Säker och ergonomisk

Klyk-alternativ

Inom kostnadsramen

Glidplast-alternativ

Realiserbar

Tillbyggnad på golv
Manuellt sensoriskt..

Uppfyller alla krav

Lösning

Löser huvudproblemet

Elimineringsmatris för: Instyrningsfunktion Elimineringskriterier:

+
+
+
+
+
+

+
+
?
?
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
?

+
+
+
+
+
+

(+) Ja
(-) Nej
(?) Mer info krävs
(!) Kontroll produktspec
Beslut:
(+) Fullfölj lösning
(-) Eliminera lösning
(?) Sök mer info
(!) Kontroll produktspec
Kommentar
Olika hjulbas på vagnarna
För dyr
Inga komentarer
Anpassningar måste göras
Anpassningar måste göras
Kan bli för dyr

Figur 9.1. Elimineringsmatris, bygger på elimineringsmatris hämtad ur boken
Produktutveckling (Johannesson et al. 2004). För instruktioner angående
Elimineringsmatrisen hänvisas läsaren till boken.
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Beslut

+
+
+
+

9.2 Kesselringmatris
De fyra nedersta alternativen i Figur 8.9 "överlevde" elimineringsmatrisen och
blev därmed de som fick utvärderas i Kesselringmatrisen.
Lösningsalternativ
Glidplast-alt.
Klyk-alt.
Arm-alt.
Reglerbart-alt
w
v
t
v
t
v
t
v
t
v
t
Ö1
7
5
35
5
35
2
14
4
28
3
21
Ö2
5
5
25
5
25
5
25
5
25
4
20
Ö3
10
5
50
5
50
4
40
4
40
3
30
Ö4
2
5
10
5
10
5
10
5
10
4
8
Ö5
5
5
25
3
15
4
20
4
20
3
15
Ö6
5
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
Ö7
10
5
50
3
30
4
40
4
40
2
20
Ö8
6
5
30
4
24
1
6
3
18
4
24
T=∑tj
250
214
180
206
163
T/Tmax
1
0,856
0,72
0,824
0,652
Rangordning
1
3
2
4
Figur 9.2. Kesselringmatris, bygger på matris hämtad ur boken Produktutveckling
(Johannesson et al. 2004). För information angående bedömning, se bilaga Matriser.
Önskemål

Vikt

Ideal

Matrisen visar på en rätt jämn betygsfördelning på de olika lösningarna.
Bedömningen skulle behöva kompletteras med fler kriterier som ex. estetik,
funktionalitet och anspråk på rumsligt utrymme.
Tas även det i beaktande så framstår Glidplast-alternativet som tydligare
"vinnare". Det är den principlösning som gör minst anspråk på rumsligt utrymme
och därmed påverkar den autoklavens utseende minst. Det är även den lösning
som löser uppgiften på smidigaste sättet.
De fyra lösningarna som togs med i Kesselringmatrisen skickades även till Anders
Pettersson på Getinge, för bedömning. Han placerade också Glidplast-alternativet
som den vinnande lösningen. Hans motivering till detta var att det var i fronten på
vagnens lastyta som han ville att interfacet skulle vara placerat.

10 Primärkonstruktion
För att primärkonstruktionsarbetet skall bli enklare att organisera inleds det med
att den valda principlösningen presenteras lite mer noggrant. Denna presentation
kallar Olsson (1995) för produktutkast. Följande information kan framgå i
produktutkastet:





Vilka väsentliga enheter/delar som ingår i produkten
Hur enheterna/delarna är organiserade inbördes
Ungefärliga huvuddimensioner
Produktens eventuella inbyggnad/anpassning till sin konstruktiva
omgivning
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10.1 Produktutkast
Principlösningen består av två enheter: en enhet som är avsedd att monteras på
autoklav och en enhet som är avsedd att monteras på vagn. I fortsättningen av
rapporten kommer referering till enheten som skall monteras på autoklaven göras
som autoklavenhet och referering till enheten som skall monteras på vagnen göras
som styrkanal.

Figur 10.1. Av bilden skall framgå vilka enheter som ingår i produkten och deras
namn, hur de är organiserade inbördes och deras anpassning till sin konstruktiva
omgivning.

10.1.1 Autoklavenhet
Autoklavenheten är i sin tur uppbyggd av delarna arm och instyrningsaxel.
Instyrningsaxeln är tänkt att bestå av en slagseg plast med låg friktion och armen
är tänkt att bestå av ett rostfritt stål. Önskemålet från Getinge är att
autoklavenheten skall fästas på autoklavfronten genom svetsning. Mer detaljerad
utformning och materialval följer i kapitel 10.2.

Figur 10.3. Figuren visar en grov
uppskattning av autoklavenhetens
dimensioner.

Figur 10.2. Figuren visar autoklavenhetens
delar: arm och instyrningsaxel.
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10.1.2 Styrkanal
Styrkanalen är tänkt att bestå av ett rostfritt stål och den skall liksom
autoklavenheten, enligt önskemål från Getinge, fästas genom svetsning. Kanalen
är tänkt att bestå av två flänsar.

Figur 10.4. Figuren visar en grov uppskattning av
styrkanalens dimensioner.

10.2 Primärkonstruktion - autoklavenhet
Nu följer ett antal utvecklingssteg då den grova principlösningen av
autoklavenheten blir till en bruksriktig produkt.
10.2.1 Arm
Genom återkoppling till produktspecifikationens önskemål och krav framstår en
lösning med en arm bestående av en fyrkantsprofil som ett tänkbart alternativ.
Yttre dimension
Detaljen måste fungera i sin konstruktiva omgivning, d.v.s. detaljens yttre
dimension begränsas av det utrymme som den har till förfogande.
I ett första skede gällde det därför att bestämma profilens yttre mått: bredd, höjd,
längd och i ett senare skede profilens tjocklek.
För att uppnå så mjuk instyrning som möjligt är det önskvärt att "fånga" upp
vagnen i ett tidigt stadium, d.v.s. på ett så långt avstånd fram till kammarens
distanser som möjligt. Detta medför att styrkanalens radie kan göras större vilket
leder till ett mjukare instyrningsförlopp.
En tvärbalk på kolvvagnens undersida utgör dock en stor begränsning av armens
längd, se Figur 10.5.
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Figur 10.5. Bilden visar kolvvagnens tvärbalk som utgör en begränsning
av armens längd.

Efter mätningar i CAD-filen fastställs att profilens maximala längd inte får
överstiga 70 mm.
För att bestämma en lämplig profilbredd utgås ifrån armens bredd i
produktutkastet, men med ett tillägg på några millimeter utifall att
instyrningsaxelns diameter måste ökas. Den sätts därför till 50 mm. Som
profilhöjd utgås från 40 mm.
Detta ger en profil med de maximala yttre dimensionerna: b*h*l = 50*40*70 mm.
Material
Återkoppling till produktspecifikationens krav på hygien och
korrosionsbeständighet gör att ett lämpligt materialval för armen är slipat eller
polerat rostfritt stål. Slipat eller polerat stål är lätt att renhålla tack vare sin höga
ytfinhet.
Lastvagnens lastyta är gjort av elektropolerat rostfritt stål av standarden SS304.
Elektropolerat stål har en hög ytfinhet. Avsikten är därför att välja ett rostfritt stål
med hög ytfinhet, men samtidigt ta hänsyn till kostnaden - ju högre ytfinhet desto
dyrare.
Leverantören Tibnor ansågs ha ett lämpligt utbud av slipade fyrkantsprofiler som
svarade mot de krav och önskemål som ställdes på detaljen. Efter samtal med
Tibnor fick dock en anpassning av konstruktionen göras, i form av att välja ett
fyrkantsrör med kvadratiskt snitt. Detta för att matcha mot deras standardutbud.
Då det ansågs att det ställdes lägre hygienkrav på armen än på lastytan valdes ett
slipat stål av klass EN 1.4301 (SS 2333). Detta stål har en sträckgräns på 210
MPa vilket i detta skede ansågs som tillräckligt.
För information om den rostfria slipade profil som valdes, hänvisas till bilaga
Komponent- och Materialleverantörer-Fyrkantsrör samt Tibnors hemsida.
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10.2.2 Instyrningsaxel
Enligt produktutkastet skall här väljas en plast som är slagseg och har låg friktion.
Dessutom återkopplades det till produktspecifikationens krav på beständighet mot
alkoholbaserade rengöringsmedel. Därmed söktes det efter en plast som hade
dessa egenskaper.
Leverantören Rubber Company AB ansågs ha ett bra utbud av slitplaster,
glidplaster och konstruktionsplaster.
Utifrån krav på slagseghet, låg friktion och beständighet mot alkoholbaserade
rengöringsmedel ansågs plasten PE HD 1000 S vara det lämpligaste alternativet.
Denna plast levereras tacksamt nog i stavform vilket minskar
bearbetningskostnaderna.
För egenskapsinformation om plasten, se bilaga Komponent- och
Materialleverantörer-Plast.
10.2.3 Autoklavenhet
Efter ett första ytligt detalj- och komponentval sattes delarna: arm och
instyrningsaxel samman i ett första utvecklingsutkast.
Ett första utvecklingsutkast
För att montera instyrningsaxeln på fyrkantsprofilen valdes en rostfri syrafast
insexskruv av standarden DIN7991 med hållfasthetsklassen: 10.9. För mer
information angående insexskruven, se bilaga Komponent- och
Materialleverantörer-Insexskruv.

Figur 10.6. Första utvecklingsutkastet; visar instyrningsaxeln monterad
på fyrkantsprofilen.
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Ett andra utvecklingsutkast
För att minska de stötkrafter som kan uppstå då instyrningsaxeln och styrkanalen
möts vid instyrningsförfarandet, kompletterades autoklavenheten med en
skjuvfjäder av gummi. Anledningen till att en skjuvfjäder ansågs vara lämplig är
för att det är en billig komponent och för dess förmåga till dämpning av krafter
(tvärkrafter) längs hela sin radie.
En lämplig leverantör av vibrationsdämpare/skjuvfjädrar ansågs vara Swerub.
Deras dämpare typ B hade en önskvärd utformning, se Figur 10.7.
Med utgångspunkt från att instyrningsaxeln kompletterades med en skjuvfjäder,
utfördes beräkningar för att uppskatta de krafter som konstruktionen kan utsättas
för under instyrningsförloppet. Se bilaga Beräkningar -dynamisk analys,
mekaniska energiprincipen.
Utifrån beräkningarna uppskattades den största kraften som kunde uppstå under
instyrningsförloppet till 500 N. Beräkningarna är gjorda med avseende på en
dämpare av typ B med följande parametrar:








H = 30 mm
h = 25 mm
G = M8
D = 40 mm
d = 8 mm
hårdhet: 60° Shore
Figur 10.7. Dämpare (typ B) från
Swerub.

Ett lämpligt gummimaterial ansågs vara naturgummi tack vare dess utmärkta
fysikaliska egenskaper och dess förmåga att motstå basiska ämnen rengöringsmedel är oftast basiska.
För teknisk gummitabell, se bilaga Fakta.

Figur 10.8. Bilden visar skjuvfjädern (svart) monterad Figur 10.9. Bilden visar, genom att gummit
under plastcylindern.
har gjorts transparent, hur skjuvfjädern är
uppbyggd (gängor ej utritade).

20

Ett tredje utvecklingsutkast
Till detta utkast genomfördes konstruktionsförändringar som möjliggjorde
fininställning av systemet.
Det kan vara svårt att få till autoklavenhetens placering på frontplåten då den
eftermonteras på plats hos kund. Därför försågs armen med två avlånga hål för att
möjliggöra fininställning av systemet.

Figur 10.10. Bilden visar de två
avlånga hålen i profilen.

Figur 10.11. Bilden visar flänsmutterns och Nord-Lock
brickans placering.

Det stora hålet är avsett för att komma åt muttern underifrån då vagnen är
framskjuten. Vid dockning med kolvvagnen blockeras nämligen profilens öppning
av tvärbalken i Figur 10.5.
För att kompensera för det avlånga hålet valdes rostfri Nord-Lock bricka med stor
ytterdiameter tillsammans med rostfri flänsmutter (STORA LISTAN 2010, s.
135). Detta för att fördela trycket över en större yta och för att förhindra lossning
av mutter vid stötar. För mer information angående Nord-Lock bricka tillsammans
med avlånga hål, se bilaga Fakta.
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Slutgiltiga utkastet - autoklavenhet
Till det slutliga utvecklingsutkastet genomfördes monteringsförenklande
konstruktionsförändringar.
För att underlätta eftermontering valdes att utforma autoklavenhetens bakparti i
45-graders vinkel, se Figur 10.13. Genom att man kan skjuta autoklavenhetens
vinklade bakparti längs med frontplåtens lutande yta gör att man vid
eftermontering enbart behöver bestämma autoklavenhetens horisontella position
på autoklavfronten.

Figur 10.12. Bilden visar frontplåtens lutande yta.

Figur 10.13. Bilden visar autoklavenhetens
vinklade bakparti som passas in mot
frontplåtens lutande yta vid montering.

Hållfasthetsberäkningar för samtliga kritiska komponenter och detaljer utfördes.
Beräkning av lämpligt åtdragningsmoment för montering av instyrningsaxeln i
arm gjorde också.
För beräkningar se bilaga, Beräkningar, för resultat från FEM-modellering se
bilaga FEM.
För att återkoppla till det tidigare avsnittet 10.2.1 Yttre Dimension, bestämdes
slutligen profilens plåttjocklek till 3 mm med hjälp av FEM-modell i Catia.
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10.3 Primärkonstruktion - styrkanal
10.3.1 Yttre dimension
Styrkanalens konstruktiva omgivning består av vagnen, autoklaven och
autoklavenheten. Med hänsyn till dessa komponenter bestämdes styrkanalens yttre
dimension.

Figur 10.14. Figuren visar styrkanalens yttre dimension

10.3.2 Material
Även i detta fall ansågs slipat rostfritt stål av klass EN 1.4301 som ett lämpligt
alternativ. Tibnor levererar detta stål i form av plåt i tjocklekar från 0,7 till 4 mm,
se Tibnors hemsida och bilaga Komponent- och Materialleverantörer-Plåt.
10.3.3 Ett första utvecklingsutkast
I ett första skede utvecklades principlösningen för att underlätta eftermontering.
Detta gjordes genom att skapa en enhet av detaljen. De två flänsarna förenades
med en bottenplatta

Figur 10.15. Utformningsförslag.
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Plåttjocklek
Utgångsläget var en plåttjocklek på 2 mm, men FEM-modellering i Catia påvisade
en lokal plasticering på flänsen vid belastningen 507 N. Ett nytt försök med en
plåttjocklek på 3 mm. gjordes. Denna gång med ett utfall som låg en bra bit under
materialets sträckgräns.
I och med att den rostfria, slipade plåten är förhållandevis dyr och med tanke på
det stränga ekonomiska kravet, undersöktes om en materialförstärkning på det
mest utsatta stället kunde "spara" material.

Figur 10.16. Bilden visar nytt utformningsförslag där flänsen har försetts med förstyvningar
på det mest utsatta stället.

En FEM-modellering på det nya utformningsförslaget visade på acceptabla
spänningsnivåer vid en plåttjocklek på 2 mm.
Tillverkning
Bottenplattan skärs lämpligast ut ur plåten genom gas-, laser- eller
vätskestråleskärning. Tibnor erbjuder figurskärning efter ritning.
Flänsarna avlägsnas lämpligast från plåten genom klippning. Med efterföljande
bockning (valsning) erhålls önskad kurvatur.
Sammanfogning
För att förena flänsarna med bottenplattan ansågs TIG-svetsning vara ett bra
alternativ då denna svetsmetod lämpar sig väl för rostfritt stål.
Efter att ha rådfrågat personer kunniga inom svetsning fastställdes att
utformningsalternativet enligt första utvecklingsutkastet inte var lämpligt att
sammanfoga genom svetsning. Detta berodde delvis på att en så lång svetsfog
skulle leda till att detaljen skulle slå sig p.g.a. värmeutvecklingen. Dessutom så
fanns det utformningsalternativ som skulle vara mer ekonomiska. Det ledde fram
till ett andra utvecklingsutkast.
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10.3.4 Ett andra utvecklingsutkast
Till detta utkast gjordes försök att utforma detaljen för att minska svetsfogens
längd, men med bibehållen plåttjocklek. Följande förslag på utformning kom
fram.

Figur 10.17. Bilden visar det nya utformningsförslaget. Vid montering på undersidan av
vagn får plåtbandet stöd genom den svetsfog som förbinder plåtbandet med vagnen.

En FEM-modell av utformningsförslaget upprättades och analyserades i Catia.
Analysen visade på acceptabla spänningar vid en plåttjocklek på 2 mm.
Se bilaga FEM för spännings- och deformationsbilder.
I och med det tillfredsställande resultatet från analysen, fastställdes styrkanalens
utformning enligt ovanstående bild.
För mer information, se bilaga Ritningar.
Tillverkning
Det slutgiltiga tillverkningsförslaget skiljer sig inte så mycket från
tillverkningsförslaget enligt första utkastet. Den största skillnaden är att det inte
behöver skäras ut en bottenplatta med komplicerad profil.
U-profilen tillverkas genom klippning av plåt följt av bockning.
Plåtbanden tillverkas genom klippning av plåt följt av bockning/valsning.
Förstärkningarna tillverkas genom klippning av plåt.
Tillverkningen underlättas av att det är samma plåttjocklek på alla detaljer.
Sammanfogning
Sammanfogningen sker på samma sätt som i första utkastet, men det blir en klar
reducering av svetslängd. Här avses med svetslängd, längden på den svetsfog som
förenar plåtbandet med den skapade U-profilen.
För mer information se bilaga Ritningar.
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10.4 Materialkostnad

Autoklavenhet
Detalj
Fyrkantsrör
Vibrationsdämpare
Nord-Lock brickor
Plastknopp
Insexskruv
Flänsmutter

Pris/Dimension

Mängd

Kostnad

350 kr/m
15,40 kr/st
10 kr/par
162,50 kr/m
2,78 kr/st
3,80 kr/st

70 mm
1 st
1 par
20 mm
1 st
1 st
Summa

24,50 kr
15,40 kr
10,00 kr
3,25 kr
2,78 kr
3,80 kr
59,73 kr

Pris/Dimension

Mängd

Kostnad

76 kr/kg
76 kr/kg

0,275 kg
0,06 kg
Summa

20,90 kr
4,56 kr
25,46 kr

Pris/Dimension

Mängd

Kostnad

59,73 kr/st
25,46 kr/st

2 st
2 st

119,46 kr
50,92 kr
170,38 kr/st

Styrkanal
Detalj
U-profil
Plåtband+förstärkning

Instyrningssystem
Detalj
Autoklavenhet
Styrkanal

Total
materialkostnad för
ett instyrningssystem

Figur 10.18. Materialkostnad för ett instyrningssystem bestående av två autoklavenheter och
två styrkanaler. Kostnadskalkylen utgår från att material till 50 st. instyrningssystem köps in.
Kostnaden avser inte materialkostnaden för att montera systemet på autoklav respektive vagn.
Prisuppgifter hämtade från leverantörer listade i inledningen av bilaga: Komponent- och
Materialleverantörer.
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10.5 Bearbetningsmoment

Autoklavenhet
Detalj

Bearbetningsmoment

Arm

Laserskärning av bakparti
Urfräsning/borrning av två avlånga hål

Vibrationsdämpare

standardkomponent, Ingen bearbetning
standardkomponent, Ingen bearbetning

Nord-Lock brickor
Plastknopp

Kapning till rätt ämneslängd
Borrning följt av försänkning

Insexskruv

standardkomponent, Ingen bearbetning
standardkomponent, Ingen bearbetning

Flänsmutter

Styrkanal
Detalj
U-profil
Flänsar+förstärkningar
Styrkanal: U-profil +
flänsar +förstärkningar

Bearbetningsmoment
Klippning
Bockning
Klippning
Bockning (kurvatur)
Sammanfogning av u-profil och flänsar
genom svetsning

Figur 10.19. Bearbetningsmomenten avser framtagning av systemet, inte
montering på vagn respektive autoklav.

10.6 Tillverkningskostnad
Om man enbart ser till bearbetningskostnaderna så är samtliga moment
förhållandevis billiga och enkla. Det enda moment som inte går att utföra i en
"vanlig verkstad" är laserskärning av autoklavenhetens bakparti.
Prisförslag för laserskärning av bakpartiet har lämnats av Weland, se bilaga
Offert.
Övriga bearbetningsmoment är svåra att kostnadsuppskatta och därmed blir
tillverkningskostnaden svår att uppskatta. Materialkostnaden tillsammans med
laserskärningen borde i alla fall ge en fingervisning i och med att dessa
kostnadsposter förmodligen är störst.
För ett instyrningssystem blir materialkostnaden adderat med laserskärningen
ungefär 200 kr.
Med största sannolikhet klarar därför systemet det ekonomiska kravet att
inköpspriset för Getinge inte får överstiga 500 kr.
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11 Resultat
Arbetet har genererat en primärlösning som löser instyrningsproblematiken
beskriven i kapitel 6.
Lösningen utgörs av ett moduluppbyggt instyrningssystem bestående av två
autoklavenheter och två styrkanaler. Vidare är systemet anpassat för att kunna
eftermonteras på plats hos kund.

Figur 11.1. Instyrningssystemets enheter; autoklavenhet och
styrkanal.

Instyrningssystemet uppfyller samtliga krav enligt produktspecifikationen. De
krav som speciellt kan lyftas fram är det ekonomiska kravet samt att lösningen
skulle passa två typer av vagnar.

Figur 11.2. Systemet monterat på autoklav respektive kolvvagn.
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Figur 11.3. Bilden visar systemet monterat på autoklav
respektive den stela vagnen.

Återkoppling till produktspecifikationens önskemål visar också på en god
måluppfyllelse.
Ett sätt att redovisa resultaten på är att göra en jämförelse mellan
primärlösningens specifikationer och de högst prioriterade önskemålen.
De högst prioriterade önskemålen på systemet var enligt produktspecifikationen:
1. Ergonomisk, d.v.s. undvikande av kontaktstress, vibrationsskador och
stötskador.
2. Moduluppbyggt, d.v.s. skall vara ett tillvalsalternativ och skall gå att
eftermontera på plats hos kunden på deras befintliga system.
3. Lång materiell livslängd hos konstruktionen
Vad gäller det första önskemålet utformades instyrningssystemet för att minimera
stötkraften. Detta gjordes genom att förse autoklavenheten med en skjuvfjäder.
Skjuvfjädern gör att stöten mellan vagn och autoklavenhet blir mer elastisk vilket
medför att de stötkrafter som fortplantas till vagnens handtag reduceras. Eftersom
användaren framför vagnen genom att skjuta på den via handtaget kommer hon,
som en effekt av skjuvfjädern, uppleva mindre vibrationer och stötar än om
systemet hade varit odämpat.
Vad gäller det andra önskemålet utformades instyrningssystemet med avseende på
att underlätta eftermontering. Detta gjordes bl.a. genom att utforma
autoklavenhetens bakparti på så sätt att man, vid montering på frontplåten, endast
behöver ta hänsyn till dess position i sidled. Likaså utformades autoklavenheten
för att kunna fininställa instyrningsaxelns position i sidled. Denna utformning
gjordes med hänsyn till att det, vid eftermontering, kan vara svårt att uppnå en så
precis placering av autoklavenheten på frontplåten som krävs. Likaså kan det vara
svårt att få till en exakt placering av styrkanalerna på undersidan av vagnen vid
eftermontering. Genom möjligheten att fininställa axelns position på
autoklavenheten tillåts större avvikelser från exakt placering.
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Vad gäller det tredje önskemålet valdes komponenter och material för att
säkerställa en lång fysisk livslängd hos systemet. Det som kan "lyftas fram" som
exempel här är att samtliga metalliska material (gäller inte skjuvfjäderns bricka)
är av lägst klass A2, d.v.s. rostfria. Likaså valdes ordentliga brickor, Nord-Lock
brickor, som inte deformeras på samma sätt som en taggbricka. Detta gör att
lossning och åtdragning kan ske upprepade gånger vilket kan vara önskvärt vid
fininställning av systemet.
Vad gäller plastknoppen på instyrningsaxeln valdes inte enbart en plast som hade
låg friktion utan hänsyn togs också till att den behövde vara slagseg och slittålig.

12 Slutsats
Har de mål som sattes upp i inledningen av arbetet uppnåtts?
Rekapitulering av målen:
1. Att ta fram ett antal olika moduluppbyggda principlösningar på
funktionen "instyrning". Lösningen skall fungera för 2 typer av vagnar
som ingår i Getinges standardutbud. Lösningsalternativen skall
redovisas i form av skisser, CAD-modeller eller animeringar. Valt
presentationssätt skall tydliggöra lösningarnas funktionalitet på ett
lämpligt sätt.
2. Utifrån vald principlösning med efterföljande utvecklingssteg skall en
prototyp tas fram, antingen en digital eller en fysisk.
Vad gäller det första målet så har både skisser och CAD-modeller på ett antal
principlösningar, fungerande för båda vagnarna, tagits fram, se CAD-bilder på
principlösningar i kapitel 8 samt bilaga Skisser för skisser. En av lösningarna, den
som blev primärlösning, animerades också.
Vad gäller det andra målet så besvaras det delvis av ovanstående; en
primärlösning som animerades, togs fram.
Målen har alltså blivit uppfyllda.
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13 Kritisk granskning
Vad kunde ha gjorts bättre?
För att kunna genomföra ett lyckat projekt krävs att uppdragsgivare och
uppdragstagare förstår varandra. Det är mycket viktigt att uppdragsgivaren lyckas
förmedla uppgiften så att uppdragstagaren förstår vad det handlar om. Likaså är
det viktigt för uppdragstagaren att förmedla uppdragsgivaren om eventuella
oklarheter i uppgiftsbeskrivningen.
Jag tar på mig ansvaret över att inte ha förmedlat uppdragsgivaren om de
oklarheter jag upplevde. Det talade ordet är många gånger mycket oprecist; en
person försöker förmedla något utifrån sina tankar och en mottagare tolkar dessa
ord, färgad av sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Det sker en förvrängning
av "sanningen" vid varje "översättning". I detta arbete hade det förmodligen varit
bättre att få uppgiften nerskriven.
Skissandet och "caddandet" av principlösningar borde ha presenterats för Getinge
på ett tidigare stadium. Det hade krävt att lösningarna inte hade varit så
välutvecklade, men i gengäld hade jag i ett tidigt stadium fått reda på vad det var
jag skulle lägga fokus på.
I arbetet gick det mycket trögt att få tag i den information från Getinge som
behövdes för att lösa uppgiften tillfredsställande. I ett projekt av den här naturen
behövs tillgång till de produkter som utgör den konstruktiva omgivningen,
antingen som CAD-modeller eller de fysiska produkterna. I de bästa av världar
hade obegränsad tillgång till de båda varit optimalt. I detta projekt lämnades
CAD-filer ut mycket sent, de var dessutom inte kompletta. Möjligheterna att få
handledning på det fysiska systemet (autoklav och vagnar) existerade inte.
För att genomföra ett lyckat projekt krävs en stor tidsinsats från både
uppdragsgivarens och uppdragstagarens sida. I detta projekt upplevde jag att
uppdragsgivaren inte hade den tid som behövdes för att vägleda mig.
Många moment i arbetet borde ha påbörjats tidigare än vad de gjordes. Speciellt
kan nämnas att skriva på rapporten. Detta tillskrivs helt och hållet
uppdragstagaren.
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Bilaga - Brainstorming

15 Bilagor
15.1 Brainstorming
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Bilaga - Skisser

15.2 Skisser
15.2.1 Lastbilssläpsprincipen

15.2.2 Tavelprincipen
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Bilaga - Skisser

15.2.3 Tillbyggnad på golv

15.2.4 Manuellt sensoriskt alternativ
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Bilaga - Matriser

15.3 Matriser

Önskemål Vikt
w
7
5
10
2
5
5
10
6

Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
T=∑tj
T/Tmax
Rangordning
Ö1
Ö3
Ö6
Ö7
Ö8

Ideal
v
t
5 35
5 25
5 50
5 10
5 25
5 25
5 50
5 30
250
1
-

Lösningsalternativ
Glidplast-alt. Klyk-alt.
v
t
v t
5
35
2 14
5
25
5 25
5
50
4 40
5
10
5 10
3
15
4 20
5
25
5 25
3
30
4 40
4
24
1 6
214
180
0,856
0,72
1
3

Arm-alt. Reglerbart-alt.
v
t
v
t
4 28
3
21
5 25
4
20
4 40
3
30
5 10
4
8
4 20
3
15
5 25
5
25
4 40
2
20
3 18
4
24
206
163
0,824
0,652
2
4

Hänsyn skall även tas till hur kontruktionen påverkar livslängd hos autoklav
respektive vagn
Gäller både stötkrafter som uppstår under instyrning samt om konstruktionen
kräver nedfällning/uppfällning etc.
Gäller enbart de ytor på detaljer som placeras på vagnen. Betyg 0: uppfyller ej
önskemålet, betyg 5: uppfyller önskemålet
Betygssättning efter hur lätt det är att eftermontera och antal detaljer som behöver
monteras
Hänsyn skall tas till hur mycket systemet hjälper användaren att lyckas med
instyrningen, bl.a. hur många frihetsgrader som tas bort.
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Bilaga - Komponent- och Materialleverantörer

15.4 Komponent och Materialleverantörer
Leverantörer av komponenter och material som ingår i instyrningssystemet:








Plastknopp: Rubber Comapany AB
Insexskruv: Wiberger AB
Fyrkantsrör: Tibnor AB samt Weland AB
Plåt: Tibnor AB
Skjuvfjäder/vibrationsdämpare: Swerub AB
Nord-Lock killåsningsbricka: Nord-Lock international AB
Flänsmutter: Swebolt AB

15.4.1 Plast
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Bilaga - Komponent- och Materialleverantörer

15.4.2 Insexskruv
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Bilaga - Komponent- och Materialleverantörer

15.4.3 Fyrkantsrör
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Bilaga - Komponent- och Materialleverantörer

15.4.4 Plåt
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Bilaga - Beräkningar

15.5 Beräkningar

41

Bilaga - Beräkningar

42

Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar

46

Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Beräkningar
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Bilaga - Fakta

15.6 Fakta
15.6.1 Teknisk gummitabell
Utdrag ur teknisk gummitabell. De gummisorter som Swerub kan tillhandahålla
till sina vibrationsdämpare är: naturgummi, nitrilgummi och kloroprengummi,
därav utdrag av dessa ur tabellen.
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Bilaga - Fakta

15.6.2 Avlånga hål med Nord-Lock killåsningsbricka
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Bilaga - FEM

15.7 FEM
Uppmätta spänningar i respektive analys jämförs mot sträckgränsen på samma
stål, EN 1.4301. Stålet har en Rp0.2-gräns på 210 MPa. Undantagsfallet är
instyrningsaxeln som består av annat stål som har en hållfasthetsklass på 8.8,
d.v.s. en sträckgräns på 640 MPa. Samma kraft, 507 N, ansätts i samtliga analyser.
15.7.1 Modellering av autoklavenhet
Grundmodell
Nedanstående bild visar grundmodellen för FEM-analyserna på autoklavenheten.
Som man kan se på bilden är instyrningsaxeln modifierad; skjuvfjädern respektive
plastknoppen är borttagna. Enbart skjuvfjäderns understa bricka, där gummit i
normala fall är fastvulkat, är medtaget. Anledningen till att grundmodellen ser ut
på det viset är för att FEM-analyser i Catia endast går att utföra på linjärt elastiska
material, vilket plast och gummi inte är. I analysen ansätts en jämnt fördelad
ytkraft på 507 N på skjuvfjäderns bricka. På bilden ses den ansatta kraften som
röda pilar på brickans ovansida.
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Bilaga - FEM

Analys
Figur ARM visar den maximala effektivspänningen som uppstår på armen p.g.a.
det hålkanttryck som uppstår då lasten, enligt grundmodellen, ansätts.
Skruvförbandet är åtdraget med en förspänningskraft på 7,5 kN och plåttjockleken
på armen (fyrkantröret) är 3 mm. Friktion råder mellan undersidan på
skjuvfjäderns bricka och på armens ovansida. Figur INSTYRNINGSAXEL visar
deformationen och den maximala effektivspänningen som uppstår på
instyrningsaxelns bult p.g.a. det ovan beskrivna scenariot.

Figur ARM. Bilden visar deformationen och den maximala effektivspänningen som uppstår
på armen p.g.a. den ansatta kraften. Observera att deformationen är kraftigt uppförstorad.
Uppmätt maximal effektivspänning är 192 MPa, enligt bild.

Figur INSTYRNINGSAXEL. Bilden visar deformationen och den maximala
effektivspänningen som uppstår på instyrningsaxelns bult p.g.a. den ansatta kraften. Observera
att deformationen är kraftigt uppförstorad. Uppmätt maximal effektivspänning är 227 MPa.
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Bilaga - FEM

15.7.2 Modellering av styrkanal
Styrkanalen ansattes med 507 N från olika vinklar utmed flänsen för att
kontrollera så att den maximala effektivspänningen inte överskred sträckgränsen.
Plåten har i alla lastfall en tjocklek på 2 mm. Nedanför presenteras de lastfall som
gav störst utslag. Störst utslag gavs alltid då kraften ansattes normalt mot flänsens
yta, vilket inte var helt oväntat.
Obelastat tillstånd
En översiktsbild på en obelastad styrkanal.

Lastfall 1
507 N normalt mot ytan gav den maximala effektivspänningen 145 MPa.
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Lastfall 2
507 N normalt mot ytan, längre ner längs med flänsen gav maximala
effektivspänningen 123 MPa.

Lastfall 3
507 N normalt mot ytan, ännu längre ner längs med flänsen gav maximala
effektivspänningen 156 MPa.
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Bilaga - Offert

15.8 Offert
Observera!! Den ritning som offerten refererar till har numera ritningsnumret
2000.
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Bilaga - Ritningar

15.9 Ritningar
Resterande sidor utgörs av ritningar på instyrningssystemet.
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