
 

 

 

Examensrapport, IDE-sektionen, Högskolan i Halmstad, januari 2012 

 

Komprimering av medicinskt avfall 

 

Högskoleingenjörsuppsats på Mekatronikingenjörsprogrammet 

 

Linnéa Helmersson och Tommy Linder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
School of Information Science, Computer and Electrical 

Engineering, Halmstad University 

 

                           



 

 

 

 



 

 

I 

 

Förord 

Följande rapport är en högskoleuppsats på C-nivå och en slutrapport för den obligatoriska kursen. 
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Sammanfattning 
Hälsoteknikcentrum Halland arbetar i olika projekt för att ta fram nya tekniska lösningar på problem 

inom sjukvården, tillsammans med representanter från Hallands sjukhus Halmstad tog de fram 

problemställningen med den medicinska avfallshanteringen. Idag upplever sjuksköterskor och 

vaktmästare att hanteringen av operationsavfall är en obehaglig arbetsuppgift då den innebär att 

handskas med kontaminerat avfall, sjukhuset är därför måna om att ta fram en produkt som 

komprimerar avfallet, vilket skulle förbättra arbetsmiljön.  

Produkten ska komprimera 150-liters säckar med avfall från operationer, detta ska ske på ett 

användarvänligt sätt utifrån specifika krav. Kravspecifikationen togs fram i samråd med 

sjukhuspersonal. Genom olika experiment undersöktes flera olika metoder för att komprimera en säck, 

den mest lämpliga metoden för ändamålet blev att pressa säcken. Efter att ha utvecklat idén till en 

fungerande metod konstruerades det en prototyp. Prototypen pressar med hjälp av pneumatik ut luften 

ur säcken, den kontaminerade luften filtreras och säcken komprimeras till 50 % av dess naturliga 

storlek.  

Examensarbetet har innefattat att läsa in sig på nya områden, problemlösning, konstruktion och 

nyskapande vilket har resulterat i en väl fungerande prototyp som uppfyller kravspecifikationen.
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Abstract 
Hälsoteknikcentrum Halland are working with different projects to find new technical solutions for 

problems in healthcare, they brought up the problem with the medical waste disposal together with 

representatives from Hallands Hospital in Halmstad. Today the nurses and caretakers experience the 

medical waste disposal as unpleasant since it means they have to deal with contaminated waste, the 

hospital is eager to develop a product that compresses the waste and improves the work environment 

for its employees. 

The product shall compress bags of 150 liters of medical waste, this shall be done in a user-friendly 

way based on specific requirements, the specification was developed in consultation with hospital 

employees. Through different experiments and examination of different methods, the most appropriate 

method to compress the bags were to press them. After developing the idea to a functioning method a 

prototype was made. The prototype uses pneumatics to press the air out of the bag, the contaminated 

air is filtered through an absolute filter and the bag is compressed over 50%. 

This graduate thesis has included a number of tasks, to read up on different areas, problem solving, 

construction and innovation. This has resulted in a well functioning prototype that meets the 

requirements.
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1. Inledning 

I dagens samhälle är avfallshantering ett stort problem, både miljömässigt och ekonomiskt. 

Avfallshanteringen på sjukhus, speciellt från operationssalar, försvåras ytterligare eftersom avfallet är 

kontaminerat och måste hanteras enligt regelverk. På sjukhus idag fyller man i snitt tre sopsäckar 

under en operation. Avfallet består av engångsdukar, engångskläder, plastförpackningar, 

engångsinstrument i plast och diverse artiklar i plast- eller pappersmaterial. Det förekommer också en 

del kroppsvätskor i sopsäckarna, uppskattningsvis hamnar det upp till 0.5 l i varje sopsäck. När 

operationen är slutförd försluts alla sopsäckarna, vilket måste göras i operationssalen eller i 

angränsande rum. Sopsäckarna får inte föras vidare ut i korridoren utan att vara förslutna eftersom 

även luften i säckarna är kontaminerad och det är ytterst viktigt att hålla en ren miljö på sjukhuset. 

Därefter skickas sopsäckarna genom ett nedkast till källaren, där de sedan tas om hand och sparas i två 

dygn, det är en viktig säkerhetsåtgärd som måste följas. Om ett instrument skulle vara försvunnit från 

en operation ger det möjlighet att söka igenom avfallet för att kunna utesluta att instrumentet inte är 

kvarlämnat i patienten. 

Vid sjukhuset i Halmstad används idag sopsäckar som rymmer 150 liter där avfallet kastas. Efter det 

att säcken är full pressas den för mänsklig kraft ihop och försluts med hjälp av ett buntband.  

Nackdelen med denna metod är att vid sammanpressandet av säcken kommer kontaminerad luft och 

även ibland blod ur säcken, vilket då blåser på personalen. Det i sin tur medför att säckarna inte blir 

komprimerade i någon större utsträckning. När säckarna sedan skickas ner genom nedkastet till 

källaren rivs de ofta sönder och vaktmästarna måste handskas med det kontaminerade avfallet. 

Att med hjälp av en maskin komprimera sopsäckarna direkt efter operation, kommer medföra en 

minskning av den totala volymen per säck med upp till 50 %, beroende på hur mycket luft som finns i 

säcken. Det skulle då minska kostnaderna för förvaringsutrymme på sjukhuset och transport upp till 

hälften. Men den främsta anledningen för en komprimeringsmaskin är dock att förbättra arbetsmiljön 

för sjuksköterskor och vaktmästare. 

1.1. Problemställning 

Produkten ska komprimera 150 liters säckar med operationsavfall utan läckage upp till 50 % av 

ursprunglig storlek, det kommer att undersökas olika områden av komprimering för att bestämma 

vilken metod som är mest lämplig. 

Produkten skall vara lättmanövrerad utan ett flertal reglage och knappar. Den måste vara lättstädad 

pga. smittorisker samt pressade tidscheman och säker för personalen som skall bruka den. Produkten 

ska vara snabb och hålla en låg ljudnivå, hänsyn tas till den känsliga miljö som finns på sjukhus, då 

produkten ska implementeras på ett sjukhus krävs det även att flera olika svenska standarder följs.  

Elektronikprodukter som installeras i kontakt med operationsavdelningen klassas som medicintekniska 

produkter, detta medför att strikta tester genomförs och hårda krav måste uppfyllas innan en sådan 

produkt får installeras. Av den anledningen kommer möjligheten att styra produkten med enbart 

pneumatik istället för med elektronik att undersökas. 

1.2. Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är framtagen i samråd med representanter från Hallands sjukhus i Halmstad och 

uppdragsgivaren Hälsoteknikcentrum Halland. 



 

 

2 

 

 Storleken på färdig produkt får inte överstiga måtten 1000x800x2200 mm (bredd x djup x 

höjd).  

 Produkten ska vara anpassningsbar för att underlätta en placering på sjukhuset. 

 Volymen av säcken ska minska med minst 50 %, storleken på komprimerad säck får inte 

överstiga måtten 620x480 mm. 

 Komprimeringsprocessen får ej överstiga 10 sekunder. 

 Den totala ljudnivån får inte överstiga 80 dB. 

 Produkten måste tåla att rengöras med 70 % sprit. 

 Det ska vara enkelt att komma åt att rengöra produkten. 

 Produkten ska vara användarvänlig med ett fåtal reglage och knappar 

 Säkerheten måste vara hög, får ej finnas risk att skada sig i maskinen. 

 Kontaminerad luft ska filtreras innan den når allmänna utrymmen. 

 Möjlighet att byta filter. 

 Maskinen ska vara skonsam mot säcken . 

 Maskinens tekniska livslängd ska vara minst 15 år. 

1.3. Syfte 

Projektets syfte är att ta fram den mest effektiva metoden för att komprimera operationsavfall, genom 

att undersöka olika möjligheter av komprimering ger det en bild av vilken metod som är lämpligast att 

använda för att uppfylla kraven. Det syftar till att på ett användarvänligt och effektivt sätt minska 

volymen av sopsäckarna, se figur 1, vilket medför att kostnaderna, miljöpåverkan för förvaring och 

transport av avfallet minskar men framförallt att arbetsmiljön förbättras för sjuksköterskor och 

vaktmästare.  

Figur 1: Före och efter komprimering 
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2. Förstudie 

För att få en uppfattning om hur arbetet går tillväga på ett sjukhus samt för att kunna fastställa de krav 

som måste uppfyllas på produkten inleddes förstudien med inläsning av regler för hantering av 

kontaminerat avfall, studiebesök samt intervjuer på Hallands sjukhus Halmstad.  

Ett första möte hålls på sjukhuset med en sjuksköterska, Vivianne Edqvist, och teknikern Lennart 

Jonsson för att få en större förståelse för vad som förväntas av projektet. Det visades även upp hur 

avfallet förpackas, märks och förvaras idag. För att få mer information om hur avfallshanteringen ser 

ut i vardagen besöktes två operationer, där gavs tillfälle att följa avfallets väg från operationssal till 

slutlig komprimering. Det hålls även en intervju med miljöansvarig på sjukhuset för ingående 

information om sjukhusets avfallshantering. Därefter gjordes inläsning på olika komprimerings-

metoder, standarder samt på pneumatikområdet. 

2.1. Hallands sjukhus, Halmstad 

Länssjukhuset i Halmstad har funnits sedan år 1869 och låg först i centrala Halmstad vid slottet. 

Sjukhuset byggdes sedan på sin nuvarande plats på Galgberget år 1915 och har med tiden byggts ut för 

att mätta efterfrågan. Vid årsskiftet 2011 ändrades samordningen mellan sjukhusen i Halland, idag 

samordnas de under en ledning för att förbättra vården för patienten. Förändringen medförde då ett 

namnbyte till Hallands sjukhus följt av ortsnamnet. Idag arbetar 2500 personer på sjukhuset i 

Halmstad, som inriktar sig på specialistvård. Sjukhuset arbetar aktivt med att förbättra sin kvalitet och 

verksamhetsutveckling, sedan 2006 är sjukhuset i Halmstad, som ett av de första offentligt drivna 

sjukhus, certifierat enligt ISO:s standarder för kvalitet, informationssäkerhet och miljö [1]. 

2.1.1. Miljöarbete 

Hallands sjukhus Halmstad blev år 1998 det första sjukhuset i Sverige som miljöcertifierades enligt 

ISO 14001. De följer Landstinget Hallands miljöpolicy och arbetar kontinuerligt för en hållbar 

utveckling inom miljö. Eftersom sjukhus idag belastar miljön med engångsartiklar, farligt avfall, tunga 

transporter, etc. är det viktigt att alla medarbetare deltar i ett målmedvetet och långsiktigt miljöarbete. 

Detta är utgångspunkten för sjukhuset i Halmstads miljöarbete. För att upprätthålla arbetet hos 

personalen finns ett internt kontrollprogram som följer miljötillståndet. Hittills har sjukhuset lyckats 

med att öka miljömedvetenheten hos personalen, antalet miljöbilar har ökat och material återvinns 

genom källsortering [2]. 

2.2. Hantering av riskavfall  

Då sjukhusets miljö och den mängd avfall som hanteras är av största vikt för såväl personal som 

allmänheten på grund av smittorisk, miljöpåverkan och sekretess kring patienten finns flertalet 

regelverk och praxis att ta hänsyn till gällande hanteringen av kontaminerat avfall. 

I Karolinska Institutets hantering av laboratorieavfall samt utsläpp av kemikalier till avlopp (2011) [3] 

är grundprincipen att ” alla rena kemikalier som till sitt kemiska innehåll skiljer sig från normalt 

hushållsavlopp ska samlas i behållare och skickas till destruktion som kemiskt avfall” vidare står det 

att ” detta medför att endast lösningar som utan några som helst tvivel är helt ofarliga för personal, 

vattenlås, ledningssystem, rörmokare, reningsverkets olika processer, Östersjön och dess organismer 

på både kort och lång sikt, får tillföras avloppet”. Därmed är vikten av att undvika utsläpp av 

läkemedelsrester såsom antibiotika t.ex. penicillin i vårt ekosystem av stor vikt. Substanserna kan 

vara, förutom svåra att bryta ner, även biologiskt aktiva lång tid efter användning och ge resistens. 
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Hamnar vissa läkemedel såsom cytostatika, antibiotika och hormonpreparat i vårt kommunala 

reningsverk riskerar det slå ut delar av det biologiska reningssteget med negativ miljöpåverkan som 

följd och risk för allmänheten i form av spridandet av resistenta stafylokocker genom vårt dagvatten. 

Man skiljer på läkemedelsrester som är relativt lätt nedbrytbara och de med lång ekoskugga (stabila). 

Vid förstudien till vår produkt har vi fått informationen att det gäller avfallskomprimering av avfall 

som är relativt lätt nedbrytbart och därför kan förstöras genom förbränning. Det samma gäller att 

avfall från patienter och tillbehör som kan tänkas vara smittoförande hanteras enligt särskilda regler 

och därför inte behöver tas hänsyn till i detta projekt. 

Av etiska skäl skall biologiskt avfall, t.ex. blod och vävnader hanteras för sig och hålls därför nedfryst 

i särskilda behållare fram till vidare transport. Kvarstår gör skälet att visa respekt för den personal som 

hanterar resterande del av avfallet såsom operationsdukar, handskar och engångsartiklar. Det ligger i 

sjukhusets intresse att eliminera risken att deras personal råkar ut för stänk, syn eller stark doft av 

biologiskt avfall. Vidare ges instruktioner för hur aktuellt kontaminerat avfallet ska förpackas i 

plastpåsar, förslutas med buntband (eller motsvarande) och märkas utan risk för patientens personliga 

integritet. 

2.2.1. Inom operation 

Vid studiebesök på operationsavdelningen på Hallands sjukhus Halmstad [4] berättas det att 

sjuksköterskorna använder 150 liters sopsäckar under operation som de fyller med diverse 

engångsartiklar, säcken pressas sedan för mänsklig kraft ihop av en sjuksköterska och slängs ner till 

källaren genom ett nedkast. Eva Karlsson, miljöansvarig vid Hallands sjukhus Halmstad berättar vid 

en intervju på sjukhuset [5] att väl i källaren tar vaktmästarna hand om säckarna, som ofta har gått 

sönder eftersom nedkastet är för litet, och förvarar dem i två dygn enligt säkerhetsföreskrifter. Därefter 

transporteras säckarna med eldrivna bilar över området där de tillsammans med annat hushållsavfall 

från sjukhuset komprimeras i en container. Enligt avtal hämtar sedan HEM containern och kör den till 

en förbränningsstation, detta sker två gånger månatligen. 

Vaktmästarna kör ungefär elva vagnar i veckan med säckar till containern. Då vagnarna tar 20 säckar 

blir det cirka 220 säckar per vecka. Varje säck kostar sjukhuset 1.85 kr vid inköp och det finns inte 

möjlighet för sjukhuset att köpa in en dyrare säck, en engångskostnad för en komprimeringsmaskin är 

däremot att föredra. Eva Karlsson tror det finns mycket att vinna på att förbättra arbetsmiljön för 

sjuksköterskor och vaktmästare samt att det är en investering som sjukhuset lättare kan genomföra. 

Hon ser även möjligheten att, vid ett senare tillfälle, installera en komprimeringsmaskin på andra 

avdelningar än operation, om resultatet visar sig lyckat. 

2.2.2. Inom laboratorieverksamhet 

Vid laboratorieverksamheter såsom vid Linköpings Universitet [6], Astra Zeneca[7] och Uppsala 

Universitet [8] ges upphov till stora mängder laboratorieavfall av varierat slag. Det kan bestå av 

allmänna avfall som laboratorieglas, spillskydd, pipettspetsar och förpackningar men även kemikalier, 

läkemedel eller smittförande avfall. Mycket kan efter avdödande som regel slängas i det brännbara 

avfallet eller hällas ut i vask medan det avfall som kräver särskild hantering går för autoklavering, en 

metod för att sterilisera olika sorters gods, hos särskilda företag såsom Coor Service. Animaliska 

biprodukter transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Radioaktivt avfall hanteras enligt 

socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och 

sjukvården [9].  
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Avfallet ska överhuvudtaget hanteras på ett säkert sätt för alla medarbetare i avfallskedjan och får inte 

ge upphov till störningar i miljön. Laboratorieavfall paketeras, märks och hanteras därför enligt 

instruktioner. Det finns olika behållare för olika ändamål. Att lägga skärande och stickande föremål i 

plast- eller papperspåsar är därför inte optimalt utan kartonger eller plastlådor blir att föredra. 

Lagstiftningen kräver då att emballaget inte går att öppna och sen återförslutas utan att detta syns, 

vilket löses med att innersäckar i riskavfallskartonger försluts väl med buntband och 

förseglingsetiketter. 

2.2.3. Inom kärnkraftsindustrin 

Inom kärnkraftsindustrin finns idag företaget Svensk Kärnkraftsbränslehantering, SKB som har till 

uppgift att ta hand om radioaktivt avfall från såväl kärnkraften som industrier och sjukvård. De har ett 

färdigt system för hur bränsle ska förpackas, transporteras och slutförvaras i våra berg [10]. 

Radioaktivt avfall klassificeras i tre typer beroende på vilken mängd av radioaktivitet som avfallet 

innehåller. Lågaktivt avfall såsom isoleringsmaterial, arbetskläder, papper, plast och som är av mjukt 

material packas i balar och läggs i markförvar i 50 år då radioaktiviteten beräknas sjunkit till den nivån 

som är ofarlig för omgivningen. Hårdare material med lågaktivt avfall, exempelvis kablar, verktyg och 

rördelar packas i lådor alternativt containrar och därefter i markförvar. Avfall med högre radioaktivt 

innehåll blandas i betong och gjuts in i betong- eller plåtlådor och förvaras i ett mellanlager innan 

slutförvaring. Att förbränna radioaktivt avfall leder ej till nedbrytning av radioaktiva ämnen varpå 

långvarig förvaring är enda idag kända lösningen. 

2.3. Komprimeringsmetoder 

En vanlig metod för att komprimera avfall i samhället är att använda en press, vid stor förbrukning av 

avfall finns mobila hydrauliska komprimatorer där pressdel och container sitter ihop som en enhet, där 

hela enheten följer med vid tömning. Om avfallet är blött eller organiskt nyttjas pendelkomprimering 

där komprimatorns pendelfunktion får allt avfall att hamna i containern utan att det läcker eller fastnar 

[11]. För mindre förbrukning av avfall finns det balpressar som tar upp en liten yta och därför lättare 

kan placeras inomhus, till skillnad från containerpressar matas balpressen från ovansidan och det finns 

olika lösningar på pressfunktionen som pressar avfallet till en bal med helautomatisk 

bindningsfunktion [12]. Med krysscylindrar blir presskraften stark då slaglängden på cylindrarna är 

långa samtidigt som totalhöjden hålls nere [11]. 

Inom sjukvårdens många olika områden finns idag produkter, både mobila och stationära för säker 

hantering av mindre skrymmande avfall. Pacto Safe 3.0 [13] är ett exempel som hanterar kontaminerat 

avfall genom försegling av avfallet i lufttäta påsar och därmed säkrare arbetsmiljö. Produkten klarar av 

mindre avfall såsom blöjor och sanitetsbindor men har en öppning för nedkast av avfall på endast 15 

cm vilket begränsar dess användning vid operationer, se figur 2. 

Figur 2: Pacto Safe 3.0 
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En ytterligre komprimeringsmetod är att med en vakuumsug suga ur luften i säcken, vid ett 

studiebesök på Hallands sjukhus Varberg [14] visades en maskin upp som varit i bruk på 

operationsavdelningen där. Det var efter sjukhusets egen idé och konstruktion en fastinstallerad 

vakuumsug som sög ur luften ur säckarna innan de för hand förslöts. Dock sög maskinen även upp 

vätska ur säcken som samlades i ett filter vilket sjuksköterskorna fick rengöra en gång i veckan. Detta 

uppfattade sjuksköterskorna som otrevligt vilket gjorde att städningen blev lidande. En annan nackdel 

var att munstycket på vakuumsugen lätt blev tilltäppt vilket då stoppade luftflödet, detta ledde till att 

all luft inte sögs ur och komprimeringen inte blev tillräcklig. 

2.4. Pneumatik 

Pneumatik är en tryckluftsteknik som används i stor omfattning inom industrin, det är bl.a. en teknik 

som underlättar många automatiseringsprocesser eftersom den utför arbetet effektivt och noggrant. 

Tryckluft som energikälla är oslagbar då det finns oändligt med luft att komprimera samt att luften 

återgår till sitt ursprung efter användning [15]. Det är även lätt att lagra samt att transportera tryckluft, 

det blir inga större förluster och det krävs ingen returledning. Inom känsliga områden är tryckluft 

utmärkt att använda då den inte är känslig för variationer i temperatur, den utgör ingen brand- eller 

explosionsrisk och luften är ren, vilket är viktigt inom områden som sjukvård. Komponenterna som 

används är enkelt uppbyggda, de är snabba och man kan reglera kraft samt hastighet steglöst. 

Komponenterna kan inte heller utsättas för överlast utan kan belastas ner till stillastående [16]. 

2.4.1. Cylindrar 

Ett viktigt arbetselement inom pneumatiken är tryckluftcylindern, se figur 3, den används för en rad 

olika arbetsmoment som t.ex. för att trycka/dra, lyfta/sänka samt vända/vrida. Cylindern är uppbyggd 

av ett cylindriskt rör där det löper en kolv med kolvstång som går ut genom ena änden. Det är tryckluft 

som driver kolven fram och tillbaka och kolvstången överför kraften. Det finns både enkel- och 

dubbelverkande cylindrar. Den enkelverkande cylindern drivs mot plusläget genom att släppa in luft i 

pluskammaren medan minusrörelsen drivs av en fjäder som returnerar kolven. Denna cylinder är 

avsedd för att utföra arbete i en riktning, slaglängden är oftast begränsad eftersom fjädern tar extra 

plats i cylindern. Dubbelverkande cylindrar drivs även de mot plusläget med tryckluft men istället för 

en fjäder som returnerar kolven drivs den tillbaka genom att avlufta pluskammaren och släppa in luft i 

minuskammaren istället. Den kan då arbeta i båda riktningarna. Eftersom tryckluft rör sig väldigt 

snabbt är det vanligt att dämpa kolven när den närmar sig ändläget, annars är det risk att cylindern tar 

skada. Både enkel- och dubbelverkande cylindrar finns i olika utföranden, som t.ex. vridcylindern, 

som är en dubbelverkande cylinder försedd med en kuggstång som driver ett kugghjul. Den maximala 

vridningsvinkeln är oftast 90º, 180º eller 360º [15]. 

Figur 3: Tryckluftcylinder 
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2.4.2. Ventiler 

För att variera cylinderns prestanda med avseende på hastighet, kraft och rörelseriktning används 

ventiler. Riktningsstyrande ventiler finns med flera olika storlekar och funktioner, det beskriver en 

riktningsventil med ett antal portar och antal lägen, t.ex. en 3/2-ventil har tre portar och två lägen. 2-

portsventiler har en flödesväg, två portar för inlopp och utlopp och den används som 

avstängningsventil då den endast öppnar och stänger en flödesväg. Vägen är stängd med hjälp av en 

fjäder då ventilen är opåverkad. Om tryckknappen blir påverkad öppnas vägen och luften strömmar 

igenom. Ventilen kan även vara konstruerad tvärtom så att den normalt är öppen, då är flödesvägen 

istället öppen när ventilen är opåverkad. 3-portsventiler har inlopp, utlopp och avlopp vilket ger två 

flödesvägar. Den används till att styra enkelverkande cylindrar och större ventiler samt som 

signalgivare. Styrningen kan ske manuellt, mekaniskt, med tryckluft eller elektroniskt. 5-portsventiler 

har ett inlopp, två utlopp och två avlopp, det ger fyra flödesvägar som kan användas till att styra 

dubbelverkande cylindrar. De finns både med två och tre lägen, kan styras manuellt, mekaniskt, med 

tryckluft samt elektroniskt.  

Volymströmstyrande ventiler används när man vill styra den mängd av luft som strömmar igenom 

ledningarna, här regleras genomströmningsarean genom att använda strypventiler. Man påverkar då 

flödet i båda riktningarna, vill man bara reglera den ena riktningen kan man komplettera strypventilen 

med en backventil.  

För att istället reglera trycket i ett system används tryckstyrande ventiler, det finns i huvudsak tre 

typer; tryckregulatorer, tryckbegränsningsventiler samt tryckvakter. För att hålla ett konstant tryck på 

utloppssidan när trycket varierar på inloppssidan används en tryckregulator. Om trycket på 

utloppssidan inte får överstiga ett visst värde används istället en tryckbegränsningsventil. Ska trycket i 

systemet övervakas används tryckvakter som ger signal om trycket blir högre eller lägre än ett visst 

tryck. 

 För att helt spärra strömningen i ena riktningen används spärrventiler, den enklaste varianten är en 

backventil. Det finns även spärrventiler som används för att snabbt avlufta cylindrar, de har då tre 

portar och två strömningsvägar vilket gör att luft kan släppas ut direkt och på det viset snabbt tömma 

cylinderkammaren [15].   
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3. Metod 

3.1. Komprimeringsmetod 

En del av syftet i projektet är att på mest lämpligt sätt komprimera avfallet utifrån kravspecifikationen. 

Genom att först ta fram olika metoder av komprimering som kan vara möjliga, utvärdera de olika 

idéerna för att slutligen komma fram till den lämpligaste metoden. Första delen av arbetet utgjordes 

därför av instudering av olika komprimeringsmetoder samt möten med olika intressenter i projektet för 

att utbyta idéer. Ursprungligen togs det fram sex olika metoder som skulle kunna vara lämpliga att 

använda. För att utvärdera dessa användes kravspecifikationen som mall för betygssättning av de olika 

metoderna. Varje krav rangordnades i olika kriterier som behövdes uppfyllas, därefter vägdes betygen 

mot varandra för att slutligen ge bästa metoden, se tabell 1. 

3.1.1. Experiment 

Press 

Genom att pressa säcken mellan två plana ytor minskar tiden att få ur luften och eftersom trycket blir 

jämnt på hela säcken minskar risken för att den rivas sönder av hårda detaljer inuti säcken. 

Komprimeringsförmågan med en press är stor och volymen minskar mer än 50 %, kraften som krävs 

för att komprimera säcken är mellan 600-700 N. Problemet med att pressa mellan två plana ytor är 

dock att säcken fortfarande är för bred i sin komprimerade form. Nedkastet som säcken ska åka genom 

har måttet 620x480 mm medan säcken väl komprimerad är 700x200 mm (bredd x djup). Säcken är 

därmed för bred för att få plats i nedkastet. Detta problem löstes genom att pressa säcken mellan två 

rundade ytor, då formas säcken till en halvcirkel och bredden på säcken blir 500 mm istället.  

 

Vakuumsug 

För att få ett vakuumsug använder man sig av en ejektor som kopplas in på sjukhusets luftsystem. 

Ejektorn skapar då ett vakuumsug som används för att suga ut luften ur säcken. Testerna av 

vakuumsugen visade att det tog lång tid att suga ur luften. Om man suger genom ett rör fastnar det fort 

avfall i sugen som stoppar flödet. Lösningen kan vara att ha ett längre, perforerat rör som stoppas ner i 

säcken vilket gör att det går snabbare att suga ur luften. Kvar finns blod och andra kroppsvätskor i 

säcken, fastnar det i röret blir det svårt att rengöra. När man vakuumpackar avfallet blir volymen liten, 

men det är lätt att säcken rivs sönder på hårda detaljer som sticker ut. Det blir även problem med att på 

ett effektivt sätt försluta påsen under- samt efter utsugningen, eftersom säcken av kostnadsskäl inte får 

vara av annan typ än standard, t.ex. med en ventil. Då det inte finns  utrymme för att ha 

engångsdetaljer som byts ut för varje säck blir det också ett problem att uppnå renlighetskraven. 

Dubbelmantlad säck 

Vid användandet av dubbla säckar går det att blåsa in luft mellan säckarna och då tvinga den inre 

säcken att komprimeras, denna metod löser problemet med att säcken lätt rivs sönder eftersom den 

yttre säcken kommer fungera som ett skydd. Dessvärre är komprimeringsförmågan inte tillräckligt bra, 

då den yttre säcken fylls med luft tar det för lång tid innan den inre säcken börjar komprimeras, det 

blir även stor påfrestning på den yttre säcken som riskerar att gå sönder. Den löpande kostnaden för 

säckarna får inte överskridas som tidigare påpekts, vilket blir omöjligt när det används två säckar vid 

varje komprimering, ekonomiskt sett blir denna metod ohållbar. 
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Inbyggt nät i säck 

Vid dubbla säckar kan man istället ha ett inbyggt nät att komprimera med. Den inre säcken kläs i ett 

finmaskigt nät som man täcker med en yttre säck. För att sedan komprimera säcken är nätet utformat 

så att det dras ihop runtom, genom att dra i ett antal trådar vid öppningen, detta sätt gör att säcken 

behåller sin komprimerade form även om det skulle läcka in luft eftersom nätet håller emot. Säcken får 

även ett extra skydd av den yttre säcken om det skulle gå hål. Däremot blir det problematiskt att få ett 

jämnt tryck över hela säcken.  Istället trycks säcken ihop på vissa utvalda punkter och det krävs en stor 

kraft för att dra ihop säcken till en tillfredsställande volym. Även i denna metod blir ekonomin ett 

problem eftersom det krävs två säckar vid varje komprimering. 

Inplastning 

Att plasta in säcken är en metod som ger ett hållbart resultat men som är mer komplex att genomföra. 

Genom att linda in säcken i plast går det att trycka ut luften samtidigt som den komprimeras. 

Komprimeringen blir stabil eftersom plasten fungerar som ett extra skydd, även om något hårt inuti 

säcken skulle riva sönder den hålls avfallet på plats genom plasten.  Det är dock tidskrävande att plasta 

in säcken samt att komplexiteten på produkten blir stor, därför är idén svår att genomföra. 

Vridning av säck 

För att få ut luften genom att vrida säcken fäster man ena änden på säcken och vrider den andra änden, 

det medför att säcken trycks ihop och luften pressas ut. Även denna metod är komplex metod då det 

krävs rörliga delar som utför vridrörelser, samt att risken för att säcken ska gå sönder är stor. Det finns 

oftast hårda plastdetaljer i säcken vilket ger hög påfrestning på plasten. Metoden är även tidskrävande, 

samt att möjligheten att få en smidig lösning för användaren blir svår. 

3.1.2. Val av komprimeringsmetod 

Vid val av komprimeringsmetod utgicks det från kravspecifikationen där resultaten från experimenten 

jämfördes mot varandra. För att de olika metoderna skulle kunna jämföras mot varandra och 

utvärderas betygsattes de utefter hur väl de uppfyllde kraven. Metodens utförande rangordnades från 

1-5, där 1 innebär att kravet inte uppfylls och 5 innebär att kravet uppfylls med mycket goda resultat. 

Sammanställning av resultatet kan ses i tabell 1 nedan. 

Efter utvärdering valdes pressfunktionen där säcken pressas mellan två rundande ytor. Metoden 

uppfyller kravspecifikationen väl, komprimeringsförmågan är stor och säckens volym minskar med 

över 50 %. Eftersom säcken pressas mellan två rundade ytor löses problemet med att säcken ska gå ner 

genom sopnedkastet. Tiden för komprimeringen hålls under 10 sekunder samtidigt som 

användarvänligheten är hög. Storleken på maskinen går att optimera, det gör att maskinen blir 

lättplacerad vilket är viktigt inom sjukvården. Att samtliga delar är lättillgängliga underlättar 

rengöring vilket är en förutsättning för att den ska kunna användas inom sjukhuset. 
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  Press Vakuumsug Dubbelmantlad säck 

Storlek < 1000x800x2200 mm 4 5 4 

Anpassningsbar placering 4 4 4 

Volym < 50% 5 5 1 

Mått på säck < 620x480 mm 5 5 2 

Tid för komprimering < 10 sek 5 1 1 

Total ljudnivå < 80 dB 3 4 3 

Tåla att rengöras med 70 % sprit 5 2 2 

Enkel att rengöra 5 2 3 

Användarvänlighet 5 3 2 

Hög säkerhet 4 5 5 

Filtrering av kontaminerad luft 5 5 3 

Möjlighet att byta filter 5 5 3 

Komplexitet av maskin 4 3 3 

Skonsamhet mot säck 5 3 4 

Teknisk livslängd > 15 år 5 1 3 

        

Summa 69 53 43 

    
  

Inbyggt nät i 
säck Inplastning Vridning av säck 

Storlek < 1000x800x2200 mm 4 2 2 

Anpassningsbar placering 4 3 3 

Volym < 50% 2 3 3 

Mått på säck < 620x480 mm 5 4 4 

Tid för komprimering < 10 sek 1 2 2 

Total ljudnivå < 80 dB 4 2 2 

Tåla att rengöras med 70 % sprit 2 3 3 

Enkel att rengöra 2 2 2 

Användarvänlighet 3 2 2 

Hög säkerhet 5 2 2 

Filtrering av kontaminerad luft 3 3 2 

Möjlighet att byta filter 3 3 3 

Komplexitet av maskin 2 1 1 

Skonsamhet mot säck 1 4 1 

Teknisk livslängd > 15 år 4 3 2 

        

Summa 45 39 34 
 

 

Tabell 1: Resultat av experiment 
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3.2. Maskinens uppbyggnad 

Komprimeringsmaskinen är uppbyggd av en 

pressanordning som pressar ut luften ur säcken, 

kraften som pressar den ena ytan mot den andra 

kommer att överföras från en tryckluftscylinder, för 

att förlänga cylinderns slaglängd ska kraften överföras 

genom en saxfunktion. Hela pressanordningen ska 

rymmas i ett förslutet skåp som kommer att förses 

med filter, fläkt och spjäll då det är viktigt att all 

kontaminerad luft filtreras innan den når allmänna 

utrymmen. Den slutgiltiga produkten måste 

konstrueras i syrafast rostfritt stål då det inom 

sjukvården är viktigt att kunna tvätta av all utrustning 

med 70 % sprit. Då detta projekt bara innefattar att 

tillverka en prototyp kommer den istället att 

konstrueras i svart konstruktionsstål. Prototypen 

tillverkas på CW Erikssons plåtslageri av 

projektgruppen. Vissa delar t.ex. skåp, fläkt och filter 

kommer att köpas in och monteras på plats. För att 

underlätta tillverkningen av maskinen ritads 3D-

modeller upp i CAD-programmet Catia v5. 

3.2.1. Pressanordning 

Efter att ha genomfört omfattande tester av olika komprimeringsmetoder beslöts det att säcken skulle 

pressas ihop.  För att tillgodose kravet på att säcken inte får mäta större än 620x480 mm kommer den 

att pressas mellan två valsade plåtar istället för två platta plåtar, se figur 4. Den ena pressplåten 

kommer vara fast i botten medan den andra pressar emot, för att underlätta när säcken ska placeras 

kommer den fasta plåten snurras upp mot dörröppningen när dörren öppnas och sedan snurra tillbaka 

till sin rätta position innan maskinen startar. 

Figur 4: 3D-modell av pressanordning 

Figur 6: Maximal spänning i anhållsplåt Figur 5: Maximal förskjutning i anhållsplåt 
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Testerna som genomfördes visade att en kraft på 600-700 N är tillräckligt för att komprimera säcken 

till den storleken som är önskvärd. De rundande ytorna som pressar ihop säcken tillverkas av 3 mm 

tjockt stål, dessa ska då tåla en kraft på minst 700 N utan att böja ut sig. För att kontrollera detta innan 

tillverkningen börjar har det gjorts beräkningar med Finita Element-metoden (FEM), som är en metod 

för att numeriskt lösa partiella differentialekvationer. Metoden används inom många områden för att 

visualisera hur material och strukturer böjs, vrids, töjs och komprimeras samt hur fördelningen av 

spänningar och förskjutningar ser ut. Analysen visar hur mycket materialet kommer att förskjutas samt 

var det inträffar, den maximala förskjutningen är 0,027 mm, se figur 5, vilket inte kommer medföra 

några problem i konstruktionen. Maskinen byggs så att någon millimeters förskjutning inte påverkar 

dess hållbarhet, även om tryckplåten skulle förflytta sig maximalt uppstår ingen skada.  

Stålets sträckgräns beskriver vilken kraft materialet klarar av att påfrestas med innan det plastiseras, 

stålet som används till prototypen har en sträckgräns på 2 ∙ 1011 N/m
2
. Analysen visar att den 

maximala spänningen i strukturen hamnar på 2,57 ∙ 106 N/m
2
, se figur 6, vilket är inom rimliga 

gränser då det inte finns risk att materialet tar skada. För utförlig rapport se bilaga 1. 

Tryckplåten har även den analyserats med FEM för att undersöka att den klarar av påfrestningarna vid 

tryckmomentet. Figur 7 ovan visar hur mycket fästet som håller tryckplattan uppe kommer att 

förskjutas, 7,61 ∗ 106 mm, vilket är obetydligt i detta sammanhang. Även figur 8 som visar 

spänningen i fästet indikerar en mycket liten belastning. Spänningen kommer maximalt uppgå i 

1,2 ∗ 103 N/m
2 

medan materialet har en sträckgräns på 2 ∙ 1011 N/m
2
. Det finns därför ingen risk att 

materialet kommer plastiseras eller böjas ut så att maskinen går sönder. 

 

Figur 7: Maximal förskjutning i tryckplåt 

Figur 8: Maximal spänning i tryckplåt 
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Den tekniska livslängden på anhållsplåten och tryckplåtens vitala delar har utvärderats genom 

hållfasthetslära för att analysera att de tillfredsställer den tekniska livslängden på produkten som 

uppdragsgivaren fastställt.  

Enligt svensk stålindustris branschorganisation [17] går följande att läsa; ”utmattningshållfasthet: 

materialegenskap anger förmågan att inte brista vid ett stort antal spänningsväxlingar. Stål är i detta 

avseende en unik legering, som visar en utmattningsgräns, dvs. en högsta spänning vid vilken brott ej 

inträffar, trots ett stort antal( >1.000.000) lastväxlingar.” 

Enligt kravspecifikationen skall produktens material hålla i 15år, det medför att maskinen behöver 

utföra 316 800 lastväxlingar. Antal lastväxlingar beskrivs som. 2 repetitioner * antal säckar per månad 

* 12 månader per år * 15år.   

För att kunna fastställa utmattningen i materialet kan man  med hjälp av Haighdiagrammet, se figur 9, 

beskriva spänningarna som uppkommer i ett material. För att kunna få en fullständig kartläggning hur 

utmattningsgränserna beror på mittspänningen skulle ett mycket stort antal utmattningsprover behöva 

göras, vilket är orealistiskt. Därför görs vissa antagande om utmattningsgränsen. Utmattningsgränsen 

σA beror som en funktion av mittspänningen σm på följande sätt; I koordinatsystemet med 

mittspänningen σm (σR internationellt) på x-axeln och amplituden σA av utmattningsgränsen på y-axeln 

läggs värdet σu (σA* internationellt) in vid σm = 0 . Amplituden σup läggs in där σm =σup i detta fall om 

man följer den röda linjen σA* → σm där den röda linjen bryter av mot σs. Utmattningsgränsen anses 

vara linjär (som funktion av mittspänningen σm) mellan punkterna σu och σup , vilket ger den räta 

linjen. För mittspänningar σm>σup antas den räta linjen mellan σup och σm där  σm motsvarar 

brottspänningen [18]. 

Kraften som krävs för att pressa ihop säcken överförs från tryckluftcylindern till pressen genom en 

saxfunktion, den används för att kunna optimera storleken på tryckluftcylindern, både dess slaglängd 

samt dess kraft. Det kommer att användas två stycken sammansatta saxar, fler än två saxar medför för 

hård belastning på cylindern vid dess startläge. Eftersom cylindern trycker och drar i vertikal ledd men 

saxen rör sig i horisontell ledd blir överföringen av kraften från cylindern tung i början för att sedan 

öka, se figur 11. Beräkningar har gjorts för att ta fram hur stark cylindern behöver vara för att den ska 

orka pressa ihop säcken. Kraften som tryckluftcylindern genererar beräknas utifrån arean av dess 

kolvstång och lufttrycket som den matas med.  

Arean av kolvstången: 𝐴 = (
0,063

2
)2 ∗  Π m² 

Figur 9: Haighdiagram 



 

 

16 

 

Tryck: 𝑃 = 8 ∗ 100 000 𝑃𝑎 

Kraft: 𝐹 = 𝐴 ∗ 𝑃 = 2 493,8 𝑁 

Den beräknade kraften visar hur många Newton som är cylinderns maximala tryckkraft, en cylinder 

med kolvstångsdiametern 63 mm som matas med 8 bars tryck utvecklar 2 493,8 N. Saxfunktionens 

utväxling medför en förändring av kraften P beroende på cylinderns kraft F och vinkeln α i saxen, som 

kan ses i figur 10 nedan. Genom virtuellt arbete beräknas den förflyttning som arbetet ger, detta 

underlättar beräkningarna då det finns krafter som inte utför något arbete och därför inte påverkar 

lösningen. Kraftekvationen beskriver en fjärdedel av hela saxfunktionen, den multipliceras därför med 

fyra.  

   F 

 

 

   x          L 

dx       α                dy 

         y                 P               

 

 

𝑥2 + 𝑦2 = 𝐿2  → 𝑥 =  𝐿2 − 𝑦2  

𝐹𝑑𝑥 = 𝑃𝑑𝑦 ↔ 𝑃 = 𝐹
𝑑𝑥

𝑑𝑦
 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
=

−𝑦

 𝐿2 − 𝑦2
=

𝑦

𝑥
= 𝑇𝑎𝑛(𝛼) 

𝑃 = 4 ∗ 𝑇𝑎𝑛 𝛼 ∗ 𝐹 

Saxen kommer att röra sig från cirka 31 grader till 50 grader. Grafen i figur 11 beskriver funktionen P 

beroende av α, där X-axeln beskriver vinkeln α och Y-axeln kraft i Newton. Grafen visar att plåten till 

en början kommer att pressa med ungefär 6000 N och sedan successivt öka trycket till 13000 N. 

Figur 11: Kraft beroende av vinkel 

Figur 10: Saxfunktion 
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Beräkningarna beskriver ett idealt fall, i verkligheten kommer friktionen mellan materialen att 

begränsa kraften avsevärt.  

I saxen, som rör sig fram och tillbaka horisontellt, kommer den plåt som ska pressa mot säcken att 

fästas. För att plåten ska kunna följa saxen kommer den att glida på linjärprofiler i aluminium, två 

stycken linjärprofiler där plåten fästs i dess slädar används, se figur 12. Linjärprofilerna som har 

måtten 80x80x800 köps in från Movomech Systems [19]. 

 

Figur 12: Linjärprofil 

3.2.2. Skåp 

Luften som finns inuti säckarna när de har fyllts med operationsavfall är kontaminerad och det är 

viktigt att man inte släpper ut den luften i allmänna utrymmen utanför operationssalarna. För att ta 

hand om luften byggs komprimeringsmaskinen in i ett skåp som är hermetiskt tillslutet. När säcken 

pressas ihop leds luften ut ur skåpet genom ett filter vilket gör den ren från partiklar och smittoämnen 

när den når allmänna utrymmen. Skåpet utgör även en viktig 

säkerhetsåtgärd, eftersom komprimeringsmaskinen består av 

rörliga delar får det inte finnas någon risk att användaren kan 

komma till skada vid bruk av maskinen. Då det inte får finnas 

några tveksamheter gällande säkerheten kommer skåpet att 

utrustas med nödstopp ifall dörren av någon anledning skulle 

öppnas under maskinens gång, samt ett manuellt nödstopp som 

kan användas om användaren upptäcker något fel under 

komprimeringsprocessen.  

Ett av kraven är att maskinen ska ta så liten plats som möjligt för 

att underlätta en placering i sjukhusets lokaler, skåpets storlek har 

därför optimerats och det kommer inte lämnas någon oanvänd yta 

inuti skåpet. Enligt kravspecifikationen får inte skåpet mäta större 

än 1000x800x2200 mm.  

Av hänsyn till projektets bakgrund väljs det att köpa in ett färdigt 

skåp eftersom konstruktionen måste vara stabil samt att det inte 

finns rum i tidplanen till att konstruera ett eget skåp.  Skåpet 

köptes in från Rittal [20], det är ett golvskåp med måtten 

800x800x2000 mm som ger högsta stabilitet genom en 16-faldigt 

profilerad och patenterad specialprofil, se figur 13. Skåpet 

levereras med stomme, bakstycke, bottenplåt, takplåt, 

montageplåt och dörr framtill, det tillkommer även metallreglar 

för enklare montering. Skåpet är tillverkat i svartplåt; stomme, 

tak, bakstycke och bottenplåt är 1,5 mm tjockt och dörren 2 mm. 

Handtaget byts ut mot ett komforthandtag med tryckknappinsats.  

Figur 13: Golvskåp 
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3.2.3. Filter  

Den kontaminerade luften som pressas ut ur säcken inne i skåpet under komprimeringen måste 

filtreras innan den leds ut i allmänna utrymmen. Johan Bergdahl vid Filtac Air Solutions berättar vid 

en föreläsning [21] att eftersom luften inte bara innehåller större partiklar utan även olika 

smittoämnen, som t.ex. luftburna bakterier och virus, krävs det ett absolutfilter. 

 Det finns tre olika grupper av absolutfilter; EPA, HEPA och ULPA. HEPA- och ULPA-filter är 

luftfilter av högsta kvalitet för filtrering av giftigt damm, virus och bakterier samt vid känsliga miljöer 

som vid viss tekniktillverkning. För att uppfylla de kraven som finns inom sjukvården väljs ett HEPA 

H13-filter, High-Efficiency Particulate Air filter, se figur 14. Det finns två olika modeller av HEPA-

filter; H13 och H14, vilket motsvarar olika nivåer av filtrering. Ett H13-filter filtrerar bort minst 

99.95% av de luftburna partiklar som har en diameter på 0.3 µm. Dessa partiklar är svårast att filtrera 

bort, på större och mindre partiklar har filtret ännu bättre verkningsgrad. För att ett filter ska få 

benämnas HEPA måste det först genomgå grundliga tester i ett laboratorium enligt den europeiska 

standarden EN 1822:2009, standarden definierar metoden för att testa och klassificera de olika 

absolutfiltrena, se bilaga 2. 

Om användning endast sker med hjälp av ett absolutfilter blir det snart fullt och måste bytas ut, det är 

därför viktigt att filtrera luften med ett grovfilter först. Grovfiltret kommer då att fånga upp de större 

partiklarna och släppa igenom mindre partiklar som t.ex. bakterier. Dessa fångas sedan upp av HEPA-

filtret. När luften först filtreras genom ett grovfilter ger det HEPA-filtret väldigt lång livslängd. 

Vanligtvis håller ett sådant filter hela maskinens livslängd men vid extrem hög användning kan det 

behövas bytas ut, filtret placeras därför så att detta lätt kan utföras.  Grovfiltret som kommer användas 

är ett G3-filter. Standardpriset för ett absolutfilter H13 är 700 kr och för ett grovfilter G3 100 kr, även 

om maskinen inte bör tillföra några löpande kostnader är det ekonomiskt försvarbart att byta filter vid 

behov. Jämfört med den löpande kostnaden som en 1 kr dyrare säck hade inneburit, se avsnitt 5.1.1. 

blir kostnaden för att byta ut filtren någon gång under dess livstid liten. Båda filtren är inköpta på 

Filpro AB.  

Figur 14: H13-filter 
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3.2.4. Fläkt och spjäll 

Luften i skåpet kommer att drivas ut med en takmonterad kanalfläkt, den ska hinna suga ut all luft på 

de 10 sekunderna som det tar för maskinen att komprimera avfallet. Det kommer att vara ett 

luftinsläpp genom ett spjäll i botten som öppnas när fläkten suger. Spjället i botten är en jalusislutare i 

aluminium från Hagab [22] med måttet 400x400 mm, se figur 15. Innan fläkten sitter absolutfiltret 

vilket ger ett tryckfall som måste tas hänsyn till vid beräkning av vilken effekt fläkten behöver ha. 

Fläkten som används köps in från Östberg [23], det är en kanalfläkt 315 C som har ett stabilt hölje av 

förzinkad stålplåt, se figur 16. Fläkten är helt underhållsfri och motorn är försedd med inbyggt 

godkänt motorskydd. Kanalanslutningen har en diameter på 315 mm och yttermåtten på fläkten är 

460x460x158 mm. Fläkten går att ställa i fem lägen för olika flöden genom att reglera spänningen, för 

att underlätta inställningen köps det in en spänningsregulator VRTE1 från Östberg. Fläktens kapacitet 

beskrivs i figur 17, Y-axeln beskriver trycket i Pascal och X-axeln beskriver flödet i liter/sekund. 

Maximalt flöde genom fläkten ligger på över 400 liter/sekund, skåpet har en volym på 1280 liter vilket 

gör att fläkten kan suga ut all luft på ungefär 3,2 sekunder. Men eftersom tryckfallet över absolutfiltret 

är ungefär 300 Pa utläses det från figur 17 att flödet genom fläkten blir 280 liter/sekund, det innebär 

att skåpet töms på luft på 4,5 sekunder istället. 

En viktig del i kravspecifikationen är den ljudnivå som hela maskinen uppnår, eftersom maskinen ska 

användas i det dagliga arbetet är det viktigt att ljudnivån är behaglig. Vid val av fläkt togs det hänsyn 

till detta då fläkten är den största ljudkällan. Fläktens maximala ljudnivå är 76 dB, för mer information 

se bilaga 3, det är en godkänd ljudnivå enligt kravspecifikationen.  

Figur 15: Jalusislutare 

Figur 17: Flödesdiagram fläkt Figur 16: Kanalfläkt 
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3.3. Styrsystem 
Sjukhuset är en känslig miljö där säkerhet för personal och patienter är viktigt. När det ska 

implementeras nya maskiner i sjukhusmiljön måste dessa testas grundligt, möjligheten för att det ska 

uppstå fel i produkten måste minimeras. Genom att bara använda luft istället för elektronik som 

styrning i komprimeringsmaskinen, minskar risken för att störa annan medicinsk utrustning men 

komplexiteten i maskinen blir desto större. Undersökningar visar även att testerna som måste 

genomföras innan maskinen implementeras på sjukhuset är lika grundliga även om ingen elektronik 

används samt att projektet bara innefattar att bygga en prototyp. Därför kommer maskinen att styras 

elektriskt. Styrsystemet är uppbyggt av en PLC som tar emot signaler från givare och knappar för att 

sedan skicka ut kommandon till fläkt och tryckluftscylinder 

 

3.3.1. PLC 
Programmable Logic Controller (PLC) är en dator som är vanlig inom industrin för att hantera 

automatiska processer, den är enkel att använda då den bygger på att väva samman flera insignaler 

med flera utsignaler. PLC:n har reläer som öppnar och stänger för att skicka igenom signaler, en 

processor jämför signalerna med ett program som skickar de anvisade signalerna vidare. Det finns 

färdig programvara i PLC:n som programmeras med hjälp av tillhörande program, detta gör PLC:n 

väldigt användarvänlig.Eftersom PLC:n är framtagen för att användas i industrin är den konstruerad att 

tåla större påfrestningar, både invändigt och utvändigt. Valet att använda en PLC som styrenhet 

gjordes för att dessa egenskaper gör den idealisk till att styra vår automatiska process som 

komprimerar säcken. PLC:n som används, är en SMC PneuAlpha ECC-PNAL-10MR-D som har 6 

ingångar, 4 utgångar och matas med 24V DC.  

 

3.3.2. Mjukvara 
Till den aktuella PLC:n hör en programvara för enklare programmering, Visual Logic Software 

(VLS). Programmet är uppbyggt av förprogrammerade byggblock, funktionsblock. Dessa block 

behandlar data och styr sedan utsignalerna. Det finns färdiga block för insignaler, utsignaler, 

funktioner och logik. Genom att placera ut och länka ihop dessa block skapar man sitt program. Det 

går  att simulera sitt program i datorn. När programmet är inläst i PLC:n och det körs, går det även att 

övervaka alla in- och utsignaler, detta underlättar felsökning. 

 

3.3.3. Pneumatik och elektronik 
Styrsystemet som regleras av PLC:n består av en dubbelverkande tryckluftscylinder som utför 

pressfunktionen, cylinderns kolvstång ä 63 mm i diameter och slaglängden är 160 mm. Cylindern 

drivs av tryckluft som regleras av en 5/2-ventil.Vid startsignal från PLC:n öppnar ventilen upp 

flödesvägen och luftar cylinderns pluskammare vilket får kolvstången att pressa utåt, vid returrörelsen 

avluftas pluskammaren, ventilen slår om, minuskammaren luftas och kolven drar tillbaka. Det finns 

två stycken induktiva givare, den ena indikerar när cylindern är i sitt yttersta läge och den andra 

indikerar när rundvridningsplattan är i startläge.Två stycken knappar, en start- och en resetknapp, samt 

ett nödstopp finns och som bryter spänningen till alla komponenter. Vid dörren sitter en 

säkerhetsbrytare som indikerar om dörren är stängd eller öppen. Insignaler från PLC:n kommer från de 

två induktiva givarna, från knapparna och från säkerhetsbrytaren. PLC:n behandlar dessa enligt ett 

program och skickar ut signaler till cylindern via ventilen och till fläkten via dess spänningsregulator. 

Ventilen, givarna, knapparna och säkerhetsbrytaren matas med 24V från en transformator och fläkten 

med 230V, det finns även ett nödstopp som bryter all spänning till maskin och PLC, för mer 

information se kopplingsschema i bilaga 4.  
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4. Resultat 

Projektet har resulterat i en prototyp som komprimerar medicinskt avfall, prototypen uppfyller de krav 

som finns specificerade i kravspecifikationen. 

4.1. Konstruktion 

4.1.1. Ventilation 

I sjukhusmiljö och framför allt på operationsavdelningar är det ont om plats. Placeringen av 

ventilationen till maskinen har därför betydelse. Intagsluften till maskinen tas in underifrån och 

frånluften leds ut på toppen, för att inte hindra luftflödet om något placeras bredvid eller bakom. 

4.1.2. Ventilation intag 

Luft in i skåpet sker underifrån där ett ventilationsspjäll, se figur 15, öppnar och stänger inkommande 

luft. För att kunna använda spjället krävs det att det finns en konstruktion att fästa i. Den 

konstruktionen skärs ut ur en större plåt som sedan bearbetas både med en kantpress
1
 och med en 

tiggsvets
2
, för att formas och sammanfoga till slutlig produkt, se figur 18. Det monteras även ett stopp 

så att jalusiet inte kan öppna sig för långt och slå över, se figur 19. 

4.1.3. Ventilation frånluft 

Den inkommande och kontaminerade luften förs sedan vidare 

genom absolutfiltret med hjälp av kanalfläkten som sänder ut 

den renade luften på toppen av maskinen. För att kunna 

applicera dessa två konstrueras en takmonterad filter- 

ventilationskanal. Kanalen tillverkas som två olika fyrkantiga 

lådor som fäst tillsammans. En snäppfästslösning för att hålla 

absolutfiltret på plats tas också fram för att kunna ha 

möjligheten till att byta ut filtret efterhand, se figur 20. 

 

                                                      
1
 En hydraulisk maskin som används för att kunna bocka slätplåt i olika vinklar. 

2
 En svetsteknik där man använder en volfram spets för att kunna skapa en ljusbåge som smälter material. 

Figur 19: Jalusi för luft in samt 

jalusistopp 

Figur 20: Fläkt- och filterkanal 

Figur 18: Konstruktion för 

grovfilterhållare 
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4.1.4. Stomme i skåp 

Stommen i skåpet utgörs av metallreglar som inhandlas från Rittal. De tillverkas för att monteras i 

skåpet och passa i befintliga hål som finns i skåpet. De placeras ut där vi behöver anhållspunkter och 

stag för handtillverkade konstruktion, se figur 21. 

.  

4.1.5. Anhållsplåt och rundvridning 

För att kunna utföra vår komprimeringsmetod krävs det  ett anhåll som tar upp och håller emot kraften 

som tryckplattan utvecklar. Den utformas så att den formar säcken efter våra krav, se 

kravspecifikation. Förstärkningsstag monteras på anhållets baksida så att kraften fördelas. Det 

monteras även två stycken vertikala rör på anhållets yttre kanter, dessa skyddar säcken från 

punktering, se figur 22. Punktering medför till att säcken expanderar och läcker under efter 

komprimeringsfasen. 

Anhållet svetsas på rundvridningskonstruktionen. Det är ett kritiskt moment då man innesluter mycket 

spänningar i materialet som bidrar till att materialet kommer att forma och dra sig till oönskad form. 

Det förhindras genom möjligheten att fästa fast rundvridningsplattan i något som inte rör eller formar 

sig efter värmen som blir i materialet vid svetsningsfasen. 

Rundvridningskonstruktionen är utformad så att när dörren till maskinen öppnas vrids anhållet 

mekaniskt med hjälp av ett fastsatt stag i dörren till anhållsplattan. Detta underlättar för användaren att 

föra in avfallssäcken. Lagringsfunktionen som rundvridningen består av är utformad på så sätt att man 

använder två metallplattor där man fäster en plastskiva emellan som minskar friktionen och gör att det 

går lätt att vrida plattorna, se figur 23.  

Figur 21: Stomme för rundvridningsplatta 

Figur 23: Rundvridningslagring Figur 22: Anhåll, 

förstärkningsstag, 

vertikala rör, fäst på 

övre 

rundvridningsplattan 
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4.1.6. Kraftöverföring från luftcylinder till tryckplatta 

Tryckluftscylindern levererar ca 1500N vid 6 MPa tryck och har en slaglängd på 160 mm. Kraften från 

cylindern överförs via en utväxlingssax, se figur 24, som får tryckplattan att förflytta sig 470mm. I 

punkten där cylinderfästet angriper utväxlingssaxen sitter ett gaffelfäste med en 16 mm sprint som 

fäster samman de båda. För att minska friktion som uppstår vid rörelse, monteras slitplast på 

gaffelfästet. Friktion bidrar till kraftförluster i överföringen och kan ge upphov till att maskinen inte 

uppfyller kravspecifikationen. Saxutväxlingen har två stycken infästningar där den ena sitter 

fastmonterad på den rörliga tryckplattan och den andra sitter fast monterad i skåpets inre hörnbalk, se 

figur 24. 

 

4.1.7. Jalusi och uppsamlingskärl 

Med tanke på renligheten inom sjukhus krävs det att maskinen skall vara lätt att hålla ren från smuts 

och bakterier. Därför är det viktigt att tänka om det värsta skulle inträffa, om säcken spricker under 

utförandeförloppet kan t.ex. vätska rinna eller stänka ut ur säcken.  

För att samla upp eventuell vätska som rinner ur säcken vid en sådan händelse är det placerat ett 

uppsamlingskar under säcken, se figur 25. På sidan av anhållsplåten och tryckplattan finns ett jalusi 

som följer med tryckplattans färd fram och tillbaka, se figur 26. På så sätt samlar de upp eventuellt 

stänk om säcken spricker. Både karet och jalusi är löstagbara vid behov för rengöring. 

Uppsamlingsplåten tillverkas i ett stycke där kanten krymps och valsas upp. Jalusilamellerna klipps ut 

ur en plåt med hjälp av en plåtsax, sedan används kantpressen för att rulla upp kanten och passa in 

lamellerna i varandra. 

Figur 24: Kraftöverföring 

och saxutväxling 

Figur 25: 

Uppsamlingskar 
Figur 26: Jalusi 
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4.1.8. Demonstration 

Det exemplaret av maskinen som tillverkats är i första hand tänkt till demonstrationer och uppvisning 

av produkten. Hela arbetet präglas av denna tanke och att åskådarna vid en demonstration skall förstå 

vad som föregår under driftförloppet. Med det som bakgrund görs ett flertal val. Ett är att kunna 

transportera maskinen på ett säkert och enkelt sätt. Maskinen har en höjd på 2175 mm som medför att 

den ej går att föra in stående igenom en vanlig dörrpost. För att lösa detta problem fästs hjul på 

maskinens bakstycke samt under maskinen för att kunna fälla ned och rulla maskinen. Det fästs 

transparanta plexiglas på sidorna av maskinen för ökad insyn. Styrsystem i form av PLC, 

tryckregulator, vattenavskiljare, 24V transformator, spänningsregulator till ventilationsfläkt, knappar 

och nödstopp placeras i en pulpet vid sidan av maskinen för helhetsöversikt, se figur 27. 

4.1.9. Färg 

Vid målning av vår produkt har vi använt en färg med korrosionsskydd och topplack i ett. Färgen är 

inhandlad på biltema med artikelnummer 36-025, blankvit. 

 

4.2. Styrsystem 

Styrsystemet är uppbyggt av en PLC från SMC, modell PneuAlpha ECC-PNAL-10MR-D som har sex 

ingångar och fyra utgångar. Det används fem stycken ingångar, en säkerhetsbrytare vid dörren som 

indikerar om dörren är stängd eller öppen, induktiva givare vid cylinder och snurrplatta som visar när 

dessa är i startläge samt start- och resetknapp. Tre stycken utgångar används, två stycken går till 

ventilen som reglerar om cylindern ska röra sig framåt eller bakåt samt en utgång till fläkten.  

Figur 27: Pulpet 
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4.2.1. Funktionsbeskrivning 

Programmet som styr komprimeringsmaskinen är uppbyggt av två mindre program, ett huvudprogram 

som sköter maskinens huvudsakliga uppgift att pressa säcken, se figur 28, samt ett parallellt 

säkerhetsprogram som kontrollerar att säkerhetskraven uppfylls kontinuerligt, se figur 29.  

När maskinen matas med spänning och startar upp är fläkt och cylinder stoppade, om den induktiva 

givaren vid cylindern inte ger utslag innebär det att pressplåten inte är i sitt startläge. Genom att stänga 

dörren och trycka på resetknappen återställs maskinen till sitt startläge så att användaren kan börja 

komprimera säcken. Dörren kan öppnas och säcken placeras i uppsamlingskaret. För att starta 

programmet måste sedan dörren vara stängd, snurrplattan i sitt startläge och användaren trycka på 

startknappen. Då rullar huvudprogrammet igång, fläkten startar och cylindern får luft från ventilen och 

pressar fram pressplåten mot säcken i fem sekunder, säcken hamnar tillrätta, pressplåten dras tillbaka 

och pressar sedan framåt igen i fem sekunder. Säcken är nu komprimerad, programmet stannar av och 

väntar på kvittering från användaren. Pressplåten ligger emot säcken och användaren kan manuellt 

försluta påsen.  Det finns nu inget tryck i cylindern som kan medföra fara. När säcken är försluten 

stänger användaren dörren och kvitterar med resetknappen. Pressplåten dras då tillbaka till sitt 

startläge och användaren kan öppna dörren och ta ut sin komprimerade säck, huvudprogrammet ligger 

i startläget och väntar. Fläkten startar när maskinen kör, både under programmets gång och vid reset, 

när dörren öppnas stannar fläkten. 

4.2.2. Säkerhet 

Säkerheten för användaren av komprimeringsmaskinen är av största vikt, det har därför konstruerats 

ett säkerhetsprogram som körs parallellt med huvudprogrammet konstant när spänningen är på. Om 

dörren är stängd gör säkerhetsprogrammet ingenting, huvudprogrammet körs som vanligt. Men när 

dörren öppnas avbryts huvudprogrammet, luften till cylindern bryts och fläkten stannar. Vid start 

måste dörren vara stängd för att huvudprogrammet ska köra, om dörren öppnas under drift avbryts 

istället huvudprogrammet och maskinen stannar av. När dörren sedan stängs igen behöver användaren 

kvittera med resetknappen, maskinen återgår då till sitt startläge och användaren kan starta om igen 

eller öppna och ta ut säcken. Det är alltså inte möjligt att köra maskinen med öppen dörr, detta 

förhindrar eventuella klämskador.  

Maskinen är även utrustad med ett nödstopp, nödstoppet bryter spänningen till hela maskinen 

inklusive PLC:n, se kopplingsschema i bilaga 4, vilket förhindrar att några signaler skickas till 

ventilen och fläkten. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd eftersom det hjälper användaren att snabbt 

avbryta processen och stanna maskinen ifall något skulle gå fel, antingen om säcken skulle gå sönder 

eller om någon människa kommer till skada.  
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Figur 28: Huvudprogram 

Väntar på 

startknapp 

 

Pressar mot säck i 

5 sekunder och 

startar fläkt 

 

Drar tillbaka 

press 

Pressar mot 

säck i 5 

sekunder 

Stannar för 

förslutning 

av säck 

Drar tillbaka 

press 

Knapp ej nertryckt, dörr ej stängd, 

snurrplatta ej i startläge 

Startknapp nertryckt, dörr stängd, 

snurrplatta i startläge 

Resetknapp ej nertryckt, 

dörr ej stängd 

Resetknapp nertryckt, 

dörr stängd 
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4.3. Kraftöverföring 

Beräkningarna på cylindern är räknade i ett idealt fall, för att ta reda på hur stark cylindern är när den 

utsätts för friktion utfördes tester. En lastcell kopplades på tryckplåten för att se vilken kraft som 

trycks mot säcken efter utväxling och friktion, vid sex bars tryck blev kraften 450 N. Eftersom det vid 

implementering på sjukhuset finns ett luftsystem med 8 bars tryck har beräkningar gjorts för att få ut 

vilken kraft som uppstår då. Först beräknas tryckluftcylinderns maximala tryckkraft vid 8 bars tryck, 

därefter ett friktionstal baserat på lastcellens utslag av cylinderns kraft och den beräknade kraften vid 

ett idealt fall. Talet multipliceras med cylinderns maximala kraft för att få ut resultatet. Resultatet blir 

att säcken pressas med en kraft av 600 N vilket är tillräckligt enligt de experiment som har utförts. 

Arean av kolvstången: 𝐴 = (
0,063

2
)2 ∗  Π m² 

Tryck: 𝑃 = 8 ∗ 100 000 𝑃𝑎 

Kraft: 𝐹 = 𝐴 ∗ 𝑃 = 2 493,8 𝑁 

Parallellt 

säkerhetsprogram 

Stannar cylinder 

och stannar fläkt 

Drar tillbaka 

press och återgår 

till startläge i 

huvudprogram 

Dörr stängd 

Dörr öppen 

Dörr öppen, 

resetknapp ej 

nertryckt 

Dörr stängd, 

resetknapp nertryckt 

Figur 29: Säkerhetsprogram 
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𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 =  
450

1870
= 0,24 

𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 = 0,24 ∗ 𝐹 = 600,11 𝑁  

4.4. Produktbeskrivning 

Tester har utförts på den färdigställda produkten för att utvärdera hur väl maskinen uppfyller 

kravspecifikationen. Säckens volym ska minska med 50 % under komprimeringen, det finns även 

restriktioner på vilka mått säcken får ha efter komprimering eftersom den ska få plats i det nedkast 

som idag är installerat på sjukhuset. Före komprimering har en säck ungefärliga storleken 

500x500x800, efter komprimering har säcken då storleken 500x200x700 mm, det innebär en 

minskning av volymen med 65 %, se figur 30.  

Maskinen komprimerar säcken på 10 sekunder, vilket även är fullt tillräckligt för fläkten att suga ut all 

kontaminerad luft genom absolutfiltret. Både absolut- och grovfilter är placerade så att de enkelt går 

att byta ut mot nya filter vid behov. Insug av luft i skåpet tas underifrån och frånluften går ut mot 

taket, detta medför att skåpet är lättplacerat då man inte behöver oroa sig för att täppa till 

ventilationen. Skåpet kan därför placeras i trånga utrymmen, storleken på skåpet är 800x800x2175 

mm. Ljudnivån får inte överstiga 80 dB, den största ljudkällan är fläkten som vid full kapacitet håller 

nivån 76 dB.  

Renlighet är viktigt inom sjukhuset, eftersom projektet bara har innefattat att tillverka en prototyp har 

möjligheten inte funnits att konstruera maskinen i syrafast rostfritt stål, främst av ekonomiska skäl, 

maskinen tål därför inte att torkas av med 70 % sprit, men prototypen är konstruerad så att alla delar 

går att tillverka i syrafast rostfritt stål istället och då uppfylla det kravet. Andra aspekter av renlighet 

har också tagits tillvara på. För att underlätta om säcken skulle spricka och vätska rinna ut, har ett kar 

konstruerats i botten där säcken sedan placeras. Karet är lätt att ta ut och rengöra. Det har även 

placerats ut jalusier som förflyttar sig runt skåpets insida och skyddar mot eventuellt stänk från säcken, 

även dessa är enkla att plocka ut och rengöra. 

Användarvänligheten på produkten är hög, det finns en startknapp som startar hela komprimerings-

förloppet och en resetknapp som återställer systemet till dess startläge. Användaren behöver bara 

placera säcken i karet, stänga dörren och trycka på startknappen för att säcken ska bli komprimerad. 

För att garantera användarens säkerhet har ett säkerhetsprogram implementerats, som ser till att 

maskinen inte går att köra om inte alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda, som t.ex. att dörren är 

stängd. Det har även installerats ett nödstopp som användaren kan aktivera för att bryta all spänning 

och då stanna hela förloppet.   

Figur 30: Säck före och efter komprimering 
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5. Diskussion och slutsats 

Under examensarbetet har det tagits fram en medicinsk avfallskomprimator för att kunna komprimera 

det luftberikade avfallet efter en operation. Inför arbetet deltas det i olika aktiviteter för att kunna få en 

ökad förståelse för problemställningen och se hur arbetet fortskrider på operationsavdelningar. Det tas 

upp tre huvudsakliga argument till problemställningen, att avfallet är för skrymmande och att det 

bidrar till ett flertal oönskade transporter samt att säckarna efter fyllning med avfall blir för stora och 

inte går ner i avdelningens avfallsnedkast.  

Det finns inte någon liknande produkt på marknaden idag, det mesta farliga avfallet tas om hand på 

annat sätt utan att behöva komprimeras först. Det har gjorts försök på bl.a. Hallands sjukhus Varberg 

med att komprimera säckar med operationsavfall. Då användes en vakuumsug till att suga ut luften ur 

säcken, denna metod var dock inte uppskattad av personalen och monterades därför ner efter ett 

halvår.  

 I startskedet av arbetet undersöktes flera olika komprimeringsmetoder som sedan gav upphov till den 

idé som prototypen utformades efter. Även om grundprinciperna för komprimeringen liknar befintlig 

teknik så är prototypen ensam i sitt slag. För mindre avfall finns det vakuumförpackare som används 

inom sjukvården, se avsnitt 2.3. men den idén är svårapplicerad på detta projekt då avfallet har 

betydligt större volym. Det finns inte någon annan komprimeringsmaskin för större avfall som är 

anpassad efter sjukhusens alla krav och behov. De lösningar som finns i prototypen är därför unika i 

sitt slag och uppdragsgivaren är nöjd med resultatet av examensarbetet. 

5.1. Problem under arbetet 

5.1.1. Oönskade transporter 

Informationen som ges är att cirka 880 säckar med avfall transporteras varje månad. Det motsvarar 14 

lastbilstransporter som enbart i ekonomiska värden summeras till 28 000 kr från sjukhuset.  Det 

medför att vid en effektivisering med att halvera volymen på avfallet ges det belägg för att tillverka en 

säck som är 16kr dyrare än säcken som används. 

Med den informationen startas arbetet med att ta fram en effektivare säck som kan komprimera 

avfallet. Sex veckor efter startdatum kontaktas Eva Karlsson (miljösamordnare, Hallands sjukhus 

Halmstad) där ställs frågan om transporter och Eva förklarar att det finns en avfallskomprimator på 

sjukhusområdet som allt avfall går till, den töms endast två gånger per månad. Frågan tas då upp om 

det skulle vara acceptabelt att höja avfallssäckens pris med en krona per styck, svaret blir nej. 

Motivering är att säckpriset ligger som en löpande kostnad och betalas av avdelningen som är strängt 

nedbantad, det skulle innebära en total kostnadsökning på ungefär 10 500 kr. Konsekvensen av det 

mötet blir att examensarbetet skall inrikta sig på att ta fram en maskin som komprimerar säckar, samt 

för undan smittad luft och renar den för en bättre arbetsmiljö för personalen. Maskinen som blir en 

engångskostnad kan finansieras på sjukhuset med externa miljöförbättrande medel. 

5.1.2. Budget 

Inom sjukvården krävs extrem renlighet och en enkel rengörningsnivå på utrustningen som används. 

Det medför att om produkten skall kunna tas i bruk inom sjukhuset behöver man tillverka 

komponenterna i syrafast rostfritt stål. Detta medför att materialkostnaden för en prototyp kommer bli 

100 000 kr vilket motsvarar 10 gånger tillgänglig budget. Konsekvensen av det blir att materialvalet i 
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stället blir svart konstruktionsplåt som gör att budget kan hållas men maskinen kan då inte 

implementeras i den verkliga sjukhusmiljön. 

5.2. Förbättringar  

Examensarbetet har resulterat i en prototyp som komprimerar operationsavfall, prototypen uppfyller 

kravspecifikationen väl och möjligheterna att utveckla prototypen till en färdig produkt är goda. 

Säkerhet som är ett viktigt krav inom sjukvården har det lagts stor vikt vid, riskerna att skada sig i 

maskinen är minimal, även vid oaktsamt beteende. För att undersöka hur väl maskinen tål sådant 

beteende har det även testats att köra och komprimera säckar som inte har placerats korrekt i 

maskinen. Säckarna komprimeras, men med ett sämre resultat till följd, det uppstår ingen skada på 

maskinen eller för användaren. Vid en eventuell vidareutvecklig av maskinen där säcken försluts 

automatiskt kommer däremot kravet vara hårdare på att säcken placeras korrekt inne i maskinen, 

annars blir förslutningen problematisk.  

5.2.1. Automatisk förslutning. 

För att skapa en mer användarvänlig produkt är förslaget att automatisera förslutningen av 

avfallssäcken. Förslutningen av säcken i maskinen i dag utförs manuellt med hjälp av ett buntband 

som fäst manuellt runt toppen på säcken och dras åt. Problemet med det är att resultatet skiljer sig 

beroende på användarens styrka och noggrannhet. Dagens metod för förslutning innebär även ett extra 

moment för användaren vilket helst ska undvikas. Möjligheten att automatiskt försluta säcken under 

komprimeringsprocessen har undersökts, bl.a. genom studiebesök på Östras Bröd i Halmstad och visar 

att det är genomförbart. 

5.2.2. Maskinvolym 

Den begränsade plats som finns i samband med operationssalar och förberedelserum där maskinen, på 

grund av bestämmelser, tvingas stå gör att storleken ifrågasätts. Exempel på att förminska det 

utrymme som maskinen behöver är att i stället för dörr som öppnas utåt kunna använda sig av skjut- 

jalusidörr som till exempel förs uppåt eller viks runt maskinen. Höjden på en slutgiltig maskin bör 

också tas hänsyn till då man kan spara in på utrymmet i höjdledd.  
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1: FEM-rapport 
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FEM Rapport

MESH:

Entity Size

Nodes 3631

Elements 1730

ELEMENT TYPE:

Connectivity Statistics

TE10 1730 ( 100,00% )

ELEMENT QUALITY:

Criterion Good Poor Bad Worst Average

Stretch 0 ( 0,00% ) 1727 ( 99,83% ) 3 ( 0,17% ) 0,047 0,096

Aspect Ratio 123 ( 7,11% ) 275 ( 15,90% ) 1332 ( 76,99% ) 30,817 13,658

Materials.1

Material Steel

Young's modulus 2e+011N_m2

Poisson's ratio 0,266

Density 7860kg_m3

Coefficient of thermal expansion 1,17e-005_Kdeg

Yield strength 2,5e+008N_m2

Static Case

Boundary Conditions
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Figure 1

STRUCTURE Computation

Number of nodes : 3631  

Number of elements : 1730  

Number of D.O.F. : 10893  

Number of Contact relations : 0  

Number of Kinematic relations : 0  

Parabolic tetrahedron : 1730  

RESTRAINT Computation

Name: Restraints.1

Number of S.P.C : 279

LOAD Computation

Name: Loads.1

Applied load resultant : 
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Fx = 0 . 000e+000  N

Fy = 0 . 000e+000  N

Fz = 4 . 943e+002  N

Mx = 2 . 380e+002  Nxm

My = 1 . 502e-003  Nxm

Mz = 0 . 000e+000  Nxm

STIFFNESS Computation

Number of lines : 10893   

Number of coefficients : 370356   

Number of blocks : 1   

Maximum number of coefficients per bloc : 370356   

Total matrix size : 4 . 28  Mb

SINGULARITY Computation

Restraint: Restraints.1 

Number of local singularities : 0  

Number of singularities in translation : 0  

Number of singularities in rotation : 0  

Generated constraint type : MPC  

CONSTRAINT Computation

Restraint: Restraints.1 

Number of constraints : 279  

Number of coefficients : 0  

Number of factorized constraints : 279  

Number of coefficients : 0  

Number of deferred constraints : 0  

FACTORIZED Computation

Method :  SPARSE  

Number of factorized degrees : 10614   

Number of supernodes : 911   

Number of overhead indices : 72309   

Number of coefficients : 1797825   

Maximum front width : 669   

Maximum front size : 224115   
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Size of the factorized matrix (Mb) : 13 . 7163  

Number of blocks : 2   

Number of Mflops for factorization : 5 . 286e+002  

Number of Mflops for solve : 7 . 244e+000  

Minimum relative pivot : 2 . 153e-005  

Minimum and maximum pivot

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm)

3.2847e+006 Tz 3631 1.4288e+002 2.3947e+002 1.9354e+002

5.4450e+011 Tx 1487 1.4237e+002 2.6562e+002 1.9281e+002

Minimum pivot

Value Dof Node x (mm) y (mm) z (mm)

7.7027e+006 Tx 3631 1.4288e+002 2.3947e+002 1.9354e+002

1.4483e+007 Tz 1475 1.8660e+002 1.5308e+002 1.5923e+002

1.9535e+007 Tz 3629
-

2.3068e+002
4.0712e+002 1.3546e+001

2.9135e+007 Tz 3589
-

1.8360e+002
4.6941e+002 1.3553e+002

2.9873e+007 Tz 3600 2.1879e+002 9.9856e+002 2.0342e+001

3.0377e+007 Tx 3580
-

2.2173e+002
4.7132e+002 5.3465e+001

3.2233e+007 Tz 3619
-

2.4291e+002
1.5456e+002 2.5187e+001

3.3311e+007 Tz 3620
-

2.3530e+002
1.5569e+002 5.3917e+001

3.6864e+007 Tz 1412 1.8245e+002 4.7140e+002 1.3401e+002

Translational pivot distribution

Value Percentage

10.E6 --> 10.E7 1.8843e-002

10.E7 --> 10.E8 3.0149e-001

10.E8 --> 10.E9 3.6650e+000
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10.E9 --> 10.E10 2.3799e+001

10.E10 --> 10.E11 6.0769e+001

10.E11 --> 10.E12 1.1447e+001

DIRECT METHOD Computation

Name: Static Case Solution.1

Restraint: Restraints.1

Load: Loads.1

Strain Energy : 2.157e-003 J

Equilibrium 

Components
Applied

Forces
Reactions Residual

Relative
Magnitude

Error

Fx (N) 0.0000e+000
1.6169e-

008
1.6169e-

008
1.2299e-

010

Fy (N) 0.0000e+000
-1.3229e-

009

-1.3229e-

009

1.0063e-

011

Fz (N) 4.9427e+002
-

4.9427e+002
1.1653e-

009
8.8636e-

012

Mx (Nxm) 2.3796e+002
-

2.3796e+002
-4.2009e-

009
3.1954e-

011

My (Nxm) 1.5024e-003
-1.5024e-

003
4.4507e-

009
3.3853e-

011

Mz (Nxm) 0.0000e+000
-8.8917e-

009
-8.8917e-

009
6.7633e-

011

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2
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Figure 2

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2

Figure 3
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3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.1

Figure 4

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).1
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Figure 5

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement magnitude.1
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Figure 6

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement magnitude.2

Figure 7

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement magnitude.3
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Figure 8

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement magnitude.4
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Figure 9

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Static Case Solution.1 - Translational displacement vector.1

Figure 10

3D elements: : Components: : All

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model

Global Sensors
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Air filter test method 
 
for testing high efficiency particulate filters 
 

 
Detail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 1822-1:2009 

 

 
European standard EN 1822:2009 (High 

efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) 

defines a method for testing the efficiency based 

on a particle counting method using a liquid test 

aerosol and permits a systematic classification of 

the particulate filter according to the efficiency. 
 
HEPA and ULPA filters are used as top-quality 

air filters for the separation of aerosols, toxic 

dusts, viruses and bacteria, and also for 

applications with most critical requirements for air 

purity in clean room technology. They are tested 

and classified according to EN1822:2009. 
 
 
 
 
 
Part 1 of this standard contains the 

classification, performance test, and marking 

of EPA, HEPA and ULPA filters  
On the basis of the determined values for the 

local efficiency and the overall efficiency,  
the filter is assigned to a filter class according 

to the table below. 

 

 
The complete European standard comprises 

the following parts:  
» EN 1822-1:2009   

Classification, performance test, marking.  
 
» EN 1822-2:2009   

Aerosol production, measuring equipment, 

particle counting statistics  
 
» EN 1822-3:2009   

Testing the flat sheet filter media.  
 
» EN 1822-4:2009   

Determining leakage of filter element 

(scan method).  
 
» EN 1822-5:2009   

Determining the efficiency of filter element.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 1822-2:2009 

 
 

 Filter class Overall value  Local value 
 

   

Penetration in % 
  

Penetration in % 
 

  Efficiency in %  Efficiency   in % 
 

        

 E10 85 15  - - 
 

 E11 95 5  - - 
 

 E12 99.5 0.5  - - 
 

 H13 99.95 0.05  99.75 0.25 
 

 H14 99.995 0.005  99.975 0.025 
 

 U15 99.9995 0.0005  99.9975 0.0025 
 

 U16 99.99995 0.00005  99.99975 0.00025 
 

 U17 99.999995 0.000005  99.9999 0.0001 
 

Table 1: Classification of air filters according to EN 1822-1:2009   
 

 
Part 2 of this standard describes the 

measuring equipment and aerosol gene-

rators used within the scope of this test.  
In addition, with regard to particle counting it 

specifies the statistical basis for the evaluation 

of counts with only small numbers of counted 

events. 
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Air filter test method 
 
for testing high efficiency particulate filters 

 

 
EN 1822-3:2009 

 

 
On flat sheet filter media, the particle size 

efficiency is measured and the MPPS is 

determined.  
During the test, the particle size efficiency is 

determined on the flat sheet filter medium using 

the particle counting method.  
Specimens of the sheet filter medium are fixed 

in a test filter assembly and subject to the test 

air flow corresponding to the prescribed filter 

medium velocity. The test aerosol from the 

aerosol generator is conditioned (e.g. 

vaporisation of a solvent) then neutralised, 

mixed homogeneously with filtered test air and 

led to the test filter assembly. 

 

 
In order to determine the efficiency, partial flows 

of the test aerosol are sampled upstream and 

downstream of the filter medium.  
Using a particle counting instrument, the number 

concentration of the particles contained is 

determined for the various particle sizes. The 

results of these measurements are used to draw 

a graph of penetration against particle size for 

which the penetration is a maximum. The 

particle size is known as the “most penetrating 

particle size” (MPPS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Test rig  
EN 1822-3:2009 

 
 

0,01 
 
 
 
 
 

 
Y 

0,001   
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X 

 
Diagram 1: Particle penetration  
X =  Particle diameter in µm  
Y =  Penetration in % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 1: Test rig EN 1822-3:2009 
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Air filter test method 
 
for testing high efficiency particulate filters 
 

 
EN 1822-4:2009 With a test aerosol whose average particle 

 

size corresponds to the MPPS, the filter 
 

 
 

 element is checked for leakage. The overall 
 

 efficiency is calculated from the measured 
 

 local filtration efficiencies. 
 

 The leakage test serves to test the filter element 
 

 for the local penetration values which exceed 
 

 the permissible levels (see EN 1822-1:2009) 
 

 For leakage testing the test filter is installed in 
 

 the mounting assembly and subjected to a test 
 

 air flow corresponding to the nominal air flow 
 

 rate, the filter is purged and the test aerosol 
 

 produced by the aerosol generator is mixed with 
 

 the prepared test air along a mixing duct so that 
 

 it is spread homogeneously over the cross- 
 

 section of the duct. 
 

 The particle flow rate on the downstream side 
 

 of the test filter is smaller than the particle flow 
 

 rate reaching the filter on the upstream side 
 

 by the factor mean penetration. 
 

 The manufacturing irregularities of the filter 
 

 material or leaks lead to a variation of the 
 

 particle flow rate over the filter face area. 
 

 In addition, leaks at the boundary areas and 
 

 within the components of the test filter (sealant, 
 

 filter frame, seal of the filter mounting assembly) 
 

 can lead locally to an increase in the particle 
 

 flow rate on the downstream side of the test 
 

 filter. 
 

 For the leakage test, the particle flow 
 

 distribution is determined on the downstream 
 

 side of the filter in order to check where the 
 

 limit values are exceeded. The coordinates of 
 

 these positions are recorded. 
 

 When the filter is leak-free and fulfils the 
 

 criteria of the overall efficiency, a test report 
 

 is created. The test report contains the test 
 

 number, target data for the filter, and the actual 
 

 data of the sample. The leak-free state of the 
 

 filter is confirmed and a filter number is 
 

 assigned. 
 

 
 
 
 
 

 
Repair of leakage points  
If the signal value is not exceeded during the 

probe run then the filter is free of leaks.  
If the signal value is exceeded then this is an 

indication that the limit value for the local  
penetration may be exceeded at this position. If 

it is necessary to check the local penetration, 

then the probe is returned to the coordinates for 

which the signal value was reached on the scan 

test. The aim is to find the point with the 

maximum count rate.  
The count rate is measured there with a 

stationary probe. The concentration of the 

aerosol on the upstream side is also measured 

continually or intermittently  
A filter may be repaired if necessary and shall be 

retested.  
NOTE:  
» All repairs together (including those made by 

the filter manufacturer shall not block or 

restrict more than 0.5% of the filter face area 

(not including the frame).  
 
» The maximum length of each single repair 

shall not exceed 3.0cm. Alternative repair 

criteria may be otherwise agreed between 

buyer and seller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Air filter test method for testing high efficiency particulate filters - P/2/1/EN 



Air filter test method 
 

for testing high efficiency particulate filters 
 

 
Test  rig  
EN  1822-4:2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex A 

(normative) 

Oil thread test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 2: Test rig EN 1822-4 
 
 

 
Within the framework of works testing, the oil 

thread test may be used to test for leaks for the 

filter classes E 12 to H14 instead of scan 

testing. The oil thread test is also acceptable as 

a reference test procedure for filters which 

cannot be scan tested because of their 

constructional form. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the oil thread test, the freedom from leaks 

is demonstrated visually. The filter is placed 

horizontally on a diffuser or box, and then 

subjected to an oil drop aerosol. 

 
 

 
EN  1822-5:2009 

 
 

 
Part 5 of this standard deals with the 

efficiency test of filter elements that could 

not be tested according to Part 4 due to 

their design.  
The downstream sampling to determine the 

overall efficiency takes place using stationary 

sampling probes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Air filter test method for testing high efficiency particulate filters - P/2/1/EN 5 



Air filter test method 
 
for testing high efficiency particulate filters 
 

 
Installation 

example for 

EN 1822:2009 

tested high 

efficiency  
particulate filters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3: Städtische Kliniken (City Clinics) (Düsseldorf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 4: Städtische Kliniken (City Clinics) 

(Düsseldorf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 5: Polfa Tarchomin pharmaceutical factory 

(Poland) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Air filter test method for testing high efficiency particulate filters - P/2/1/EN 



Air filter test method 
 

for testing high efficiency particulate filters 
 

 
Installation 

example for 

EN 1822:2009 

tested high 

efficiency  
particulate filters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 6: Pharma-Forschungszentrum Bayer  
(Pharmaceutical Research Centre) (Wuppertal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 7: Max Planck Institute (Mainz) Photo 8: Centre Hospitalier Universitaire (Vaudois) 
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Bilaga 3 – Datablad fläkt 

 
 
KVFU 315 C 

 
Beskrivning 
 
KV är en väggfläkt som finns i sex storlekar som ger tolv olika kapaciteter. 
 
Den kan monteras i valfritt läge och har därför stort användningsområde. 
 
Fläktarna har ett stabilt hölje av förzinkad stålplåt. Den är fullständigt underhållsfri. 

Fläkten är utrustad med ytterrotormotor med underhållsfria kullager. Motorn är 

försedd med inbyggt godkänt motorskydd. Fläkthjulet har bakåtböjda skovlar. KV är 

varvtalsreglerbar genom spännings -/frekvensändring. 
 
 
 
 
 

 
Tekniska data 
 
 Storhet Värde Enhet  
 Spänning 230 V  
     

 Fas 1 ~  
     

 Frekvens 50 Hz  
     

 Effekt 274 W  
     

 Ström 1,19 A  
     

 Varvtal 2500 r.p.m.  
     

 Max temperatur på transporterad luft 50 °C  
     

 Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering 50 °C  
     

 Ljudtrycksnivå, 3 m 51 dB(A)  
     

 Längd 158 mm  
     

 Bredd 460 mm  
     

 Höjd 460 mm  
     

 Vikt 5,8 kg  
     

 Kapslingsklass, motor 44 IP  
     

 Isolationsklass, motor F   
     

 Kondensator 8 µ F  
     

 Kanalanslutning ø315 mm   
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Diagram              

 

 Vald punkt              
 

 Flöde [l/s]              
 

 222              
 

 Stat. tryck [Pa]              
 

 385              
 

 Arbetspunkt              
 

 Flöde [l/s]              
 

 223              
 

 Stat. tryck [Pa]              
 

 385              
 

 Effekt [W]              
 

 287              
 

 Ström [A]              
 

 1,25              
 

 Varvtal [r.p.m.]              
 

 2328              
 

 Verkningsgrad [%]              
 

 29,8              
 

 SFP [kW/m3/s]              
 

 1,26              
 

 Spänning [V]              
 

 230              
 

Ljud              
 

 
Vald punkt          Avstånd: 3 

 

               

 Flöde [l/s]       
Utbredningstyp: Halvsfärisk  

 222       
 

               

 Stat. tryck [Pa]      
Ekvivalent absorbtionsarea: 20  

 

385       

              
 

 

Arbetspunkt 
              

   Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k   
 

 Flöde [l/s]  Inlopp Lw dB(A) 76 56 59 65 66 66 72 68 66   
 

 

223 
    

  Omgivning Lw dB(A) 58 28 34 44 50 51 53 49 43   
 

 Stat. tryck [Pa]  
Omgivning Lp dB(A) 51 21 27 37 43 45 47 43 36   

 

 

385     

              
 

                 
Totaltryck [Pa] 120         

 

387 
         

         
 

Effekt [W]          
 

287 80         
 

Ström [A]          
 

1,25          
 

Varvtal [r.p.m.] 40         
 

          

2328          
 

Verkningsgrad [%] 
0         

 

29,8          

Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k  

SFP [kW/m3/s] 
 

         
 

1,26          
 

Spänning [V]          
 

230          
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Dimensioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kopplingsschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillbehör 
 
Elektriska tillbehör 
 
 
 
 
 

VRDE 1,5 VRS 2,0 VRTE 1 
 
 
Tillbehör 
 
 

 
BSV 315 MK 315 VK 45 YG 315 LDC 315 
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