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Sammanfattning 

Hälso- och sjukvården har förändrats hastigt den senaste tiden; det här bland annat 
genom uppkomsten av infektioner orsakade av nya smittämnen, samt utvecklingen av 

komplexa utrustningar, teknologier och omvårdnadsåtgärder. Biologiskt kontami-
nerade medicinska instrument utgör en risk för att orsaka sjukdomar, och i 

förebyggande syfte används bland annat diskdesinfektorer för att rengöra och 
desinficera dessa instrument. 

Uppdragsgivaren Getinge Disinfection AB i Växjö har tagit emot kundklagomål på 

att rengörings- och desinfektionsprocessen av slangar för anestesiutrustning inte 
uppfyller kundens krav. Önskemålet är därmed att effektivisera och säkerställa 

rengörings- och desinfektionsprocessen genom att konstruera en ny slanghållare. 

Syftet med detta arbete är att effektivisera och säkerställa rengörings- och 
desinfektionsprocessen av anestesislangar genom att konstruera en ny slanghållare. 

Målen är att utveckla en solid modell, utföra analyser, utforma tekniska ritningar och 
slutligen utföra tester på en prototyp.  

Detta arbete kommer att inriktas mot den ingenjörsvetenskapliga konstruktions-
metoden, där fokus kommer att läggas på konstruktion och simuleringsanalys av en 
slanghållare. 

Efter ett antal simuleringar med olika dimensioner och utformningar på slanghållaren 
erhölls den slutgiltiga slanghållaren som består av en klämma och en klämma-

hållare. Materialet som valdes för klämman är SS 2347, och för klämma-hållaren SS 
2331. Detaljritningar för prototyptillverkning av klämman samt klämma-hållaren 
färdigställdes efter att slanghållarens slutgiltiga dimensioner bestämts, se Bilaga 16 

och 17.  

Genomförandet av detta arbete har resulterat till konstruktionen av en ny slanghållare 
till en lastvagn för diskdesinfektorer, avsedd för att hålla i anestesislangar under 

rengörings- och desinfektionsprocessen. Slutsatserna är att den nya utformningen av 
slanghållaren anses minimera risken för plastisk deformation, att slanghållaren 

kommer att kunna hålla i slangar med olika diametrar på ett effektivt och tillförlitligt 
sätt, att slanghållarens klämma är lättare att ersätta än dagens slanghållare samt att 
klämman kan vara överdimensionerad och därmed alldeles för styv.  

Avslutningsvis är slutsatsen att den nya slanghållaren kommer bidra till att 
effektivisera och säkerställa rengörings- och desinfektionsprocessen av anestesis-

langar, vilket var det huvudsakliga syftet med detta examensarbete. 
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Summary 

Health care has changed rapidly lately; this includes the occurrence of infections 
caused by new infectious agents, as well as the development of complex equipment, 

technologies and nursing interventions. Biologically contaminated medical 
instruments are responsible for causing diseases, and for prevention purposes, among 

other things, disinfectors are used to clean and disinfect these instruments. 

The client Getinge Disinfection AB in Växjö has received customer complaints that 
the cleaning and disinfection process of hoses used in anesthesia does not meet the 

customer requirements. The desire is therefore to streamline and ensure the cleaning 
and disinfection process by designing a new hose holder. 

The purpose of this work is to streamline and ensure the cleaning and disinfection 
process of anesthetic hoses by designing a new hose holder. The aims are to develop 
a solid model, carry out analyzes, design technical drawings and ultimately perform 

tests on a prototype. 

This work will focus on the engineering process by focusing on the design and 

simulation analysis of a hose holder. 

After a number of simulations with different dimensions and designs on the hose 
holder, the final hose holder was obtained consisting of a clamp and a clamp holder. 

The material chosen for the clamp is SS 2347, and for clamp holder SS 2331. Detail 
drawings for prototype manufacturing of the clamp and the clamp holder were 

completed after defining the final dimensions of the hose holder, see Appendix 16 
and 17. 

The implementation of this work has resulted in the design of a new hose holder for a 

trolley for washer-disinfectors with the purpose of holding anesthetic hoses during 
the cleaning and disinfection process. The conclusion is that the new design of the 
hose holder is considered to minimize the risk of plastic deformation, that the hose 

holder will be able to efficiently and reliably hold hoses with different diameters, that 
the hose clamp is easier to replace than the recent hose holder and that the clamp may 

be over dimensioned and hence too rigid. 

In conclusion the new hose holder will help to streamline and ensure the cleansing 
and disinfection process of anesthetic hoses, which was the main purpose of this 

degree project. 
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Abstract 

Biologiskt kontaminerade medicinska instrument utgör en risk för att orsaka 
sjukdomar, och i förebyggande syfte används bland annat diskdesinfektorer för att 

rengöra och desinficera dessa instrument. 

Uppdragsgivaren Getinge Disinfection AB i Växjö vill effektivisera och säkerställa 

rengörings- och desinfektionsprocessen genom att konstruera en ny slanghållare, 
vilket även är syftet med detta arbete. Arbetet utförs med den ingenjörsvetenskapliga 
konstruktionsmetoden. 

Resultatet är en slanghållare som består av en klämma och en klämma-hållare, samt 
detaljritningar för prototyptillverkning, se Bilaga 14 och 15.  

Slutsatserna för slanghållaren är att risken för plastisk deformation har minimerats, 
att slanghållaren kan hålla i slangar med olika diametrar effektivt och säkert, att 
slanghållarens klämma är lätt att ersätta, samt att klämman kan vara överdimen-

sionerad. 

Avslutningsvis är slutsatsen att den nya slanghållaren kan bidra till att effektivisera 

och säkerställa rengörings- och desinfektionsprocessen av anestesislangar 

Nyckelord: Medicinska instrument, Diskdesinfektorer, Getinge Disinfection AB, 
Rengöringsprocess, Desinfektionsprocess, Slanghållare, Ingenjörsvetenskapliga 

konstruktionsmetoden, Detaljritningar, Prototyptillverkning, Plastisk deformation, 
Effektivisering, Säkerställning, Anestesislangar, Anestesi. 
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Förord 

Detta examensarbete är det slutliga arbete som utförs i högskoleingenjörsprogrammet 
i Maskinteknik vid Linneuniversitet i Växjö. Arbetet ”Omkonstruktion av 

slanghållare till en lastvagn för diskdesinfektorer för att effektivisera och säkerställa 
rengörings och desinfektionsprocessen” har genomförts på Getinge Disinfection AB i 

Växjö mellan den 25 januari 2017 och den 2 juni 2017. 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Jenny Carlsson på Getinge Disinfection 
AB för hennes stora intresse i vårt arbete och all den hjälp hon tillhandahållit. 

Vi vill också tacka vår handledare på skolan Leif Petersson för hans stöd och 
engagemang i arbetet. 

Sist vill vi även tack vår examinator Izudin Dugic för hans vägledning och 
rådgivning under arbetes gång.  

 

 

Trajce Gonev & Ahmed Karabegovic 

 

Växjö, 18 maj 2017 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Hälso- och sjukvården har förändrats hastigt den senaste tiden; detta bland 
annat genom uppkomsten av infektioner orsakade av nya smittoämnen, samt 

utvecklingen av komplexa utrustningar och teknologier [1]. Dessa 
förändringar har försvårat arbetet med att förebygga och kontrollera 
vårdrelaterade infektioner (VRI), vilket kräver alltmer vetenskaplig kunskap 

och bevis, samt tekniska färdigheter [1]. 

Biologiskt kontaminerade medicinska instrument utgör en risk för att orsaka 

sjukdomar genom VRI [2], och i förebyggande syfte används numera olika 
rengörings- och desinfektionsprocesser [1]. Inom sjukvården används 
noggrann desinfektion kontinuerligt för att minska risken att infektioner 

sprids vidare [3]. Desinfektion är en process där man reducerar mängden 
bakterier på en produkt och dess ytor för att kunna återanvändas säkert och 

riskfritt. Desinfektering kan eliminera nästan alla levande mikroorganismer 
och är därför väldigt viktigt i förebyggande syfte av bakteriespridning [3]. 

För att rengöra och desinficera medicinska instrument används bland annat 

automatiserade maskiner som diskdesinfektorer [4-11], genom att kombinera 
termisk desinfektion med kemiska medel [2,12]. Dessa maskiner fördiskar, 

desinfekterar, sköljer och torkar instrumenten under en och samma 
processcykel [13]. Diskdesinfektorer är en vidareutveckling från vanliga 
hushållsdiskmaskiner specialiserade för hantering av medicinska instrument. 

De är utrustade med flera roterande spolarmar, jetspolare och stativ med 
sprutmunstycken som kan hålla olika utrustningar. Desinfektionen är i 
högsta grad beroende av spolningssystemets utformning, vilket avgör hur 

bra kontakt desinficeringslösningen får med alla inre och yttre ytor av de 
föremål som ska desinficeras. Detta kan vara svårt att uppnå, vilken kan leda 

till ofullständig desinfektion. 

Dagens moderna hälso- och sjukvård ställer stora krav på att rengörings- och 
desinfektionsprocesseran samt att diskdesinfektorerna är effektiva och säkra, 

för att kunna säkerställa en tillförlitlig återanvändning av medicinska 
instrument. Dessutom föredrar hälso- och sjukvården att återanvända 

medicinska instrument eftersom användningen av engångsartiklar, som är ett 
alternativ, är mer kostsamt och logistiskt krävande [14,15]. 
Diskdesinfektorer är effektiva maskiner, men de kan enbart fungera så bra 

som människor tillåter dem att göra [16]. Därför är det viktig att de utformas 
och används på bästa möjliga sätt.  
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1.3 Problemdiskussion 

Det finns många tillverkare av diskdesinfektorer, ett av dem är Getinge 
Disinfection AB i Växjö. Under den senaste tiden har det uppkommit ett 
problem på deras maskiner ute hos kunderna. Problemet är att rengörings- 

och desinfektionsprocessen av slangar för anestesiutrustning inte uppfyller 
kundens krav. Slangarna lossnar från sitt fäste, vilket medför att de inte blir 

desinficerade. Detta beror på att slanghållaren, i vissa fall deformeras 
plastiskt av operatören vid infästning av slangar, vilket leder till att 
slanghållarens funktion försämras. Slanghållarens funktion och uppgift är att 

genom energi från elastisk deformation hålla i slangen under hela 
saneringsprocessen.  

Plastisk deformation innebär att materialet eller komponenten utsätts för en 
permanent formförändring vid belastning, vilket innebär att komponenten 
inte återgår till sin ursprungliga form då lasten eller kraften tas bort [17]. 

Många komponenter utsätts för plastisk deformation under sin livstid och 
användning, vilket kan leda till försämrad funktion och tidiga haverier. Det 

är därför viktigt att undersöka och förhindra plastisk deformation samt för 
att öka säkerheten av komponenter [18]. 

Elastisk deformation innebär att materialet eller komponenten utsätts för en 

tillfällig formförändring vid belastning, vilket innebär att komponenten 
återgår till sin ursprungliga form då lasten eller kraften tas bort [17]. I de 

flesta situationer är det önskvärt att komponenter kan utsättas för elastiska 
deformationer utan att deformeras plastiskt. Det är därför viktiga att ta reda 
på materialets egenskaper, och konstruera komponenter med korrekta 

mekaniska funktioner och dimensioner.   

Företagets önskemål är därmed att effektivisera och säkerställa rengörings- 

och desinfektionsprocessen genom att konstruera en slanghållare där risken 
för plastisk deformation minimeras, samt att anestesislangar kan hållas kvar 
på den önskade positionen under hela saneringsprocessen. 

1.3.1 Frågeställning 

Baserat på problembeskrivningen ställdes följande frågor: 

1. Hur ska slanghållaren konstrueras för att minimera risken av plastisk 

deformation vid hantering? 

2. Hur ska slanghållaren konstrueras för att hålla kvar anestesislangar 
på den önskade positionen under hela rengörings- och 

desinfektionsprocessen? 
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1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att effektivisera och säkerställa rengörings- och 
desinfektionsprocessen av anestesislangar. Det här ska uppnås genom att 
konstruera en slanghållare med minimal risk för plastisk deformation, och 

som förmår att hålla kvar anestesislangen på den önskade positionen under 
hela saneringsprocessen. 

1.5 Mål 

Utifrån en projekt planering, se Bilaga 1, bestämdes arbetets mål som består 
av följande delmål:  

Delmål 1: Det första delmålet är att utveckla en solid modell av 

slanghållaren för att sedan kunna utföra Finita elementmetoden (FEM) och 
utforma tekniska ritningar. 

Delmål 2: Det andra delmålet är att utföra FEM-analyser för att identifiera 
svaga punkter och optimera konstruktionen. 

Delmål 3: Det tredje delmålet är att utföra en riskanalys med FMEA-

metoden för att på så vis förutspå potentiella fel, granska vad följden av 
felen kan bli, och föreslå åtgärder för att undvika negativa påföljder. 

Delmål 4: Det fjärde delmålet är att utföra detaljritningar samt samman-
ställningsritningar för tillverkning och montering av komponenter. 

Delmål 5: Slutligen är det femte delmålet att tillverka och testa en prototyp, 

där syftet är att upptäcka potentiella brister och svagheter i konstruktionen 
för att kunna optimera och effektivisera produkten. 
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1.3 Avgränsningar 

Det här arbetet kommer att inriktas mot den ingenjörsvetenskapliga 
konstruktionsmetoden, där fokus kommer att läggas på konstruktion och 
simuleringsanalys av en slanghållare. För att bestämma konstruktions-

arbetets innehåll och omfattning utfördes en översiktlig planering av 
projektet, se Bilaga 1. 

Bakgrundsforskningen i arbetet kommer att vara begränsad, där endast två 
konkurrenter kommer att utforskas genom produktkataloger och internet-
sidor. Vidare kommer intervjuer enbart hållas med uppdragsgivarens 

personal. Dessa avgränsningar görs på grund av tidsbristen då 
konstruktionsarbetet är omfattande. Konsekvenserna av det här kan bli att 

den insamlade informationen inte är tillräcklig, vilket kan påverka 
validiteten och reliabiliteten av tolkningar och analyser. 

Under konstruktionsarbetet kommer antalet genererade koncept att 

begränsas till omkring fem stycken; det här för att kunna utföra en kvalitativ 
och noggrann analys av de mest lovande koncepten. Konsekvenserna av att 

generera för få koncept kan medföra att man går miste om bättre lösningar.   

Valet av material kommer att göras genom att undersöka vilka material 
uppdragsgivaren använder för liknande produkter; det här för att 

uppdragsgivaren har lång erfarenhet om vilka material som är lämpligast för 
ändamålet. Det samma kommer att gälla även för valet av tillverknings-

metod. Konsekvenserna av att inte utforska andra potentiella material kan 
vara att andra mer lämpliga material för detta ändamål inte används.  

Slutligen kommer det att tillverkas en enda specifik prototyp för test och 

utvärdering på grund av tidsbristen. Konsekvensen av det här kan vara att 
man endast kan utföra ett begränsat antal olika tester, och därmed erhåller 

för lite information om hur bra produkten fungerar. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs metodologin samt vilka metoder som kommer att 
användas i arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

För att få en förståelse om hur saker fungerar används vetenskapliga synsätt. 
Klassiskt finns det två vetenskapliga huvudinriktningar: positivism och 
hermeneutik. 

2.1.1 Positivism 

Positivism utvecklades under 1800-talet och är idag det vanligaste synsättet 
inom naturvetenskapen. Positivism är ett synsätt som grundar sig på 
observationer och logik exempelvis med hjälp av olika mätsystem. Det är ett 

synsätt som kan beskrivas som en hypotes som testas genom empirisk 
prövning. Inom positivismen baseras mycket på det logiska tankesättet 

vilket betyder att information och kunskap som grundar sig på känslor inte 
betraktas som trovärdiga [19]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är en kvalitativ metod där det till mestadels handlar om 

människors olika tolkningar och känslor. Hermeneutiken är ett synsätt som 
behandlar hur förståelse kan uppnås och vad förståelse är och den är bland 

de vetenskapliga synsätten likvärdig positivismen [19]. 

2.1.3 Val av synsätt  

I det här examensarbetet kommer positivism och hermeneutik att användas 
som vetenskapliga synsätt. Positivism kommer att användas när 

konstruktions-ritningar och företagets dataregister används. Hermeneutik 
kommer att användas som vetenskapligt synsätt i arbetet då en del tolkningar 
fordras. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

De tre vetenskapliga angreppssätten som beskrivs här är abduktion, 
induktion och deduktion. Dessa angreppssätt kan forskare använda sig utav 

för att visa samband mellan empiri och teori. 
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2.2.1 Induktion 

Induktion innebär att genom insamlad information utforma en teori utan att 
före detta ha sammanbundit prövningen i tidigare allmänt godtagen teori. 
Forskare som arbetar med det induktiva angreppssättet kan nämnas följa 

upptäckandets väg. Nackdelen med att jobba induktivt kan vara att forskare 
utgår från att de kan tillräckligt om teorins räckvidd fast så är inte fallet 

eftersom induktivt arbete grundar sig på empirisk fakta som är representativ 
för en speciell situation eller tid [19]. 

2.2.2 Deduktion 

Deduktivt arbete innebär att genom allmänna principer och teorier dra 

slutsatser om enskilda händelser. Forskaren utgår från några premisser som 
redan är bestämda för att sedan arbeta sig bort från dem med vissa bestämda 

regler fram till en slutsats. Deduktivt arbete innebär generellt att på ett 
logiskt sätt genomföra prover för att fatta ett beslut om det är godkänt eller 
inte [19].  

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är ett angreppssätt där empiriskt vetenskapligt arbete och teori 
relateras till varandra. Det kan sägas att abduktion är en blandning av 

induktion och deduktion. Det första steget inom abduktion anses vara 
induktivt för att det går ut på att genom ett enskilt fall formulera en teori 
som förklarar fallet. Nästa steg i den abduktiva processen anses vara 

deduktivt då den formulerade teorin eller hypotesen ska testas på fall som är 
nya. Detta utförs för att då kan den första teorin bli mer generell. Fördelen 
med att arbeta abduktivt är att forskaren inte låser sig vilket är lätt hänt inom 

det induktiva och deduktiva angreppssättet [19]. 

2.2.4 Val av angreppssätt 

Detta examensarbete kommer att påbörjas med att hitta nödvändig fakta för 

att få en tydlig bild av problematiken. Efter detta kommer relevanta 
lösningar att utformas för att hitta svar på problemet och därefter ska en 
hypotes skapas för att prövas. Arbetet kommer att använda sig utav ett 

abduktivt angreppssätt då det kommer bli en kombination av induktiva och 
deduktiva metoder som kommer att nyttjas. Arbetet kommer att vara 

induktivt då studerande kommer att utveckla en teori till varför problemet 
uppstod genom ett enskilt fall. Det deduktiva arbetet kommer sedan att 
utföras då studerande testar den utvecklade teorin på nya fall. 
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2.3 Forskningsmetoder 

Det finns huvudsakligen två olika typer av forskningsmetoder för att samla 
data och information: kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoderna. 
Det finns skillnader mellan dessa metoder dock så är syftet oftast 

gemensamt och kan därför kombineras för att uppnå optimalt resultat.    

2.3.1 Kvantitativ metod 

Det som studeras ska vara mätbart och resultatet ska redovisas numeriskt, 

det här är utgångspunkten för de kvantitativa metoderna. För att få kalla en 
undersökning för kvantitativ måste ett rangordningssystem vara till hands 
annars får den inte kallas kvantitativ. Metoden utesluter forskares subjektiva 

bedömningar och åsikter därför anses den vara mer pålitlig inom 
forskningen [20]. 

2.3.2 Kvalitativ metod  

För att få en förståelse för ett fenomen som har observerats används den 
kvalitativa metoden. För att lyckas uppnå en förståelse för en studie som 
observerats så används frågor som ‘hur?’ eller ‘varför?’ istället för siffror. 

Metoden är avsedd att använda på fenomen som är svåra att mäta och där en 
förståelse vill uppnås [20]. 

2.3.3 Val av forskningsmetod 

Detta arbete kommer till mestadels följa den kvalitativa metoden då 

studenterna kommer att utföra ett fåtal intervjuer med företagets anställda 
för konsultation samt att all information som erhålls kommer att tolkas på ett 

kvalitativt sätt. 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

I detta kapitel beskrivs olika datainsamlingsmetoder för att samla in diverse 
data.  

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är data som normalt har samlats genom olika mätningar och 
observationer som forskare utfört. Den vetenskapliga metoden grundar sig  
först på en hypotes och därefter byggs olika tester för att bevisa hypotesens 

riktighet [19]. 
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2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som redan finns insamlad. Den här typen av data kan 
vanligtvis hittas i databaser, register och böcker. Sekundärdata beskriver inte 
en särskild fråga utan den är mindre exakt och ger mycket information till 

forskaren som måste tolkas. Vanligtvis används den inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen för att hitta olika exempel för 

undersökningen [20]. 

2.4.3 Intervju 

Vanligtvis så menas en intervju med att en intervjuare träffar en annan 
person för att få ställa frågor och få svar på dem. En intervju sker vanligtvis 

personligt dock kan den ske på andra sätt som exempelvis via telefon eller 
att intervjuaren skickar olika enkäter via mail eller på annat vis [17]. Om en 

intervju sker med enkäter så kan det vara svårt att få mottagaren att lägga ner 
sin tid åt att besvara den. För att minimera riskerna att det händer så är det 
viktigt att enkäten har en klar struktur, ett begripligt språk och att den ser 

professionell ut[20]. 

2.4.4 Observationer 

Observation är forskares främsta teknik när det gäller att införskaffa data. 

Datainsamling genom observation görs i stort sett automatiskt baserat på 
våra förväntningar och erfarenheter. När observation används i vetenskapligt 
syfte får den inte vara slumpartad, utan data som erhålls måste registreras 

planmässigt. Observationer används för flera olika ändamål dock är det 
vanligast att använda denna metod med anknytning till explorativa 
undersökningar [19]. 

2.4.5 Val av datainsamlingsmetod  

I det här arbetet kommer primärdata, sekundärdata, intervju och 
observationer att användas som datainsamlingsmetoder. Primärdata kommer 

att användas vid insamlandet av data genom olika mätningar och 
observationer på lastvagnen. Sekundärdata bestående av litteraturstudier och 
företagets databas kommer att användas för att erhålla en högre uppfattning 

om studien. Intervjuer med ett fåtal av företagets anställda inom 
arbetsområdet som omfattar lastvagnar kommer att utföras för att få en 

högre förståelse av problematiken. 
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2.5 Undersökningsmetoder 

En undersökningsmetod är en metod som tas fram för att förbättra eller 
styrka en teori. 

2.5.1 Fallstudie 

En fallstudie är ett uttryck för ett noggrant studium på en mindre grupp 

exempelvis två till fem personer. Fallstudier är ett sätt för att få så mycket 
data som möjligt av olika karaktär utifrån en helhetsbild. Fallstudier används 

för det mesta vid studier av olika förändringar på processer [19]. 

2.5.2 Experimentell undersökning 

För att styrka en hypotes eller en konstruktion kan experiment användas. Ett 
experiment är en planerad utformning där ett fåtal variabler studeras medan 

kontroll försöker upprättas av annat som kan influera dessa [20]. 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 

Det här arbetet kommer använda sig av den experimentella undersöknings-
metoden. Experimentet kommer att genomföras vid slutet av arbetet då en 

färdig prototyp konstruerats och tillverkats för experimentering av dess 
funktionalitet. 

2.6 Tillförlitlighetsmetod 

Tillförlitlighet kan delas in i två inriktningar: validitet och reliabilitet. 
Oavsett vilken metod en forskare använder för insamling av data är det 
viktigt att undersöka data för att vara säker på att den är tillförlitlig. 

2.6.1 Validitet 

Sambandet mellan den operationella bestämningen och hypotesen 
formuleras som validitet. Enkelt uttryckt så menas validitet om det som ska 
undersökas verkligen är det som undersökts och inte något annat.  

Validitet kan delas in i två kategorier: intern validitet och extern validitet. 
Med intern validitet menas det om det nominella innehållet stämmer överens 

med det operationella läget medan den externa validiteten grundar sig på om 
ett resultat stämmer överens med realiteten [21]. 
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2.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet är pålitligheten hos ett arbete. När ett arbete är i process är det 
viktigt att de fakta som används är tillförlitliga. En hög tillförlitlighet kan 
uppnås genom att utföra repeterade tester och undersökningar. Ett test eller 

mätning som utförs under identiska villkor flera gånger om med samma 
slutresultat anses ha en hög reliabilitet [20,21]. 

2.6.3 Val av tillförlitlighetsmetod 

Reliabilitet och validitet kommer att användas som tillförlitlighetsmetod i 
det här arbetet. En hög reliabilitet kommer att uppnås genom att noga 
undersöka källorna som används i arbetet. Reliabiliteten kommer ytterligare 

förstärkas i det här arbetet genom att komparera de teoretiska källorna med 
varandra för att på så sätt försäkra sig om att det är riktig information som 

utges. I slutskedet kommer flera tester att utföras på det slutgiltiga konceptet 
för att på så sätt också öka reliabiliteten. En hög validitet kommer att uppnås 
genom olika simuleringar och analyser på våra lösningar. 
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2.7 Sammanfattning av metod 
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3. Teori 

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

Huvudmålet med utvecklingsarbete är hitta en lösning på ett problem som en 
kund har. Produktutvecklingsarbete innebär att ingenjörer hela tiden måste 

arbeta med förfining och förbättringsarbete av olika koncept för att kunderna 
ska vara nöjda med lösningarna. På många företag runt om i världen så 
fortsätter utvecklingsarbetet under hela designprocessen för att se till att 

deras produkt blir så bra som möjligt [22]. Produktutvecklingsprocessen 
som kommer att användas i detta arbete visas i Figur 3.1.1. Processen startar 

med att först planera projektet till att slutligen utveckla konceptet och 
kontrollera om det uppfyller utvecklingsmålen. 

 

 

Figur 3.1.1: Produktutvecklingsprocessen för arbetet 
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3.1.1 Projektplanering 

Projektplaneringen handlar om att utforma konstruktionsprocessen i mån av 
att en produkt kan utvecklas i tid och kostnadseffektivt. För att utveckla ett 
system för schemaläggning samt hantering och fördelning av resurser 

används planering. En bra projektplan bör innehålla data som är av stor 
betydelse för projektets framgång så som exempelvis ritningar, val av 

material och diverse beslut som tagits under utvecklandet av produkten [23]. 

3.1.2 Definiera problemet 

För att utforma en bra produkt är det viktigt att förstå produktutformnings-
problem. Ett av de vanligaste felen som produktutvecklare gör vid 

utvecklingsarbete är att de tar sig an problem som de försöker lösa utan att 
en helhetsbild av problematiken har erhållits. Konsekvensen av detta blir 

många gånger att lösningen som de kommer fram till inte blir den optimala 
lösningen. För att förstå dessa problem är det därför väldigt viktigt att 
översätta kundernas behov till en teknisk beskrivning av vad som behöver 

utformas[23]. 

3.1.3 Bakgrundsforskning 

Att skaffa information om en produkt kan ske på olika sätt, oftast inom 

industrin så kontaktas konstruktören direkt av en kund med ett specifikt 
problem som behöver lösas och erhåller samtidigt information om 
problematiken. För en ny produkt som ska ut på marknaden krävs det dock 

mycket bakgrundsforskning som måste genomföras i början av design-
processen, exempelvis skaffa information om potentiell vinst i framtiden 
eller om det finns konkurrens. Eftersom de flesta konstruktioner idag är 

utvecklingskonstruktioner så är det viktigt att bakgrundforskning görs på 
redan existerande lösningar istället för att slösa mycket tid på att uppfinna en 

egendomlig lösning [22]. 

3.1.4 Kundkrav 

Alla kunder har olika behov och dessa behov måste översättas till en 
uppsättning specifikationer som identifierar hur produkten ska fungera rent 

tekniskt. Översättningen av behov till krav innefattar att konstruktören tolkar 
kundernas krav och därefter rangordnar behovens viktighetsgrad till olika 

produktkrav som huvudsakligen bestämmer produktens mål. Med behov så 
menar man oftast kundernas önskemål, medan krav är den specifika 
fördelningen av vad produkten ska åstadkomma. De vanligaste kundbehoven 

är att de vill ha en produkt som fungerar felfritt och att den är hållbar [22]. 
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3.1.4.1 Kvalitetshuset 

Kvalitetshuset (QFD) är en metod för att mäta tekniska specifikationer mot 

de krav som fastställts. Kvalitetshuset visar sambanden mellan kundkraven 
och de tekniska specifikationerna, sambanden mellan de tekniska 
specifikation-erna, samt kundernas uppfattningar om hur viktiga 

kundönskemålen är för dem. Metoden utvecklades från början i Japan 
på1970-talet och har sedan dess använts mycket inom dagens moderna 

produktutvecklingsarbete för att företag ska få en så optimal produkt [22]. 

3.1.8 Konceptgenerering 

Konceptgenerering är väldigt viktigt för att hitta den optimala lösningen till 
ett problem.  Endast genom att lägga mycket tid på att utforska olika 

potentiella konstruktioner kan den optimala produkten uppnås. Ett av de 
vanligaste misstagen som ingenjörer gör är att de inte utforskar 
utformningen som produkten kan ha tillräckligt på grund av en för svag 

ambition vilket leder till en produkt som faktiskt kunde blivit bättre. Många 
gånger räcker det inte bara med att få fram mycket information för att uppnå 

en optimal lösning utan det krävs istället att man låter fantasin flöda och 
försöker se problem genom nya infallsvinklar [22]. 

3.1.8.1 Brainstorming 

Brainstorming innebär att generera många idéer om potentiella lösningar till 
ett problem. När utvecklingsteam jobbar med brainstorming får man inte 

påpeka brister i idéerna innan alla har sagt sitt, för att inte förhindra 
kreativiteten i gruppen. Brainstorming kräver att deltagarna är beredda att 
presentera alla idéer även idéer som kan betraktas som ”dumma”.  Många 

gånger när man jobbar med brainstorming så är det de ”dumma” idéerna 
som leder till bra och kreativa lösningar på ett problem. Något som är viktigt 

att tänka på när aktiv brainstorming sker är att dokumentera allt som sägs för 
att inte glömma bort det vilket är lätt hänt [22]. 

3.1.9 Val av koncept 

Val av koncept handlar om olika analysmetoder som produktutvecklare kan 

använda sig utav när det gäller att välja det mest optimala konceptet. 
Bestämning av koncept för vidareutveckling är en väldigt svår bit av 

produktutvecklingsarbetet då fel val av koncept kan leda till stora onödiga 
kostnader för företaget. För att välja rätt koncept och undvika onödiga 
kostnader är det därför väldigt viktigt att ha en god kännedom om vilka 

metoder som finns att tillgå [23].  
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3.1.9.1 Pugh analys 

Pugh analysen är en metod som utvecklades på 1980- talet av en man vid 

namn Stuart Pugh. Syftet med denna metod är att snabbt och enkelt jämföra 
flera olika koncept för att minska alternativen och slutligen hitta ett lämpligt 
koncept för vidareutveckling [24]. 

För att utföra en Pugh analys måste en grupp produktutvecklare först välja 
vilka egenskaps kriterium dem vill disponera. Alla kriterier ska vara 

baserade på kundens och företagets behov. Oftast när grupper jobbar med 
denna metod så listas det mellan 5-10 olika kriterier [24]. 

Att utföra en pugh analys väldigt effektivt när utvecklingsgrupper har 

svårigheter med att bestämma det bästa konceptet dock så ställer metoden 
krav på god samarbetsförmåga och hög kreativitet på individerna [24]. 

3.1.10 Utveckla koncept 

I den här delen av processen beskrivs det vilka utvecklingsarbetets mål är 

och varför det är viktigt att utveckla det valda konceptet till den del att alla 
mål uppfylls innan produkten lanseras ute på marknaden. 

3.1.10.1 Produktsäkerhet 

En av de viktigaste sakerna att tänka på vid utveckling av en produkt är att 
den ska vara säker och inte skada någon. Att tänka ur en säkerhetsaspekt är 

knappast något nytt utan detta har varit en av dem viktigaste frågorna länge 
vid utförande av utvecklingsarbete [22].  

Många gånger när ingenjörer jobbar med utvecklingsarbete av komplicerade 
produkter så vet dem inte helt hur väl deras lösning kommer att fungera eller 
hur säker den är. I sådana situationer är det viktigt att redan i ett tidigt skede 

försöka utesluta osäkerheten. Det är viktigt att göra detta så snabbt som 
möjligt för att troligen så kommer den lösningen inte att fungera så väl i 

framtiden. Att eliminera lösningar som inte tros fungera i framtiden kallas 
för riskreducering och är ett bra sätt att inte slösa pengar på i onödan och 
inte riskera en människas säkerhet [22].  

3.1.10.2 Konstruerad för tillverkning 

Vid utveckling av en produkt är det viktigt att tänka på att produkten är 

konstruerad på ett sätt som möjliggör enkel tillverkning av den för att hålla 
nere tillverkningskostnaderna. En produkt som är lämpligt konstruerad för 
tillverkning är en produkt som grundar sig på att minimera konstanterna för 

tillverkning samtidigt som den håller en väldigt hög kvalitet. Tillverknings-
kostnaden är den kostnad som mest påverkar om ett företag kommer att göra 
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en ekonomisk vinst på produkten eller inte därför är det viktigt att hålla nere 
dessa kostnader[24]. 

3.1.10.3 Miljövänlighet 

En produkt som är miljövänlig leder inte bara till ett mer hållbart samhälle 
utan det är också bevisat att produkter som utvecklas ur miljöhänsyn håller 

högre kvalitet och är billigare att tillverka många gånger vilket ökar 
vinstmarginalen för företagen. Produkter som påverkar miljön negativt kan 

vara väldigt energi krävande, dem kan kräva många naturresurser och dem 
kan vara svåra att återvinna vilket påverkar kostnaden negativt [24].  

3.2 Hygienisk design 

Sterilisation innebär att döda bakterier i ett system, därför är det viktig att de 

produkter som används i sterila maskiner är lättrengjorda. En produkt som är 
hygieniskt designad är en produkt där konstruktören har tänkt på olika 
konstruktionsfaktorer som är av väsentlig betydelse [25]. 

Den första faktorn som är av väsentlig betydelse är materialets ytjämnhet. 
Ett material med en jämnare yta är enklare att rengöra än ett material med en 

grov yta där risken finns att smutsen fastnar i ytan. En ytjämnhet under 0,8-
1,0 mikrometer föreslås eftersom det medför en mindre risk för att smuts ska 
fastna på ytan därför att bakteriepartiklarna är för stora för att fastna [25].  

Den andra faktorn som är viktig att tänka på vid design av en hygienisk 
produkt är att undvika luftfickor. Fickor innehållande luft måste undvikas 

eftersom de försvårar för rengöringsvätskan att spola rent där vilket i sin tur 
leder till att det inte blir ordentligt rengjort och kontaminationsrisken ökar 
[25]. 

Sprickor i materialet är den tredje faktorn som har samma negativa 
egenskaper som ett material med grov ytjämnhet. Sprickorna leder till att 

smuts fastnar där, vilket i sin tur utgör en föroreningsrisk [25]. 

Den sista konstruktionsfaktorn som är viktig att tänka på är att produkten 
inte får innehålla för skarpa hörn. Hörn som är för skarpa leder till 

svårigheter för rengöringsvattnet att komma åt på viktiga platser för att 
rengöra. För konstruktörer är det därför viktigt att konstruera en produkt 

med stor radie på hörnen för att maximera rengöring och minimera 
kontaminering [25]. 
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3.3 Maskinkomponenter 

Maskinelement kallas de mindre delar som utgör en del av en större maskin. 
Maskinelement kan delas in i olika kategorier och det är oftast; förband som 
håller ihop komponenter, lager som möjliggör rörelse, transmission som 

möjliggör effektöverföringar mellan olika växlar samt mekanismer som 
möjliggör överflyttning av olika rörelser.  De flesta maskinelement i Sverige 

idag är standardiserade och detta sköts av SIS (Swedish Standards Institute) 
[26]. 

3.3.1 Skruvförband  

Skruvförband är inom konstruktion en känd sammanfogningsmetod. 

Skruvförbandet är det mest förekommande maskinelementet och det nyttjas i 
nästan alla moderna förekommande konstruktioner. Ett typiskt skruvförband 

kan bestå utav enbart en skruv eller också utav en skruv och en mutter 
tillsammans [26].  

Skruvar och muttrar 

Vanliga material som skruvar och muttrar tillverkas utav är stål och mässing 
dock så går det också att tillverka dem med andra material. Skruvar kan 

delas in i tre olika kategorier, dessa är: ställskruvar, fästskruvar och 
rörelseskruvar.  Ställskruvar används när ett avstånd ska regleras mellan 
olika komponenter, medan fästskruvar används för att hålla ihop olika 

komponenter, som exempelvis två eller flera plåtar.  Den sista typen av 
skruv är rörelseskruven och den hittas oftast i olika typer av maskiner [26]. 

Skruvens mekanik fungerar på följande sätt; genom ett vridmoment som 
man belastar ett skruvhuvud eller mutter med förspänner man skruven. 
Vridmomentet tillsammans med gängans kilverkan leder till att 

rotationsrörelsen omvandlas till en linjär rörelse och en axiell dragkraft 
uppstår [26].  

3.3.2 Fjädrar 

Fjädrar är ett maskinelement som används för att lagra energi, absorbera 

deformationer och dela upp belastningar. Kraften som alstras av en fjäder 
kan vara linjär så som i tryck och drag men den kan också vara radiell som i 

fallet med en torsionsfjäder. En fjäder fungerar genom att en överföring av 
energi i form av någon kraft sker till fjädern som i sin tur lagrar detta som 
fjäderenergi. När kraften som orsakar fjäderböjningen tas bort returneras den 

lagrade fjäderenergin och fjädern upptar sin ursprungsform [27]. 
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Den vanligaste fjädertypen ute på marknaden idag är den så kallade 
spiralfjädern dock finns det också många andra vanliga fjädertyper så som 

torsionsfjädrar och bladfjädrar [27].  

Det vanligaste materialet som fjädrar tillverkas med idag är fjäderstål på 
grund av dess goda materialegenskaper däremot går det också rent praktiskt 

att tillverka fjädrar i vilket annat material som helst. Vid fjädertillverkning är 
ett material med högt brott och sträckgränsvärde det ideala materialet [27]. 

3.3.3 Rör och slangar 

Rör och slangar används mest för transportering av gaser och vätskor men 

det kan också transportera fasta ämnen i pulverform. Rörledningselement 
behöver inte bara vara till för transport av olika produkter utan de kan också 

användas som bärande konstruktionsdelar vilket nyttjas i exempelvis cyklar 
[26].  

Rördelar kan tillverkas i en hel del material och utföranden. Beroende på 

vad röret eller slangen är menad för så väljs material med hänsyn på detta. 
Ett rör som ska ingå som en bärande konstruktionsdel tillverkas vanligtvis 

utav ett material med bättre hållfasthetsegenskaper. De vanligaste materialen 
som man tillverkar rör med är stål, koppar, gjutjärn och plast [26].  

Vid tillverkning av slangar så väljer man för det mesta gummi och plast som 

lämpligt material på grund av dess böj förmåga. Slangar som är flexibla 
byter många gånger ut rör där det inte är så lämpligt eller helt enkelt inte 

möjligt med stela rör. Några exempel på produkter som brukar transporteras 
genom slangar är vatten, tryckluft och oljor på grund av slangens 
användbara flexibilitet [26]. 

3.3.4 Axlar  

En axel är en utav de viktigaste maskinelementen som finns i en maskin 
eftersom runt omkring dem brukar man bygga andra maskinkomponenter 

som är beroende utav att den ska fungera. Indelning av axlar brukar oftast 
göras efter vilken slags kraft som axeln kommer att transportera och vilka 
slags påfrestningar den kommer att pressas med. Utifrån dessa definitioner 

delas axlar vanligtvis in i tre olika huvudgrupper [26].   

Den första gruppen kallas för bäraxlar. En bäraxel är precis så som namnet 

tilltalar, det är en axel som har i uppgift att bära stora krafter och utsätts för 
böjning. Bäraxlar är vanligtvis dimensionerade efter de olika sektions-
påkänningarna som uppstår. Av bäraxlar finns det två typer som är speciellt 

utformade och det är fasta bäraxlar och roterande bäraxlar. De fasta 
bäraxlarna används vanligtvis på rälsgående vagnar medan de roterande 

bäraxlarna roterar och används vanligtvis som hjulaxlar [26]. 
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Den andra gruppen kallas för transmissionsaxlar och dessa påfrestas 
vanligen för vridning och i få fall av böjning. Även i denna grupp så finns 

det flera olika underkategorier av transmissionsaxlar. De olika 
undergrupperna till transmissionsaxlarna är vevaxlar som används i 
bilmotorer, kamaxlar som överför rotationsrörelse, böjliga axlar som 

vanligen används i borrmaskiner och slutligen släta transmissionsaxlar som 
har i huvuduppgift att transportera moment [26]. 

Den sista huvudgruppen av axlar är axlar som transporterar axiella krafter. 
Dessa axlar brukar man vanligtvis hitta som vevstakar i bilmotorer eftersom 
de är tillverkade för att klara av drag och tryck belastningar [26]. 

3.4 Material 

Att välja rätt material till en maskindel eller konstruktionsdel är ett av de 
svåraste besluten en konstruktör måste fatta. Det är svårt att ta ett beslut 
eftersom det är många parametrar som måste tas i åtanke vid val av material 

exempelvis materialets hållfasthet, priset och bearbetningsparametrarna [38].  

På grund av dessa svårigheter finns det därför olika systematiska 

tillvägagångssätt som underlättar för konstruktören vid materialval. En 
grundläggande teknik är att börja lista alla viktiga materialegenskaper som 
är associerade med konstruktionen, några exempel är styrka, styvhet och 

kostnad. Dessa egenskaper kan sedan prioriteras på en lista beroende på vad 
man vill fokusera på. Därefter kan alla lämpliga material rangordnas efter 

deras egenskaper exempelvis om det är högt prioriterat med styrka så 
hamnar ett material med hög hållfasthet högt på ranking listan [38]. 

En annan teknik som är utvecklad av professor Michael F Ashby använder 

sig istället utav diagram vid val av material. Dessa diagram är användbara 
för att jämföra förhållandet mellan olika egenskaper eftersom de visar data 

för de olika familjerna och klasserna [28].  

3.4.1 Val av material 

Vid val av material är det i första hand materialets egenskaper, produktens 
funktioner och ett specifikt designkrav som är viktigt. Med designkrav 

menas att det ska vara låg kostnad, hög hållfasthet, lättillgängligt material 
etc [29].  
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Figur 3.4.1: Val av material bestäms av funktionen. Design kan i vissa undantagsfall påverka valet av 

material. [29] 

 

 

Material är indelade i familjer (family), klasser (class), underklasser (sub-
class) och medlemmar (member). Varje medlem karakteriseras av olika 
egenskaper. Metaller är exempelvis en familj inom material, medan Al-

legeringar är en klass inom metallfamiljen. Vidare till underklassen finner vi 
6000-serien, vilket leder till medlemmen Al-legeringen 6061 som 

kännetecknas av egna karakteristiska drag som mekaniska, termiska, 
elektriska, miljövänlighet osv [29].  

 

 

Figur 3.4.2: Klassificeringen av material och deras egenskaper. Datorstödda urval av mjukvaroprogram 

läser in data i en hierarkisk struktur enligt bilden. [29] 

Processen vid val av material görs i fyra huvudsteg. Utifrån produktens 
konstruktionskrav görs en materiallista på möjliga material som passar in på 

produkten och dess omgivning. De önskade egenskaperna på materialet ska 
identifieras för att sedan jämföras med de valda materialen, för att på så vis 

hitta de lämpligaste materialen. I detta fall ska ett gångjärn tillverkas där låg 
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miljöpåverkan, prisvänlighet och god tillgänglighet på materialet är viktiga 
faktorer [29].  

Vidare ska de material som inte uppfyller konstruktionskraven successivt 
sållas bort, och därefter rangordnas de återstående efter prestanda. Slutligen 
ska en informationssökning om materialen utföras, antingen genom diverse 

böcker eller via internet, för att göra ett slutgiltigt materialval. Dessutom kan 
datorstödda urval användas när det uppstår problem vid val av material [29]. 

 

 

Figur 3.4.3: De fyra stegen vid val av material. [29] 

3.4.2 Rostfritt stål 

Järnbaserade legeringar som innehåller minst 12 procent krom kallas för 
rostfria stål. Den utmärkande egenskapen hos dessa stål är oftast dess 

korrosionsbeständighet men det har även andra goda egenskaper så som god 
gjutbarhet, god svetsbarhet, goda friktionsegenskaper och hög hållfasthet 

[30]. 

De rostfria stålen kan delas in i strukturbeståndsdelar vilka är de ferritiska 
stålen, de martensitiska stålen och de austenitiska stålen samt olika typer där 

mellan. De ferritiska och martensitiska stålen är oftast lämpliga 
konstruktionsstål eftersom de innehåller mindre kol än vad de austenitiska 
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stålen gör. Dessa stål är också lättare att bearbeta än vad de austenitiska 
stålen är eftersom de sliter oftast lite mindre på verktygen och lämnar små 

spån [30]. 

De utmärkande egenskaperna hos de austenitiska stålen är oftast dess höga 
brottgräns och att dessa stål oftast är mer korrosionsbeständiga än de 

ferritiska och de martensitiska stålen i kloridlösningar som är neutrala 
oavsett om halten av krom är samma. Austenitiska stål är också 

rekommenderade att använda vid svetsning eftersom svetsfogarna blir 
mycket sega vilket är eftersträvat [30].  

Rostfritt fjäderstål 

Fjädrar som skall komma att utsättas för en stor mängd höga belastningar 
kräver ett material som effektivt upptar deformationer utan att det förändrar 

sin ursprungsform. Rostfritt fjäderstål är ett väldigt lämpligt material för 
detta syfte eftersom det har materialegenskaper som hög sträckgräns, hög 
brottgräns, viss seghet och det är korrosionsbeständigt [30]. 

3.4.3 Hållfasthet 

Hållfasthetslära är ett ämne av väsentlig betydelse inom alla ingenjörs-
utbildningar. Inom detta ämne lär sig ingenjörer att analysera hur 
konstruktioner uppför sig när de utsätts för olika typer av belastningsfall 

[30]. 

Ett materials hållfasthetsegenskaper är av stor betydelse för att kunna 

bedöma dess lämplighet för olika syften. Genom att analysera de 
påkänningar som uppkommer och de deformationer som uppstår kan 
ingenjörer dra faktabaserade slutsatser på hur bra konstruktionen kommer att 

fungera [30]. 

Normalspänning  

Normalspänning är ett mått på hur belastat ett material är. Oftast är 
materialbelastningen lika fördelad i alla punkter i en särskild del av 
materialet. Normalspänningar uppstår när krafter på en kropp är riktade 

vinkelrätt ut från snittytan. Figur 3.4.4 visar hur normalspänningar uppstår 
på en stång när den belastas med två dragkrafter [30]. 

 

 
Figur 3.4.4: Normalspänning 
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Som figur 3.4.4 visar och som tidigare nämnt så fördelar sig kraften (P) lika 
över hela tvärsnittsarean (A) och därmed blir formeln för att räkna ut ett 

materials normalspänning följande: 
  

𝜎𝑎 =
𝑃

𝐴
      (1) 

Normalspänningen betecknas vanligtvis som 𝜎𝑎 (sigma) i enheten newton 

per kvadratmeter (N/m) eller pascal (Pa). 

Böjspänning 

Böjspänningar är en annan variant av normalspänningar. Figur 3.4.5 visar 
hur en balk kan exponeras för böjspänning av moment [30]. 

 

 

Figur 3.4.5: Böjspänning på balk 

Böjspänningar kan beräknas med ekvation 2 där man dividerar det böjande 
momentet (M) med kroppens tröghetsmoment (I). 

𝜎𝑀 =
𝑀

𝐼
     (2) 

Böjspänningen betecknas vanligtvis som 𝜎𝑀  (sigma) i enheten newton per 
kvadratmeter (N/m) eller pascal (Pa). Det böjande momentet kan räknas ut 

med ekvation 3 där (F) är den tryckande kraften i enheten newton (N) och 
(L) är längden från vridpunkt till kraften. 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑙    (3) 

För beräkning av tröghetsmomentet som skall användas i ekvation 2 används 

ekvation 4 som beräknar tröghetsmomentet. Ekvation (4) visar formeln av 
tröghetsmoment för massiv tvärsektion i enheten 𝑚𝑚4 .  

       𝐼 =
𝜋∗𝑑4

64
     (4) 

Efter att böjspänningen på en balk räknats ut vill ingenjörer många gånger 

veta hur stor utböjningen blir av den uträknade böjspänningen. Utböjning för 
ett fall där kraften verkar längst ut på en balk som sitter fast i ena änden, se 

Figur 3.4.6, kan beräknas med ekvation 5. 
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Figur 3.4.6: Balk påverkas av kraft som leder till utböjning 

 

𝜌 =
𝑃∗𝐿3

3∗𝐸∗𝐼
     (5) 

Utböjningen betecknas vanligtvis (𝜌) i enheten millimeter (mm). Längden 
(L) är den längd från infästningspunkten till kraften (P) och 

elasticitetsmodulen (E) är en parameter som är beroende på vilket material 
det är som används; den beskriver förhållandet mellan spänning och 
deformation. 

Plastisk och elastisk deformation 

Alla konstruktioner som belastas deformeras antingen plastiskt eller 

elastiskt. Ett material som deformeras plastiskt återgår inte till sin 
ursprungliga form medan ett material som deformeras elastiskt gör det. 
Skillnaden mellan dessa två fenomen är att ett material som deformeras 

plastiskt utsätts för en så stor belastning att det överstiger dess sträckgräns, 
se Figur 3.4.7 [30]. 

Ett materials sträckgräns är den gräns som materialet klarar av innan det 
börjar sträcka på sig (deformeras). När ett material utsätts för spänningar 
under dess sträckgräns återgår det till sin ursprungliga form. Men när det 

överstiger dess brottgräns ökar chanserna till brott i materialet, vilket kan 
leda till att konstruktionen går sönder [30]. 
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Figur 3.4.7: Spänning som funktion av töjning för ett material 

Von Mises stress 

Von Mises stress anger när ett material utsatt för krafter kommer att brista 
[30]. Enligt von Mises stress teori kommer ett material all brista då det når 

sin sträckgräns (Rm). Von Mises stress beskrivs enligt följande formel: 

 

(6) 

På så vis kam man erhålla stressförhållanden i ett tredimensionellt objekt. 

För att ett material ska genomgå plastisk deformation måste von Mises stress 
bli större än eller lika med materialets sträckgräns: 

𝜎𝑣 ≥ 𝑅𝑚 

3.5 Tillverkningsmetoder 

3.5.1 Systematiskt val av tillverkningsmetod 

Strategin för att välja tillverkningsmetod är relativt lik den för materialval. 
Alla tillverkningsmetoder betraktas i början som lämpliga för ändamålet, 
tills det visar sig vara annorlunda [29].   

De vanligaste stegen under valet av tillverkningsprocess är i princip samma 
som för materialvalet, vilket visas som ett flödesschema i Figur 3.5.1 [29]. 
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Figur 3.5.1: Flödesschema för urvalsprocessen i likhet med den som för materialval. [29] 

Konstruktionskrav – steg ett i flödesschemat – ger begränsningar på 
material, form, storlek, tolerans, ojämnheter, och andra processrelaterade 
parametrar. Dessa kan identifieras enklare om de radas upp enligt punkterna 

i Tabell 3.5.1 [29].  

Tabell 3.5.1 visar bl.a. att begränsningar (Constraints) används för att sålla 

bort processer som är oförmögna att uppfylla de ställda kraven på 
produkten; detta görs med hjälp av olika processdiagram och är steg två i 
flödesschemat [29].  

I steg tre av flödesschemat rangordnas de kvarvarande processerna efter 
ekonomisk vinning. Slutligen utforskas de högst rankade processerna 

djupare, genom att ytterligare söka stödjande information för att möjliggöra 
ett slutligt val av tillverkningsmetod [29]. 

Tabell 3.5.1: Identifiering av processkrav [39] 
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3.5.2 Processdiagram 

Alla tillverkningsprocesser kännetecknas av olika utmärkande egenskaper 
som vanligtvis presenteras i enkla matriser och stapeldiagram. De är verktyg 
avsedda för att göra valet av tillverkningsmetod enklare [29]. 

Diagrammen presenterade i detta kapitel ger endast en kortfattad och enkel 
översikt över de olika processklasserna; därför har de även sina 

begränsningar i hur användbara de är. Syftet med dem är att ge vägledning 
kring valet av tillverkningsmetod [29]. 

3.5.3 Processmaterialmatrisen 

En tillverkningsmetod kan forma, sammanfoga eller finbearbeta vissa 

material men inte andra. Processmaterialmatrisen i Figur 3.5.2 visar 
sambanden mellan material- och processklasser, där en prick indikerar att 

paren är kompatibla. Processer som inte kan forma det valda materialet väljs 
successivt bort [29].  

 

 

Figur 3.5.2: Processmaterialmatrisen visar med röd prick paren som är kompatibla. [29] 
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3.5.4 Processformmatrisen 

Att erhålla önskad form på en detalj är oftast en utmaning, och därför är det 
särskilt viktig att vid konstruktion tänka på: axiell symmetri, translationell 
symmetri, likformighet i snittyta och liknande. Detta även för att många 

processer involverar rotation eller translation av ett verktyg eller material 
[29]. 

Rotation ger cirkulära former medan extrudering, dragning och rullning ger 
prismaformiga former, både cirkulära och icke-cirkulära. Arkbildande 
processer ger platta eller diskformade former. Andra processer kan ge 3D-

former, och vissa kan även ge ihåliga former. Figur 3.5.4 illustrerar dessa 
olika formtyper [29]. 

Processformmatrisen i Figur 3.5.3 visar förhållandet mellan 
tillverkningsmetod och formgivning. Såvida en process inte kan ge önskad 
form, kan två eller flera processer kombineras: gjutning av en detalj och 

därefter maskinbearbetning är ett exempel [29]. 

 

 

Figur 3.5.3: Processformmatrisen visar förhållandet mellan tillverkningsmetod och formgivning, där även 
information om materialkompatibilitet ingår längst till vänster. [29] 
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Figur 3.5.4: Formklassificering. [29] 

 

 

 

 

 

3.5.5 Massintervalldiagram 

Stapeldiagrammet i Figur 3.5.5  visar förhållandet mellan tillverkningsmetod 
och massa, vilket ger en tydlig bild av processernas förmåga att tillverka 

komponenter i ett massintervall [29].  

Det nedre diagrammet däremot visar massintervallet som de olika 
sammanfogningsmetoderna klarar av att hantera [29]. 
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Figur 3.5.5: Massintervalldiagrammet visar förhållandet mellan tillverkningsmetod och massa. Införandet 

av sammanfogningsmetoderna tillåter enkla processkedjor att undersökas. [29] 

 

 

 

 

3.5.6 Snittjockleksdiagrammet 

Stapeldiagrammet i Figur 3.5.6 visar förhållandet mellan tillverkningsmetod 
och snittjocklek. Genom att jämföra de olika processerna kan den 

lämpligaste väljas för ändamålet. Maskinbearbetning är den enda som klarar 
av samtliga snittjocklekar; alla andra har sina specifika begränsningar [29]. 
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Figur 3.5.6: Snitt tjockleksdiagram. [29] 

3.5.7 Stapeldiagram för tolerans och ytjämnhet 

Inga processer kan framställa komponenter med exakta dimensioner; det 

förekommer alltid en viss variation och detta beskrivs som toleranser [29].  

Tabell 3.5.2 visar ytjämnheten, R, som kan uppnås med olika processer; 

högre R-värde motsvarar en allt ojämnare yta [29].  

Tabell 3.5.2: Nivåer av ytjämnhet [29] 

 

Figur 3.5.7 och 3.5.8 visar genomförbara toleranser respektive ytjämnhet. 
Även här utmärker sig maskinbearbetning, eftersom tolerans och ytjämnhet 
kan åstadkommas med hög precision [29]. 
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Figur 3.5.7: Stapeldiagram för tolerans. Införandet av ytbehandlingsprocesser möjliggör att enkla processkedjor 

kan undersökas. [29] 

 

 

Figur 3.5.8: Stapeldiagram för ytjämnhet. Införandet av ytbehandlingsprocesser möjliggör att enkla processkedjor kan 

undersökas. [29] 
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3.5.8 Bockning 

Bockning är en formningsmetod som går ut på att pressa ut formen på de 
böjningar som konstruktionen ska erhålla. Bockning utförs genom att en 
rörlig verktygshalva trycks mot en fast verktygshalva och därigenom formas 

en detalj. Vid denna operation sträcks ena sidan av materialet medan den 
andra sidan komprimeras. Bockning kan utföras på många former 

exempelvis tråd, plåt och rör. Metoden har många fördelar jämfört med 
andra formningsmetoder och är därför en av de vanligaste plastiska 
bearbetningsformerna idag. Några fördelar med bockning är att man slipper 

skära och fästa ihop material genom exempelvis svetsning. Andra fördelar 
med bockning är att denna formningsmetod möjliggör arbete med stora 

stycken och är därför en väldigt populär metod inom fordonsindustrin där 
stora delar används [31]. 

3.5.9 Stansning 

Stansning är en klippande bearbetningsmetod som oftast utförs på plåt. 

Bearbetningen genomförs genom att en stans på klippverktyget pressas in i 
stansdynan och därigenom delas ett materialstycke in mindre bitar [31]. 
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4. Genomförande 

4.1 Planering av projekt  

Figur 4.1.1 visar upplägget av konstruktionsprocessen som kommer att 
användas under genomförandet av produktutformningen.  

 

 

Figur 4.1.1: Projektets konstruktionsprocess 

 

 

 

Planera projektet

Definiera problemet

Gör bakgrundsforskning
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Tillverka en prototyp

Test och Omkonstruktion
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Aktiviteterna för projektplaneringen har utförts enligt processen i Figur 
4.1.2. Projektplanen inleds med att identifiera uppgiften och därefter skapa 

schema, uppskatta tiden och utföra en ordningsföljd för uppgifter. Slutligen 
fattas beslut om att planen är godkänd, och man går vidare till nästa uppgift.  

 

 

Figur 4.1.2: Aktiviteter för projektplanering 

4.2 Definiera problemet  

4.2.1 Redogörelse av behov 

En av Getinge 86- seriens lastvagnar, som används för bland annat rengöring 

av anestesislangar, har i dagsläget problem med att diska rent denna 
utrustning enligt kundens önskemål. Anledningen till detta är att slangarna 

lossnar från sitt fäste, se Figur 4.2.1, vilket medför att de inte blir rena. Detta 
beror på att slanghållaren blir plastiskt deformerad då den utsätts för böjande 
krafter, se Figur 4.2.2, av operatören vid infästning och borttagning av 

slangar. 

 

Identifiera uppgiften

Ordningsföljd för uppgifter

Godkänn 
plan
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(Finjustera plan)
Avbryt projekt

Godkänd

(Ti l l definiera problem)

Skapa schema Uppskatta tiden
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Figur 4.2.1: Slanghållare Figur 4.2.2: Deformering av slanghållare 

Behovet är därför att konstruera en komponent eller en mekanism som klarar 
av att hålla kvar anestesislangar på sin önskade position under det rådande 

vattentrycket vid reningsprocessen; detta för att effektivisera och säkerställa 
rengöringen. Slangarna måste framförallt bli desinfekterade på insidan för 
att reducera antalet bakterier på ytan, och på så vis minska risken för 

spridning av infektioner och sjukdomar. Den primära kundens behov och 
önskemål har tagits reda på genom samtal med uppdragsgivaren och är 

följande: 

 Slangarna ska bli helt rena på insidan 

 Inga vassa kanter eller skarpa hörn får förekomma på komponenter 

 Hygienisk design ska tillämpas vi konstruktion av komponenter 

 Lätt att hantera 

 Klara av en temperatur på minst 90○C 

 Materialet ska vara korrosionsbeständigt 

 Materialet sak tåla kemikalier 

 Ergonomisk 
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4.2.2 Bakgrundsforskning  

Förtydligande av behov 

Detta projekt handlar om att lösa ett problem på en befintlig produkt 
nämligen en slanghållare som sitter på en lastvagn för diskdesinfektorer.  

Möjliga kunder eller användare 

Möjliga kunder eller användare anses vara de som kommer att komma i 

kontakt med produkten, och är följande: 

 De personer som kommer att underhålla och använda produkten 

under dess livstid; i detta fall sjukhus och kliniker samt deras 
personal. 

 De personer som kommer att tillverka produkten; i detta fall 

produktionspersonal på företaget. 

 De personer som kommer att sälja produkten; i detta fall både interna 

och externa säljare. 

 De personer som kommer att tillhandahålla service på produkten; i 

detta fall servicetekniker. 

 ”Miljön” eftersom den har kopplingar till produkten, och kan på 

olika sätt komma i kontakt med produkten.   

Den primära kunden är i detta fall sjukhus och kliniker. Dessa kunder 

behöver produkten för att rengöra medicintekniska instrument och i detta fall 
anestesislangar. Detta är viktigt dels för att uppnå en effektiv och säker 
rengörings- och desinfektionsprocess, och dels för att minska spridningen av 

sjukdomar orsakade av VRI. 

Kundernas krav 

I denna bakgrundsforskning utfördes en grundlig undersökning av 
kundernas krav genom intervjuer och samtal med uppdragsgivaren, samt 
genom analys av den tidigare skrivna teorin om bland annat kundkrav 

desinfektion och hygienisk design. Efter denna undersökning fastställdes 
kundkraven enligt Bilaga 2. 
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Företags- och produktinformation 

Företaget 

Åtskilliga företag försöker idag skapa tillförlitliga infektionskontrollsystem 
för att förebygga VRI, samt effektivisera och säkerställa sjukvårdens 
steriliserings- och desinfektionsarbete. Detta görs med hjälp av 

medicinteknisk utrustning som bland annat, diskdesinfektorer och 
autoklaver. Syftet med detta är att medicinska instrument alltid ska vara redo 

för användning när de behövs, att flödet av sterilt gods är säkert och smart, 
effektivt och ergonomiskt, och att totalkostnaderna blir så låga som möjligt 
för hälso- och sjukvården [32]. 

Ett av dessa företag är Getinge AB, som är en svensk industrikoncern med 
verksamhet i många länder [32]. Detta examensarbete är utfört i samarbete 

med Getinge Disinfection AB i Växjö som är en del i koncernen Getinge 
Group med inriktning mot desinfektion och sterilisering av medicinska 
instrument som används vid bland annat kirurgiska ingrepp. 

Företaget kombinerar diverse utrustning och tillbehör för att skapa effektiva, 
ergonomiska och ekonomiska cirkulationssystem för sterilgodshantering 

med korta omloppstider och bättre arbetsmiljö på sterilenheter [32]. Detta 
för att resurserna på ett sjukhus ska används på ett optimalt sätt, både när det 
gäller budget och personal. 

För att ta fram en kostnadseffektiv sterilgodshantering krävs dock mycket 
mer än bara rätt utrustning. Det är just därför som Getinge arbetar med att ta 
fram heltäckande lösningar som även innefattar arkitektstöd och planering, 

utbildning, spårbarhet, service, support och förbrukningsartiklar [32]. 

Genom enhetliga system för infektionskontroll såsom diskdesinfektorer, 

vagndiskmaskiner och autoklaver möjliggör företagen, med ytterligare 
tillbehör, ett effektivare och smidigare flöde av sterilgods, där allt ska passa 
ihop genom sammanhängande design och funktionalitet [32]. 

Produktbeskrivning 

Getinge Disinfection AB i Växjö tillverkar bland annat diskdesinfektorer 

och kabinettdiskdesinfektorer för att erbjuda sjukhus en kostnadseffektiv 
sterilgodshantering [32]. I dagsläget tillverkas i huvudsak två 
diskdesinfektorer som betecknas Getinge 86-serie och Getinge 88-serie.  

 
Getinge 86- serien är diskdesinfektorer framtagna för att klara av de 

utmaningar som sjukhus och steriltekniska avdelningar runt hela världen 
ställs inför [32]. Diskdesinfektorerna har många valmöjligheter där 
användaren kan välja bland olika program och funktioner beroende på 

behoven och på så vis säkerställa goda rengöringsresultat samt uppnå 
maximal effektivitet. 
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För dessa diskdesinfektorer har företaget utvecklat ett 
automatiseringssystem som hanterar all in- och urlastning [32]. 

Automatiseringsfunktionen är till för att öka produktiviteten genom att 
minimera antalet hinder och risken för mänskliga fel, samt minska det 
manuella arbetet för operatören. 

Alla diskdesinfektorer har lastvagnar för olika typer av gods och 
kapacitetsbehov [32]. Vissa är utformade för särskilda syften medan andra är 

anpassningsbara och kan användas för flera olika ändamål. Lastvagnarna är 
hygieniskt utformade med bland annat ytor som är lätta att rengöra, och med 
bra avrinning.  

Systemets flexibilitet innebär att färre vagnar krävs, vilket sparar både 
pengar, och utrymme i anläggningen [32]. Hyllor och spolarmar kan 

demonteras utan verktyg för att kunna lasta på olika höga korgar i syfte att 
maximera lastkapaciteten. Möjligheten att kombinera olika typer av 
instrument gör det lättare att hålla ihop instrumentsett, vilket ökar 

diskdesinfektorns effektivitet. 

Företagets nuvarande lastvagn 

Figur 4.2.3 visar en spiraldiskvagn främst avsedd för rengöring av anestesi 
(AN) utrustning för bland annat diverse slangar. Denna lastvagn erbjuder 24 
slanganslutningar för slangar av en inre förbindelse på Ø 18-30 mm och en 

maximal längd 1500 mm. Dessutom finns det ytterligare injektorer för 
andningspåsar och annan utrustning [32].  

 

 

Figur 4.2.3: Spiraldiskvagn [32] 
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Nulägesanalys 

I dagsläget fästs slangarna med hjälp av en slanghållare, se Figur 4.2.4. 

Denna slanghållare är tillverkad av rostfritt kallvalsat härdat band (fjäderstål 
SS 2331) och fungerar likt en fjäder som utgör en tryckande kraft mot 
slangen. Denna kraft skapar friktion mellan slangen och slanghållaren, vilket 

håller kvar slangen på den önskade platsen. För det mesta så fungerar denna 
lösning bra, men det händer att slanghållaren deformeras av operatören vid 

infästning av slangar, se Figur 4.2.5. Detta leder till att den tryckande kraften 
blir mindre vilket medför att även friktionen minskar. Som en följd av detta 
lossnar slangarna från sitt fäste och blir därför inte rengjorda enligt kundens 

önskemål. 

 

  

Figur 4.2.4: Slanghållare Figur 4.2.5: Deformering av slanghållare 

Slanghållaren sitter monterad på ett fyrkantigt rör enligt Bilaga 3. 

Konkurrentens produkter 

Belimed Infection Control 

Företaget Belimed erbjuder bland annat en sorts lastvagnar för rengöring av 
anestesi slangar, se Figur 4.2.6. Material såsom korrugerade rör, släta rör, 

pediatriska respirationstuber, masker, respiratoriska påsar och andra föremål 
kan rengöras med denna lastvagn. Dessutom utförs en torkningsprocess för 
att säkerställa ett optimalt resultat. Denna lastvagn erbjuder 21 

slanganslutningar för slangar av en inre förbindelse på Ø 11,5-21 mm och en 
maximal längd på 2000 mm [33]. 
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Figur 4.2.6: Belimeds AN vagn [33] 

Enligt Figur 4.2.7 kan man se att infästningen av slangarna inte har någon 

slanghållare. Det är oklart att avgöra enbart av att kolla på Figur 4.2.7 hur 
slangarna hålls kvar på sin plats men det ser ut som att slangarna hålls kvar 
eftersom slangen följer en böjd bana från infästningspunkten och upp till 

facken som stödjer slangarna. Dessutom så verkar slangarna sitta fast i 
fackets metallstänger. 

 

 

Figur 4.2.7: Belidmeds infästning av slangar [33] 
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Steris 

Företaget Steris erbjuder bland annat en sorts lastvagnar för rengöring, 

sköljning, torkning och desinfektion av olika typer av anestesi slangar och 
påsar, se Figur 4.2.8. Denna lastvagn erbjuder 8 slanganslutningar med 
speciella adaptrar [34].  

Enligt Figur 4.2.8 kan man se att infästningen av slangarna inte har någon 
slanghållare. Det är oklart att avgöra enbart av att kolla på Figur 4.2.8 hur 

slangarna hålls kvar på sin plats. Utifrån företagets produktbeskrivning 
verkar det som att slangarna ansluts till särskilda adaptrar anpassade för att 
hålla i slangarna. 

 

  

a b 

Figur 4.2.8: Steris AN vagn [34] 

En sammanfattning av kundens behov presenteras i Bilaga 4 

4.3 Kundkrav 

4.3.1 Kundernas krav  

De flesta som kommer i kontakt med produkten under dess livstid räknas 
som kunder. Efter en noggrann analys och bakgrundsforskning av kundernas 

ursprungliga krav och önskemål erhölls mer specifika kundkrav vilka 
beskrivs i Bilaga 2. 

4.3.2 Rangordning av kundkrav 

I Tabell 4.3.1, se Bilaga 5, rangordnas de olika kundernas krav och 

önskemål. Alla krav som måste uppfyllas ges bokstaven (K) och den högsta 
rangordningssiffran (10). Krav som är önskemål och inte lika viktiga ges 

bokstaven (Ö) och en rangordningssiffra mellan 1-10. 
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4.3.3 Ordna kundkrav 

I Tabell 4.3.2, se Bilaga 6, ordnas kundkraven under gemensamma nämnare 
för att identifiera sambanden mellan kundkraven. 

4.3.4 Träddiagram 

Figur 4.3.1, se Bilaga 7, är ett träddiagram för att tydligare visa sambanden 

mellan de olika kundernas krav och önskemål. Detta träddiagram är till stor 
hjälp vid utförandet av kvalitetshuset. Träddiagrammet visar tydligt målen 

med produkten samt definierar dess inriktning. 

4.4 Funktionell struktur 

I detta kapitel utförs en närmare analys av slanghållarens primära funktion 
genom att bestämma den funktionella strukturen. 

4.4.1 Svarta rutan diagram 

Figur 4.4.1 visar det så kallade svarta rutan diagrammet; detta diagram visar 
att slanghållaren bör utföra den allmänna funktionen, och hur indata 
omvandlas till utdata. I detta fall är indata en smutsig slang, där funktionen 

utförs av slanghållaren medan slangen rengörs, och där utdata är den rena 
slangen.  

 

 

Figur 4.4.1: Svarta rutan diagram 

 

 

Smutsig 
slang

Slanghållare Ren slang

         Indata           Funktion               Utdata 

Svart ruta 
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4.4.2 Översiktligt funktionsdiagram för slanghållaren 

Figur 4.4.2 visar översiktligt vilken funktion slanghållaren bör ha. Här 
framgår att slanghållaren ska hålla i slangen med en mekanisk kraftkälla 
under tiden den rengörs, där slutresultatet är en ren slang. 

 

 
Figur 4.4.2: Översiktligt funktionsdiagram 

4.4.3 Funktionsträd 

Figur 4.4.3 är ett träddiagram som visar nedbrytningen av den allmänna 
funktionen i en uppsättning av flera underfunktioner. Här framgår att den 

allmänna funktionen (hålla i slang) innefattar underfunktionen att ta emot en 
slang, att hålla en slang och slutligen släppa en slang där slutresultatet blir 

en ren slang. För att den allmänna funktionen ska fungera måste 
slanghållaren kunna ta emot slangen, hålla slangen på plats medan den 
rengörs och slutligen släppa taget om slangen. 

 

 

Figur 4.4.3: Funktionsträd för slanghållaren 
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4.4.4 Funktionsstruktur 

Figur 4.4.4 visar den funktionella strukturen för slanghållaren, och systemets 
gräns. Här framgår att innanför systemets gräns finns alla underfunktioner 
som slanghållaren bör utföra. Här kan det också observeras att systemet ska 

tillåta intag av smutsiga slangar, kraftöverföring och uttag av rena slangar.  

Det finns en rad funktioner som är anslutna från indata sidan till utdata sidan 

som sammanställer hela systemet. Underfunktionen (ta emot slang) används 
för att mata in slangar i systemet med en mekanisk kraft. Därefter används 
underfunktionen (hålla slang) för att hålla slangen på plats med en mekanisk 

kraft. Slutligen används underfunktionen (släppa slang) för att släppa taget 
om slangen även här med en mekanisk kraft. 

 

 
Figur 4.4.4: Funktionell struktur för slanghållaren 

4.5 Tekniska specifikationer 

4.5.1 Sammanfattning av kvalitetshuset 

I Bilaga 8-10 redovisas det utförda kvalitetshuset som visar sambanden 
mellan kundkraven och de tekniska specifikationerna, sambanden mellan de 

tekniska specifikationerna, samt kundernas uppfattningar om hur viktiga 
kundönskemålen är för dem.  

Bilaga 8-9 visar även en jämförelse mellan den nuvarande produkten och 

konkurrenternas produkt genom att titta på hur bra produkten uppfyller 
kundkraven och de tekniska specifikationerna. Därefter görs en bedömning 

på hur svåra de tekniska specifikationerna är att utföra. Genom 
kvalitetshuset erhålls slutligen en uppfattning om vilka tekniska 
specifikationer som är viktiga att tänka på vid utveckling av koncept. 
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4.5.2 Samband mellan kundkrav och kunder 

I det första steget av kvalitetshuset, se Bilaga 8, anges vilka kundkrav som är 
viktigast för de olika kunderna genom att tilldela ett värde mellan 1- 10, där 

10 är ett krav som måste uppfyllas, och där 1 innebär att det inte alls är 
viktigt för kunden. Därefter summeras alla värden för varje kundkrav för att 

erhålla kundernas totala vikt. 

4.5.3 Samband mellan kundkrav och tekniska specifikationer  

I det andra steget av kvalitetshuset, se Bilaga 8, anges det hur starkt 
sambandet är mellan kundkrav och de tekniska specifikationerna genom att 

ge ett värde mellan 1-9, där 9 är ett starkt samband, 3 är ett medelstarkt 
samband och 1 är ett svagt samband. Efter att detta utförts för alla kundkrav 

beräknas det totala värdet för alla tekniska specifikationer; detta värde talar 
om vilka tekniska specifikationer som är viktiga att uppfylla för att erhålla 
en högkvalitativ produkt som tillfredsställer kundernas behov och 

förväntningar. Slutligen rangordnades viktighetsgraden (Rank) för 
respektive teknisk specifikation med ett värde mellan 1-9, där 9 är den 

högsta viktighetsgraden och där 1 är den lägsta. 

4.5.4 Konkurrentjämförelse 

I det tredje steget av kvalitetshuset, se Bilaga 8, jämförs dagens produkt från 
Getinge och dagens produkt från två andra konkurrenter, Belimed och Steris, 

med hur bra de uppfyller kundkraven och de tekniska specifikationerna. 
Detta görs genom att för varje kundkrav ange ett värde mellan 1-5, där 1 
innebär att produkten inte uppfyller kundkravet och där 5 innebär att 

produkten uppfyller kundkravet. Slutligen uppskattas de olika produkternas 
värden för de tekniska specifikationerna, genom att analysera ritningar och 

bilder (se Figur 4.2.6 - 4.2.8 samt Bilaga 1).    

4.5.5 Tekniska svårigheter 

I steg fyra av kvalitetshuset, se Bilaga 8, uppskattas hur svårt det är att utföra 
de olika tekniska specifikationerna. Detta görs genom att ange en teknisk 

svårighetsgrad med värdet 1-5, där 1 innebär en låg svårighetsgrad och 5 
innebär en hög svårighetsgrad.  
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4.5.6 Samband mellan tekniska specifikationer 

I steg fem av kvalitetshuset, se Bilaga 9, uppskattas sambandet mellan de 
tekniska specifikationerna och hur de påverkas av varandra. Detta görs 
genom att ange ett värde mellan 1-9, där 9 är ett starkt samband, 3 är ett 

medelstarkt samband och 1 är ett svagt samband. 

4.5.7 Resultat av kvalitetshuset 

Tekniska specifikationer 

I Tabell 4.5.1, se Bilaga 10 redovisas resultat på vilka tekniska 
specifikationer som är viktiga att ha i åtanke vid konceptutveckling och 
konstruktion. Här framgår att dimensioner, försäljningspris och 

tillverkningskostnader är de tre viktigaste tekniska specifikationerna. Vi kan 
också se att många specifikationer får samma rankordningsvärde vilket 

innebär att dessa är lika viktiga. 

Konkurrentjämförelse 

I Bilaga 8 kan man se att Steris uppfyller kundernas krav på bästa sätt, 

därefter kommer Getinge och sist kommer Belimed.  

Tekniska svårigheter 

I Tabell 4.5.2, se Bilaga 11, redovisas resultat på vilka tekniska 
specifikationer som är svårast att genomföra vid tillverkning av produkten. 
Här framgår att de flesta specifikationerna inte är så svåra att genomföra 

eftersom värdet 3 innebär en medel svårighetsgrad. 
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4.6 Generera koncept 

4.6.1 Brainstorming och morfologiska diagram 

Tabell 4.6.1, se Bilaga 12,visar det utförda morfologiska diagrammet. Det 
första som gjordes var att komma på olika sätt att mata in slangen på. Det 
första sättet var att trycka in slangen, det andra sättet var vridning och det 

sista sättet var automation. Dessa olika sätt presenteras i det morfologiska 
diagrammet under raden (Mata in slang).  

Därefter användes slanghållarna som utforskades i tidigare kapitel för att ge 
en möjlig form på hållaren som ska hålla i slangen. Den ena möjliga formen 
på hållaren kan vara utformad likt en metallfjäderklämma; den andra kan 

vara utformad likt en krokodilklämma; den tredje kan vara utformad likt en 
slangklämma; den fjärde kan vara utformad likt en redskapshållare. 

Dessa olika sätt presenteras i det morfologiska diagrammet under raden 
(Form på hållare). 

Vidare genererades olika idéer på hur stödet för hållaren ska utformas. Den 

ena möjliga formen på stödet kan vara utformad likt en stång; den andra kan 
vara utformad likt en bockad stång; den tredje kan vara utformad likt en 

stångkonstruktion; den fjärde kan vara utformad likt en plåtbit. Dessa olika 
sätt presenteras i det morfologiska diagrammet under raden (Form på stöd).   

Sedan genererades olika idéer på hur hållaren och stödet ska sättas ihop. Det 

ena sättet kan vara med hjälp av ett nitförband; det andra kan vara med ett 
svetsförband; det tredje kan vara med ett skruvförband; det fjärde sättet kan 

vara med ett limförband, och det femte sättet kan vara med ett snäppförband. 
Dessa olika sätt presenteras i det morfologiska diagrammet under raden 
(Förband). 

Slutligen utforskades olika möjligheter på hur man kan lossa på slangen från 
hållaren. . Det första var att dra loss slangen, det andra sättet var att trycka ut 

slangen och det sista sättet var att vrida loss slangen. Dessa olika sätt 
presenteras i det morfologiska diagrammet under raden (Lossa slang). 

I Tabell 4.6.2 – 4.6.6, se Bilaga 12, redovisas hur de olika egenskaperna har 

kombinerats för att skapa de olika koncepten. 
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4.6.2 Konceptskisser 

Koncept 1 

Detta koncept består av en del; en bockad tråd tillverkad av fjäderstål. 
Konceptet fungerar genom att tråden som är formad som en klämma 

klämmer mot slangen och på så sätt håller kvar slangen på sin position. 

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 

tillverknings-moment. Det första momentet innefattar bockning av tråden. 
Därefter svetsas slangklämman fast på insatsens rör. 

Montering av slang på detta koncept är väldigt simpel, och består av 

följande steg: 

 Tryck in slangen i den konformade slanganslutningen 

 Pressa in slangen i slanghållaren 

 Kontrollera att klämman ordentligt håller fast slangen 

 

 

Figur 4.6.1: Koncept 1 

 

 

 

 

Bockad tråd 
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Tabell 4.6.7: Fördelar och nackdelar med koncept 1 

Fördelar Nackdelar 

En del  Måste ersätta hela vid defekt 

Lätt att hantera Dyr att tillverka 

Flexibel Svår att byta ut vid defekt 

 

Koncept 2 

Detta koncept består av tre delar; en bockad plåt, trådklämma och stång. 

Konceptet fungerar genom att klämman klämmer slangen och på så sätt 
håller kvar slangen på sin position. 

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 

tillverknings-moment. Det första momentet innefattar stansning och 
bockning av plåten. Därefter svetsas tråden fast mot plåten, och slutligen 

svetsas klämman på toppen av tråden.  

 

Montering av slang på detta koncept är väldigt simpel, och består av 

följande steg: 

 Mata in slang 

 Tryck in klämman mot slangen 

 Kontrollera att klämman klämmer ordentligt mot slangen 
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Figur 4.6.2: Koncept 2 

Tabell 4.6.8: Fördelar och nackdelar med koncept 2 

Fördelar Nackdelar 

Lätt att förstå  Många delar 

Lätt att hantera Lätt för kläder att fastna 

Lätt att byta ut Många svaga punkter 

Klämmer ordentligt Risk för deformation 

Billig att tillverka  

 

 

Bockad tråd 

Bockad plåt 

Stång 
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Koncept 3 

Detta koncept består av tre delar; en bockad plåt, en skruv och en 
skruvhållare tillverkade i rostfritt stål. Konceptet fungerar genom att föra in 
slangen genom o-ringen och därefter spänna åt öglan genom att skruva åt. 

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 
tillverkningsmoment. Det första momentet innefattar stansning och 

bockning av plåten. Därefter monteras skruvhållare och skruv på öglan. 

Montering av slang på detta koncept är väldigt simpel, och består av 
följande steg: 

 Tryck in slangen genom öglan 

 Vrid på skruven för att spänna åt slangen. 

 Kontrollera att klämman ordentligt håller fast slangen 

 

 
Figur 4.6.3: Koncept 3 

 

 

 

 

Bockad plåt 

Stång 

Skruvhållare 

Bockad plåt 
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Tabell 4.6.9: Fördelar och nackdelar med koncept 3 

Fördelar Nackdelar 

Klämmer ordentligt Många delar 

Lätt att förstå Mycket skruvande 

 Tar lång tid att fästa slangarna 

 Svår att byta ut vid defekt 

 Dyr att tillverka 

 Lätt för kläder att fastna 

 

Koncept 4 

Detta koncept består av fyra delar; en bockad plåt, en spiralfjäder, en axel 
(nit) och en krokodilklämma. Konceptet fungerar genom att 

krokodilklämman som innehåller en spiralfjäder klämmer mot slangen och 
på så sätt håller kvar slangen på sin position. 

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 
tillverknings-moment. Det första momentet innefattar stansning och 
bockning av plåten. Därefter monteras krokodilklämman och fjädern 

tillsammans med den bockade plåten så det bildas en komplett del. 

Montering av slang på detta koncept är väldigt simpel, och består av 

följande steg: 

 Tryck ned krokodilklämmans nedre del och samtidigt mata in 
slangen 

 Släpp krokodilklämmans nedre del 

 Kontrollera att klämman ordentligt håller fast slangen 
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Figur 4.6.4: Koncept 4 

 

Tabell 4.6.10: Fördelar och nackdelar med koncept 4 

Fördelar Nackdelar 

Klämmer ordentligt Många delar 

Lätt att förstå Risk att smuts fastnar 

Flera användningsområden Svår att komma åt 

Lätt att byta ut vid defekt  

Billig att tillverka  

Estetiskt tilltalande  

 

 

Krokodilklämma 

Bockad plåt 

Spiralfjäder 

Axel (nit) 
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Koncept 5 

Detta koncept består av fyra delar; två bockade trådar, en silikonring och en 

bockad stång. Konceptet fungerar genom att trycka in slangen mellan dem 
två trådarna där dessa med hjälp av silikonringen klämmer slangen. 

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 

tillverknings-moment. Det första momentet innefattar bockning av tråden 
och stången. Därefter fästs trådarna på stången och slutligen trycks 

silikonringen mellan trådarna. 

Montering av slang på detta koncept är väldigt simpel, och består av 
följande steg: 

 Tryck in slangen i den konformade anslutningen 

 Pressa in slangen mellan trådarna 

 Kontrollera att klämman ordentligt håller fast slangen 

 

 

Figur 4.6.5: Koncept 5 

Tabell 4.6.11: Fördelar och nackdelar med koncept 5 

Fördelar Nackdelar 

Klämmer ordentligt Många delar 

Lätt att förstå Dyr att tillverka 

 Svår att byta ut vid defekt 

 Lätt för kläder att fastna 

Bockade trådar 

Silikonring 

Bockad stång 
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4.6.3 Konceptval (Pugh analys) 

I tabell 4.6.12 görs en Pugh analys för att jämföra de olika koncepten och 
därmed hitta ett bra koncept för vidareutveckling. För att göra detta väljs de 
viktigaste kriterierna som tidigare erhölls från kvalitetshuset. Här valdes de 

sex högst rankade kriterierna, se Tabell 4.6.12.  

För att påbörja analysen valdes dagens slanghållare som ett referens 

koncept. Alla koncept jämfördes med referens konceptet och när det visade 
sig att det är ”bättre än” referens konceptet så sattes ett plus (+) in i matrisen 
medan om konceptet visade sig vara ”sämre än” referensen så sattes ett 

minus (-) in i matrisen. I de fall då det nya konceptet varken var bättre eller 
sämre än referens konceptet så sattes en nolla (0) in i matrisen. 

Resultaten som erhålls ur matrisen är hur många plus, minus och nollor varje 
kolumn innehåller. Efter att resultaten erhållits från varje kolumn så vill man 
få ut något som heter netto resultat. Ett netto resultat är skillnaden mellan 

alla ”bättre än” och alla ”sämre än”. Om ett koncept har fler ”bättre än” än 
ett annat så är det rankat högre än det som har färre. 

Genom denna analys kom vi fram till att koncept 4 var det bästa alternativet 
och därefter så kom koncept 2. För vidareutveckling valdes både koncept 2 
och 4 eftersom vi tror på att en kombination av de två leder till en optimal 

produkt. 

Tabell 4.6.12: Pugh analys 

Koncept # 
Referens (Dagens 

produkt) 
1 2 3 4 5 

Kriterier       

Dimensioner (mm) 0 - + - + - 

Försäljningspris (sek) 0 - 0 - 0 - 

Tillverkningskostnad (sek) 0 - - - 0 - 

Risk att skada inträffar < 0,1 % 0 + + 0 + - 

Antal delar (st.) 0 + - - - - 

Tillverkningsfel (st.) 0 0 0 - 0 - 

Plus (+) 0 2 2 0 2 0 

Minus (-) 0 3 2 5 1 6 

Samma (0) 6 1 2 1 3 0 

Netto resultat 0 -1 0 -5 1 -6 

Rank  3 2 4 1 5 

Vidareutveckla?  Nej! Ja! Nej! Ja! Nej! 
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4.6.4 Vidareutveckling av valda koncept 

Koncept 6 

Detta koncept är en kombination av koncept 2 och koncept 4. Denna 
kombination gjordes för att få bort så många nackdelar som möjligt från 

koncept 2 och 4. Den nedre delen (plåtbiten) är tagen från koncept 4 medan 
stången och klämman är tagna från koncept 2. Genom att göra denna 

kombination eliminerades följande nackdelar; svår att komma åt, risk att 
smuts fastnar, lätt för kläder att fastna, många svaga punkter och risk för 
deformation. 

Detta koncept består av fem delar; en bockad tråd, en stång, en bockad 
plåtbit, en axel (nit) och en plugg. Konceptet fungerar genom att lyfta upp 

den hängande klämman och därefter trycka in slangen.  

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 
tillverkningsmoment. Det första momentet innefattar bockning av tråden och 

plåtbiten. Därefter kapas stången till önskad längd, ett hål borras på den 
nedre delen för att kunna fästas i plåtbiten med en nit som fungerar som en 

axel. Slutligen fräses ett spår i den övre delen av stången för att föra in 
klämman och spåret försluts med en plugg för att förhindra att klämman 
lossnar. 

Montering av slang på detta koncept är väldigt simpel, och består av 
följande steg: 

 Tryck in slangen i den konformade anslutningen 

 Lyft upp klämman som hänger löst 

 Pressa in slangen i klämman 

 Kontrollera att klämman ordentligt håller fast slangen 
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a) b) 

Figur 4.6.6: Koncept 6; En kombination av koncept 2 och 4 

 

Tabell 4.6.13: Fördelar och nackdelar med koncept 6 

Fördelar Nackdelar 

Klämmer ordentligt Många delar 

Lätt att förstå Tillverkningskostnad 

Svår att deformera  

Inga svaga punkter som ex. svets  

Lätt att byta ut vid defekt  

Inga utstickande delar  

 

 

 

 

Bockad tråd 

Bockad plåt 
Stång 

Plugg 

Axel (nit) 
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Koncept 7 

Detta koncept är en kombination av koncept 2 och 4. Denna kombination 

gjordes för att eliminera så många nackdelar som möjligt från koncept 2 och 
4. Den nedre delen (plåtbiten) är tagen från koncept 4 medan klämman är 
tagen från koncept 2. Genom att göra denna kombination eliminerades 

följande nackdelar; svår att komma åt, risk att smuts fastnar, lätt för kläder 
att fastna, många svaga punkter, risk för deformation och många delar. 

Detta koncept består av två delar; en bockad tråd och en bockad plåtbit. 
Konceptet fungerar genom att trycka in slangen i klämman. 

Tillverkningen av detta koncept kommer att bestå utav ett antal 

tillverknings-moment. Det första momentet innefattar bockning av tråden 
och plåtbiten. Därefter snäpps den bockade tråden i plåtbiten.  

Infästning av slang på detta koncept görs enligt följande steg: 

 Tryck in slangen i den konformade anslutningen 

 Pressa in slangen i klämman 

 Kontrollera att klämman håller fast slangen 

 

  

a) b) 

Figur 4.6.7: Koncept 7; En ny kombination av koncept 2 och 4 

Bockad plåt 

Bockad tråd 
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I Tabell 4.6.14 redovisas vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med 
koncept 7.   

Tabell 4.6.14: Fördelar och nackdelar med koncept 7 

Fördelar Nackdelar 

Klämmer ordentligt Tillverkningskostnad 

Lätt att förstå  

Svår att deformera  

Inga svaga punkter som ex. svets  

Lätt att byta ut vid defekt  

Inga utstickande delar  

Få delar  
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4.6.5 Konceptval 2 (Pugh analys) 

I tabell 4.6.15 görs en Pugh analys för att jämföra koncept 6 och 7 mot 
koncept 4. Kriterierna i denna analys är desamma som i Tabell 4.5.12.  

För att påbörja analysen koncept 4 som ett referens koncept eftersom det var 

den högst rankade i föregående analys. Koncept 6 och 7 jämfördes med 
referens konceptet på samma sätt som i den tidigare analysen.  

Genom denna analys kom vi fram till att koncept 7 var det bästa alternativet. 
För vidareutveckling valdes koncept 7 eftersom den var högst rankad. 

Tabell 4.6.15: Pugh analys 2 

Koncept # 
Referens 

(Koncept 4) 
6 7 

Kriterier    

Dimensioner (mm) 0 0 0 

Försäljningspris (sek) 0 - - 

Tillverkningskostnad (sek) 0 - - 

Risk att skada inträffar < 0,1 % 0 + + 

Antal delar (st.) 0 - + 

Tillverkningsfel (st.) 0 - + 

Plus (+) 0 1 3 

Minus (-) 0 4 2 

Samma (0) 6 1 1 

Netto resultat 0 -3 1 

Rank 2 3 1 

Vidareutveckla? Nej! Nej! Ja! 
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4.7 Utveckling av valt koncept 

I detta kapitel redovisas vidareutvecklingen av det valda konceptet (Koncept 
7). Formen och utseendet vidareutvecklades genom modellering i CAD-
programmen Autodesk Inventor 2014 och Solidworks 2015. Därefter 

gjordes simuleringar i Solidworks 2015 för att analysera vilka 
spänningskrafter som uppstår i slanghållaren då den vidgas vid införandet av 

slangar i olika dimensioner. Genom denna analys kunde man bestämma 
slanghållarens dimensioner, samt material man bör använda. Slutligen 
utformades detalj-ritningar för prototyptillverkning på samtliga delar, och en 

sammanställnings-ritning.   

4.7.1 Modellering 

Under modelleringsfasen utfördes en mer detaljerad utformning av 

slanghållarens två komponenter, klämman och klämma-hållaren, se Figur 
4.7.1. Båda komponenterna har modifierats något under denna 
modelleringsprocess för att förbättra funktionen och förenkla tillverkningen. 

Klämman är utformad med två klämmor i en (en bakre och en främre 
klämma), samt en övre och undre klämma, se Figur 4.7.1a. Den bakre 

klämman är mindre än den främre, detta för att klämman ska kunna hålla i 
slangar mellan 18-30 mm i diameter, och för att minimera töjningen av 
klämman samt deformationen (hoptryckningen) av slangen. 

Klämma-hållaren är utformad för att kunna fästas på ett fyrkantigt rör, samt 
att klämman ska kunna fästas på klämma-hållaren och även vara rörlig. 

  

  

a) b) 

Figur 4.7.1: a) Klämma b) Klämma-hållare 
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En ändring av klämmans främre del gjordes, d.v.s. öppningen där slangen 
ska tryckas in i klämman, se Figur 4.7.2. Ändringen innebär att tråden ska 

bockas 45o vid öppningen istället för 90o, detta för att slangen smidigare ska 
kunna tryckas in i klämman.       

 

  

a) b) 

Figur 4.7.2: Klämmans öppning: a) Koncept 7 b) Modifiering av koncept 7 

Även en ändring av klämma-hållarens bakre del gjordes, d.v.s. den del där 
klämman ska fästas, se Figur 4.7.3. Ändringen innebär att fästet för 

klämman skärs ut på så vis att den kan bockas till önskad form och 
dimension med färre bockningar och vikningar av plåtdetaljen jämfört med 

koncept 7. Med denna modifiering reducerades antalet bockningsmoment 
från fem till tre, vilket förenklar tillverkningen och minskar 
tillverkningskostnaden. 

    

  

a) b) 

Figur 4.7.3: Klämma-hållarens fäste för klämman: a) Koncept 7 b) Modifiering av koncept 7 
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Figur 4.7.4 visar den kompletta slanghållaren, vilket är en sammanställning 
av klämman och klämma-hållaren.    

 

  

a) b) 

Figur 4.7.4: Komplett slanghållare 

Figur 4.7.5 visar att slanghållaren kan rotera kring sin infästningspunkt i 
klämma-hållaren och därmed röra sig fram och tillbaka. Slanghållrens 

rörlighet är främst till för att minska risken att klämman deformeras då 
operatören fäster slangen. Den rörliga slanghållaren tvingar operatören att 
hålla i klämman vid infästningen av slangen, vilket bör minimera risken för 

deformation.   

 

  

a) b) 

Figur 4.7.5: Slanghållarens maximala rörlighet a) framåt och b) bakåt 
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Figur 4.7.6 visar infästningen av klämman i klämma-hållaren och hur dessa 
sitter ihop. Klämman förs in i fästet genom att trycka ihop de två parallella 

trådarna tills de glider åt sidan och överlappar varandra. Därefter förs den 
ena trådens axel in i hålet på fästet, och den andra axeln snäpps sedan in i 
det andra hålet då trådarna släpps och fjärdar tillbaka.    

 

  

a) b) 

Figur 4.7.6: Infästning av klämman sett a) snett uppifrån och b) underifrån 

4.7.2 FMEA-analys 

En FMEA-analys utfördes enligt Bilaga 16. Tabell 4.7.1 visar vilken 
felorsak som prioriteras högst baserat på dess värde (RPN). Analysen visar 
att överbelastning på slanghållaren och stora påfrestningar på en punkt är de 

felorsaker som måste prioriteras högst, för att eliminera sådana typer av fel 
så mycket som möjligt.  

Tabell 4.7.1: Prioritering av felorsaker 

Felorsak RPN 

Överbelastning 336 

Stora påfrestningar på en specifik punkt 280 

Korrosion (dålig service) 56 

4.7.3 Val av material 

Klämma 

Materialet som valdes för klämman är SS 2347, i dagligt tal ”syrafast 
fjädertråd”, se Figur 4.7.18 för hållfastegenskaper [35]. Detta material 
valdes för att det kan arbeta i höga temperaturer (300oC), med främst för att 

det har bättre korrosionshärdighet än SS 2331 och SS2388, vilket är viktigt 
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då det kommer att utsättas för olika kemikalier. Däremot har SS 2347 sämre 
hållfasthet och relaxationsegenskaper än de andra alternativen.  

 

Figur 4.7.18: Hållfastegenskaper för fjädertråd [35] 

 Klämma-hållare 

Materialet som valdes för klämma-hållaren är SS 2331, som är ett rostfritt 
kallvalsat härdat band, se Figur 4.7.19 för hållfastegenskaper [35]. Detta 

material valdes för att det kan arbeta i höga temperaturer (200-250oC), och 
för att det är korrosionshärdigt, vilket är viktigt då det kommer att utsättas 
för olika kemikalier. Dessutom har SS 2331 bra hållfasthet och 

relaxationsegenskaper. 
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Figur 4.7.18: Hållfastegenskaper för fjädertråd [35]  

4.7.4 Val av tillverkningsmetod 

Tillverkningsmetoderna som valdes är bockning och stansning. Dessa 
metoder valdes för att de är bäst lämpade och mest lönsamma i detta 

sammanhang. Detta för att slanghållaren inte kommer att tillverkas i stora 
volymer. 

4.7.5 Hållfasthetsberäkningar och Simuleringsanalys 

För att bestämma vilka dimensioner tråden och klämman bör ha utfördes 
hållfasthetsberäkningar, se Bilaga 13, samt flera simuleringsanalyser i 
Solidworks, se Bilaga 17. Därmed fick man reda på vilka spänningar som 

kan uppstå i klämman vid den maximala slangdiametern samt den maximala 
töjningen. Den maximala töjningen kommer att uppstå vid insättning av en 

slang med maximalt tillåtna diameter för respektive slangklämma (d.v.s. 
bakre och främre klämma).  
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4.7.6 Simuleringsanalys av slutgiltig klämma 

En enkel simuleringsanalys gjordes i Solidworks, se Bilaga 19 och 20, på 
klämmas slutgiltiga utformning för att kunna analysera samt jämföra 
utböjningen och spänningen med resultaten från de tidigare utförda 

beräkningarna samt simuleringarna på den något förenklade modellen av 
slanghållaren.    
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras utformningen av den slutgiltiga 
slangklämman samt beräknings- och simuleringsresultaten.  

5.1 Utformningen av den slutgiltiga slangklämman 

Efter ett antal beräkningar och simuleringar med olika tjocklekar på tråden 
samt utformningar på den lilla och stora klämman, valdes en tråddiametern 
på 2 mm. Den slutgiltiga utformningen av slangklämman illustreras i Figur 

5.1, vilket är en sammanställning av klämman och klämma-hållaren.    

  

 

Figur 5.1: Slutgiltig slanghållare 

En klämma med tråddiameter på 2 mm valdes, istället för 1,5 mm, av 

följande skäl: 

 Klämman blid styvare, vilket innebär större klämmande krafter; 

därmed starkare grepp om slangen vilket minskar risken att den 
lossnar under rengörings- och desinfektionsprocessen. 

 Den blir svårare att deformera, viket innebär att det krävs större kraft 
för att åstadkomma plastisk deformation. 

 Slangklämman blir mer robust och stabil. 
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Den slutgiltiga utformningen av klämman illustreras i Figur 5.2 och 5.3. 

Klämmans form valdes främst för att minimera spänningarna som uppstår då 
en slang trycks in i den stora samt den lilla klämman, med den största 
tillåtna diametern för respektive klämma. Den lilla klämman är avsedd för 

slangar med diameter 18-22 mm, och den stora klämman är avsedd för 
slangar med diameter 23-30 mm. Detta innebär att slanghållaren ska kunna 

hålla i slangar mellan 18-30 mm i diameter. 

 

  

Figur 5.2: Slutgiltiga klämma Figur 5.3: Slutgiltiga klämma sett 

ovanifrån  

Materialet som valdes för klämman är SS 2347. Detta material valdes för att 
det kan arbeta i höga temperaturer (300oC), men främst för att det har 

mycket god korrosionshärdighet, vilket är viktigt då det kommer att utsättas 
för olika kemikalier. 

Den slutgiltiga utformningen av klämma-hållaren illustreras i Figur 5.4. Den 

är utformad för att kunna fästas på ett fyrkantigt rör, samt att klämman ska 
kunna fästas på klämma-hållaren och även vara rörlig.  

 

 

Figur 5.4. Slutgiltig klämma-hållare 
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Materialet som valdes för klämma-hållaren är SS 2331, som är ett rostfritt 
kallvalsat härdat band. Detta material valdes för att det kan arbeta i höga 

temperaturer, och för att det är korrosionshärdigt, vilket är viktigt då det 
kommer att utsättas för olika kemikalier. 

Detaljritningar för prototyptillverkning av klämman samt klämma-hållaren 

färdigställdes efter att slanghållarens slutgiltiga dimensioner bestämts under 
simuleringsanalysen. Dessa ritningar utfördes i Autodesk Inventor 2014. 

Detaljritning för prototyptillverkning av klämman presenteras i Bilaga 14, 
och för klämma-hållaren i Bilaga 15. 

5.2 Beräknings- och simuleringsresultat 

I detta avsnitt presenteras och analyseras beräknings- och simulerings-

resultaten. 

En sammanfattning av de viktigaste resultaten från beräkningarna, se Bilaga 
13, samt simuleringarna, se Bilaga 17-20, presenteras i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Viktiga resultat från beräkningar och simuleringar 

 
Bräkningar 

förenklad klämma 
Simuleringar 

förenklad klämma 
Simuleringar 

slutgiltig klämma 

Total/maximal 
spänning lilla 

klämma [Mpa] 
223 210 254 

Total/maximal 
spänning stora 
klämma [Mpa] 

995 975 1124 

Total/maximal 
utböjning på 

båda sidor (lilla 
klämma) [mm] 

0,176 0,3 0,25 

Total/maximal 
utböjning på 
båda sidor 

(stora klämma) 
[mm] 

4 6 5,6 

Utifrån resultaten i Tabell 5.1 kan de konstateras att de största skillnaderna 

finns mellan de förenklade beräkningarna och simuleringarna gällande den 
totala eller maximala utböjningen på den lilla respektive den stora klämman. 
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Enligt de förenklade beräkningarna på den lilla klämman innebär det att 
slangens deformation (x) är följande: 

 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 4 − 0,176 = 3,82 𝑚𝑚 

 

Enligt simuleringen på den förenklade lilla klämman innebär det att slangens 
deformation (x) är följande: 

 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 4 − 0,3 = 3,7 𝑚𝑚 

 

Enligt simuleringen på den slutgiltiga lilla klämman innebär det att slangens 

deformation (x) är följande: 

 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 4 − 0,25 = 3,75 𝑚𝑚 

Skillnaden av slangens deformation (x) mellan beräkningarna och 

simuleringarna är ytterst liten, vilket tyder på att både de förenklade 
beräkningarna och simuleringen är i princip lika pålitliga. Dock anses 

simuleringen något mer korrekt än de förenklade beräkningarna, eftersom 
simuleringen utför mer komplexa beräkningar.    

Detta resultat innebär att den lilla klämman är väldigt styv och kommer 

förmodligen att fjädra mycket lite, vilket innebär att de avsedda slangarna 
kommer att utsättas för i princip maximal möjlig deformation (x). 

Enligt de förenklade beräkningarna på den stora klämman innebär det att 
slangens deformation (x) är följande: 

 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 7 − 4 = 3 𝑚𝑚 

 

Enligt simuleringen på den förenklade stora klämman innebär det att 
slangens deformation (x) är följande: 
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𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 7 − 1 = 6 𝑚𝑚 

 

Enligt simuleringen på den slutgiltiga stora klämman innebär det att 
slangens deformation (x) är följande: 

 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 7 − 5,6 = 1,4 𝑚𝑚 

Slangens deformation (x) mellan beräkningarna och simuleringarna skiljer 
sig mellan 2-1,6 mm, vilket antyder att det finns en viss osäkerhet mellan de 

förenklade beräkningarna och simuleringens pålitlighet. Dock anses 
simuleringen något mer korrekt än de förenklade beräkningarna, eftersom 
simuleringen utför mer komplexa beräkningar.  

Detta resultat innebär att den stora klämman är relativt flexibel och kommer 
förmodligen att fjädra ungefär lika mycket eller mer än vad de avsedda 

slangarna kommer att deformeras (𝑥 ≤ 𝑈𝑡𝑜𝑡 ). 

När det gäller den totala eller maximala spänningen på de båda klämmorna 

så erhållas de största spänningarna vid simuleringen av den slutgiltiga 
klämman. Eftersom spänningarna är störst vid denna simulering, samt att 

simuleringen anses mest pålitlig, kommer dessa spänningar att beaktas. 

Om man jämför dessa spänningar (𝜎) med de valda materialets sträckgräns 

(𝑅) erhålls följande säkerhetsfaktor (𝑆𝐹): 
1. Lilla klämman 

 

𝑆𝐹 =
𝑅

𝜎
=

1400 𝑀𝑝𝑎

254 𝑀𝑝𝑎
= 5,5 

2. Stora klämman 
 

𝑆𝐹 =
𝑅

𝜎
=

1400 𝑀𝑝𝑎

1124 𝑀𝑝𝑎
= 1,25 

Detta innebär att den lilla klämman har en stor säkerhetsfaktor (5,5), och är 
långt ifrån sträckgränsen samt risken att deformeras plastiskt. Den stora 
klämman har däremot en liten säkerhetsfaktor (1,25) och är relativt nära 

sträckgränsen, vilket medför att den löper en större riska att deformeras 
plastiskt. Men eftersom den är en bit under sträckgränsen så bör den inte 

undergå plastisk deformation utan enbart elastisk deformation.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Metoddiskussion 

Reliabiliteten av detta arbete anses vara tillfredställande eftersom flera olika 
källor som beskriver samma sak använts och jämförts med varandra. För att 

ytterligare öka reliabiliteten hade man kunnat utforska flera källor, som 
exempelvis flera intervjuer.  

Validiteten anses vara relativt hög eftersom flera avancerade 

simuleringsanalyser utfördes i CAD-programmet Solidworks 2015. Dessa 
program anses ha en hög trovärdighet och noggrannhet, om de används på 

ett korrekt sätt, och med goda kunskaper inom grundläggande 
hållfasthetslära.  

Reliabiliteten och validiteten hade ytterligare kunnat förstärkas genom att 

utföra tester och utvärderingar av en prototyp. Den ursprungliga planen var 
att utföra dessa tester, men på grund av den långa tillverkningstiden av 

prototyperna fanns det ingen tid för detta. Därmed försvagas arbetets 
reliabilitet och validitet något.  

6.2 Slutsatser och resultatdiskussion 

Genomförandet av detta arbete har resulterat till konstruktionen av en ny 

slanghållare till en lastvagn för diskdesinfektorer, avsedd för att hålla 
anestesislangar under rengörings- och desinfektionsprocessen.   

En slutsats är att den nya utformningen av slanghållaren anses minimera 

risken för plastisk deformation vid användning av operatören, vilket var en 
del av syftet. Detta uppnås eftersom slanghållaren är rörlig och flexibel i den 

ena riktningen. Dessutom finns det inga försvagade och kritiska punkter, 
som exempelvis svettsförband. Slanghållaren anses även vara robust och 
stabil, då den är tillverkad av en fjädertråd med hög hållfasthet och en 

diameter på 2 mm.  

En annan slutsats är att slanghållaren kommer att kunna hålla i slangar med 

olika diametrar på ett effektivt och tillförlitligt sätt på grund av klämmans 
utformning. Dessutom har simuleringar visat att klämman har förmågan att 
hålla i slangar med tillräckligt stora klämmande krafter, vilket innebär att 

friktionen mellan klämman och slangarna är tillräckligt stor för att de inte 
ska lossna.    

Ytterligare en slutsats är att slanghållarens klämma är lättare att ersätta än 
dagens slanghållare. Detta beror på att klämman enkelt kan demonteras från 
sitt fäste i klämma-hållaren vid eventuell defekt.  
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Slutligen anses det att klämman kan vara överdimensionerad och därmed 
alldeles för styv. Detta antyds väl av att slanghållarens lilla klämma fjädra 

ytterst lite, vilket innebär att de avsedda slangarna kommer att utsättas för i 
princip maximal möjliga deformation (x). Detta innebär att en slang med 
(∅22 𝑚𝑚) kommer att deformeras omkring 4 mm, vilket kan leda till 

försämrad rengöring.    

Avslutningsvis är slutsatsen att den nya slanghållaren kommer bidra till att 

effektivisera och säkerställa rengörings- och desinfektionsprocessen av 
anestesislangar, vilket var det huvudsakliga syftet med detta examensarbete. 

6.3 Vidare utvecklingsarbete 

Det sista och femte delmålet i detta arbete var att tillverka och testa en 
prototyp där syftet var att upptäcka potentiella brister och svagheter i 
konstruktionen, för att kunna optimera och effektivisera produkten. På grund 

av att tillverkningen av prototypen inte kunder utföras av företagets 
underleverantörer här i Sverige, kunde inte dessa tester utföras. Däremot 

kunde företaget förmodligen få prototypen tillverkad av sina 
underleverantörer utomlands. Därmed rekommenderas delmål fem för vidare 
utvecklingsarbete, för att på så sätt kunna testa slanghållaren och jämföra 

med de befintliga resultaten.    
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BILAGA 1: Planering av projekt 

Tabell 4.1.1 är en översiktlig plan om hur projektet ska utföras och vilka mål 

som ska uppnås. Projektet är ett examensarbete som utförs på Getinge 
Disinfection AB i Växjö där uppgiften är att konstruera en slanghållare för 
anestesislangar. 

Tabell 4.1.2 visar vilka typer av modeller som valts för att bestämma 
komponentens form och funktion under konstruktions-processer. För att 

tillverka en fysisk prototyp valdes metoden Bevis av produkt prototyp. 
Analytiska metoder som valdes är mindre beräkningar på papper (Back-of-
the-envelope analysen,) ingenjörs-vetenskaplig analys och finita-element-

analysen. Slutligen för konstruktion av produkten valdes att utforma grafiska 
modeller (Solida modeller) i moderna CAD-system, och utifrån dess 

modeller kommer detalj- och sammanställningsritningar att färdigställas. 
Dessa val förklaras närmare i följande stycke. 

Tabell 4.1.2: Valda modeller [21] 

 

Projektet har flera mål som bör uppnås. Det första målet är att utveckla en 

solid modell av slanghållaren för att sedan kunna utforma tekniska ritningar 
för tillverkning. Det andra målet är att utföra FEM-analyser för att 
identifiera svaga punkter i konstruktionen. Det tredje målet är att utföra en 

riskanalys med FMEA-metoden för att på så vis förutspå potentiella fel, 
granska vad följden av felen och föreslå åtgärder för att undvika negativa 

påföljder. Det fjärde målet är att utföra detaljritningar samt samman-
ställningsritningar för tillverkning och montering av komponenter. Slutligen 
är målet att tillverka en prototyp i näst sista steget av konstruktions-

processen, där syftet är att hitta potentiella brister och svagheter för att 
optimera och effektivisera produkten.  
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Den variant av prototyp som valts för detta ändamål är den så kallade bevis 

av produkt prototypen eftersom geometri, material och tillverkningsprocess 

anses vara viktiga variabler, och för att tiden inte räcker till för ytterligare 
varianter. 

För att lyckas uppfylla dessa mål måste en del nödvändiga beslut fattas, som 

exempelvis den tid som krävs för att arbetet ska bli klart, vilket koncept som 
ska väljas och vidareutvecklas, vilket material och tillverkningsmetod som 

ska användas, samt konstruera en slutgiltig produkt för marknadsföring.  

Vidare har en tidsuppskattning gjorts för att bestämma hur lång tid det 
behövs för att utföra projektet. Ur ett optimistiskt synsätt uppskattades att 

konstruktionsprocessen skulle ta fyra veckor att genomföra (𝑜 = 4). Därefter 
uppskattades den mest sannolika tiden till åtta veckor (𝑚 = 8) och slutligen 

uppskattades tiden ur ett pessimistiskt synsätt till tolv veckor (𝑝 = 12). 

Tidsuppskattningen beräknades med formel (3.5.1) enligt följande 
beräkningar:  

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑜 + 4𝑚 + 𝑝

6
 →  

4 + 4 ∗ 8 + 12

6
= 8 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 

(4.1.1) 

Enligt beräkningen (4.1.1) bör projektet slutföras inom åtta veckor vilket 
motsvarar 320 arbetstimmar baserat på fem arbetsdagar i veckan och åtta 
arbetstimmar per dag. Arbetet kommer att fördelas lika mellan båda 

projektdeltagarna vilket innebär 160 timmar per deltagare. 

Projektet påbörjas 2017-03-29 och beräknas vara klart 2017- 05- 30. 

Kostnaden för projektet uppskattas grovt till 160 000 sek, detta baseras på 
antalet arbetstimmar (320 timmar) och den genomsnittliga lönen för en 
konstruktör (uppskattas vara 40 000 sek/månad). 
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Tabell 4.1.1: Projektplanering 

Projektplanering 

Företaget: Examensarbete på Getinge AB Datum: 2017-03-29 

Produkt namn: Slanghållare  

Uppgift  

 

 

Uppgiftens namn: Konstruktion av slanghållare 

Mål :  

 Utveckla en solid modell av slanghållaren 

 Utför en FEM analys 

 Utför en FMEA analys 

 Konstruktionsritningar 

 Tillverkning och analys av en prototyp (proof-of-produkt) 

 

Delresultat:  

 Solida CAD modeller 

 FEM analyser visar svaga punkter i konstruktionen 

 FMEA analys för att förutspå och förhindra potentiella fel 

 Detaljritningar för tillverkning av komponenter 

 Sammanställningsritningar för montering av komponenter 

 Prototypanalys visar brister och svagheter i konstruktionen 

Nödvändiga beslut: 

Beslut 1: Val av koncept 

Beslut 2: Vidareutveckling och utformning av koncept 

Beslut 3: Bestämma nödvändigt arbete för att slutföra konstruktionen  

Beslut 4: Val av material och tillverkningsmetod 

Beslut 5: Val av slutgiltig konstruktion för marknadsföring 

Nödvändig arbetskraft 

Titel: Trajce Timmar: 160 Full tid i procent: 90 %  

Titel: Ahmed Timmar: 160 Full tid i procent: 90 %  

Uppskattad tid:  Totalt antal timmar: 320  Tidsförlopp: 8 veckor 

Sekvens: Föregångare: - Efterföljare:  - 

Start Datum: 2017-03-29 Slut Datum:  2017-05-30 

Kostnad:  Kapital: 160 000 sek personal x 2  Engångsartiklar: - 
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BILAGA 2: Kundernas krav 

 

Sjukhus och kliniker samt 

deras personal 
Produktionspersonal 

Interna och 

externa säljare 
Servicetekniker ”Miljön” 

Slangarna ska bli helt rena på 

insidan 
Lätt att tillverka Lätt att förstå Lätt att reparera 

Minimera giftiga 

ämnen 

Inga vassa kanter eller skarpa 

hörn får förekomma 
Snabb att tillverka Lätt att förklara Lätt att demontera 

Lättillgängligt 

material 

Produkter i sterila maskiner 

ska vara enkla att rengöra 
Lätt att montera 

Lätt att 

demonstrera 
Lätt att komma åt Minimera utsläpp 

Maximera materialets 

ytjämnhet 
Snabb att montera 

Produkten ska 

vara prisvänlig 
Lätt att ersätta Lätt att återvinna 

Smuts får inte fastna på ytor Lätt att förvara 
Minimera 

kostnader 
Lättillgängliga reservdelar Maximera livslängd 

Undvik luftfickor där smuts 

kan fastna 

Minimera risken för 

personskada 
Lätt att förvara 

Inga vassa kanter eller skarpa 

hörn får förekomma 
Minimera vikt 

Minimera 

kontaminationsrisken 
Lätt att hantera 

Estetiskt 

tilltalande 
 

Minimera 

transportsträcka 

Minimera risken för sprickor i 

materialet 
Använd rätt verktyg   

Låg 

energiförbrukning 

Hörn bör ha en så stor radie 

som möjligt 

Använd lättillgängligt 

material 
   

Lätt att hantera 
Använd standardiserade 

delar 
   

Klara av en temperatur på 

minst 90○C 

Använd standardiserade 

tillverkningsmetoder 
   

Materialet ska vara 

korrosionsbeständigt 
Minimera restprodukter    

Maximera livslängd Minimera tillverkningsfel    

Lätt att underhålla Lätt att paketera    

Estetiskt tilltalande     

Tillverkad med den senaste 

tekniken 
    

Smälter in med omgivningen     

Svår att deformera     

Hög hållfasthet     

Maximera toleranser     

Minimera belastning på 

fingrar 
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BILAGA 3: Slanghållaren monterad i dagsläget 

 

 

Ballongnummer 16: Nippel 
 
Ballongnummer 17: Konformad slanganslutning 

 
Ballongnummer 18: Dagens slanghållare 
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BILAGA 4: Sammanfattning av kundens behov 

 

Sammanfattning av kundens behov 

Organisation: Getinge AB   Datum: 2017-03-30 

Produkt: Slanghållare  

Vem: 

1. Vilka är de primära användarna?  

 De personer som kommer att underhålla och använda produkten under dess livstid; i detta fall sjukhus 

och steriltekniska kliniker samt deras personal. 

 De personer som kommer att tillverka produkten; i detta fall produktionspersonal på företaget. 

 De personer som kommer att sälja produkten; i detta fall både interna och externa säljare. 

 De personer som kommer att tillhandahålla service på produkten; i detta fall servicetekniker. 
 
2. Vilka färdigheter eller utbildning behöver de primära användarna? 

 Utbildning i säker, noggrann och pålitlig hantering av företagets utrustning och system.  
 

3. Beskriv eventuella fysiska förhållanden som påverkar utformningen av produkten? 
 

 Produkten ska vara enkel och smidig att använda med händerna och fingrarna.  

 Produkten får inte ha vassa och skarpa kanter för att inte skada händer och fingrar. 

 
4. Vem kommer att köpa produkten? 

 Sjukhus 

 Steriltekniska kliniker 

 

Hur: 

1. För vilka specifika syften kommer produkten att användas?  

 För att desinfektera anestesislangar 

 
2. Hur används produkten för tillfället?  

 Slanghållaren trycker mot slangen och håller den på plats. 

 
3. Hur ofta kommer produkten att användas?  

 Flera gånger per dag 
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4. Hur länge kommer produkten att användas varje gång den används?  

 30 minuter per cykel 
 

5. Beskriv den förväntade kvalitén av kunden?  

 Robust 

 Säker 

 Tillförlitlig 

 Enkel att använda 

 Fungerar som den ska 

 Håller länge 

 Enkel att underhålla 

 Estetiskt tilltalande 

 Tillverkad med den senaste tekniken 
 
6. Hur långt, hur ofta och på vilket sätt kommer produkten att transporteras?  

 Över hela världen  

 Flera gånger i veckan 

 Lastbil 

 Flyg 

 Båt 

 Tåg 

 Skåpbil 

 

Var: 

1. Beskriv omgivningen när produkten används vid normala förhållanden?  

 På sjukhus i en speciell avdelning för hantering av smutsiga samt rengjorda instrument. 

 
2. Beskriv ljud, väder, temperatur eller andra miljöfaktorer som kan komma att påverka konstruktionen?  

 Vatten uppvärmt till 90 grader. 

 Kemikalier som används vid desinfektion 

 
3. Beskriv begränsningar på storlek och vikt? 

 Max 10x3 cm 

 Max 50 gram 
 

Nuvarande produkter som uppfyller behoven:  

 Vagnar från Belimed 

 Vagnar från Steris 

 

Student 1: Trajce Gonev 
Student 2: Ahmed Karabegovic 
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BILAGA 5: Rangordnade krav utan särskild ordning 

Tabell 4.3.1: Rangordnade krav utan särskild ordning 

Rangordning av kundkrav 

Sjukhus och kliniker samt deras personal: Krav/Önskemål Värde 

Slangarna ska bli helt rena på insidan K 10 

Inga vassa kanter eller skarpa hörn får förekomma K 10 

Produkter i sterila maskiner ska vara enkla att rengöra K 10 

Maximera materialets ytjämnhet K 10 

Smuts får inte fastna på ytor K 10 

Undvik luftfickor där smuts kan fastna Ö 8 

Minimera kontaminationsrisken Ö 8 

Minimera risken för sprickor i materialet Ö 8 

Hörn bör ha en så stor radie som möjligt Ö 8 

Lätt att hantera K 10 

Klara av en temperatur på minst 90○C K 10 

Materialet ska vara korrosionsbeständigt K 10 

Maximera livslängd Ö 9 

Lätt att underhålla Ö 9 

Estetiskt tilltalande Ö 7 

Tillverkad med den senaste tekniken Ö 9 

Smälter in med omgivningen Ö 7 

Svår att deformera K 10 

Hög hållfasthet K 10 

Maximera toleranser Ö 7 

Minimera belastning på fingrar Ö 9 

Produktionspersonal: 

Lätt att tillverka Ö 9 

Snabb att tillverka Ö 7 

Lätt att montera Ö 9 

Snabb att montera Ö 7 

Lätt att förvara Ö 6 

Minimera risken för personskada Ö 9 

Lätt att hantera Ö 7 

Använd rätt verktyg Ö 8 
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Använd lättillgängligt material Ö 9 

Använd standardiserade delar Ö 9 

Använd standardiserade tillverkningsmetoder Ö 9 

Minimera restprodukter Ö 8 

Minimera tillverkningsfel Ö 9 

Lätt att packetera Ö 9 

Interna och externa säljare: 

Lätt att förstå Ö 9 

Lätt att förklara Ö 9 

Lätt att demonstrera Ö 8 

Produkten ska vara prisvänlig Ö 7 

Minimera kostnader Ö 9 

Lätt att förvara Ö 9 

Estetiskt tilltalande Ö 8 

Servicetekniker:   

Lätt att reparera Ö 9 

Lätt att demontera Ö 9 

Lätt att komma åt Ö 9 

Lätt att ersätta Ö 7 

Lättillgängliga reservdelar Ö 8 

Inga vassa kanter eller skarpa hörn får förekomma K 10 

”Miljön”: 

Minimera giftiga ämnen Ö 9 

Lättillgängligt material Ö 8 

Minimera utsläpp Ö 9 

Lätt att återvinna Ö 8 

Maximera livslängd Ö 8 

Minimera vikt Ö 7 

Minimera transportsträcka Ö 8 

Låg energiförbrukning Ö 9 
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BILAGA 6: Ordning av kundkrav 

Tabell 4.3.2: Ordning av kundkrav 

Säkerhet Prestanda Miljövänlig Utseende Ekonomi 

Inga vassa kanter eller 
skarpa hörn får förekomma 

Lätt att hantera 
Använd lättillgängligt 
material 

Estetiskt tilltalande Lätt att tillverka 

Svår att deformera Hög hållfasthet 
Minimera 
restprodukter 

Smälter in med 
omgivningen 

Snabb att tillverka 

Minimera risken för 
personskada 

Maximera 
toleranser 

Minimera 
tillverkningsfel 

 Lätt att montera 

Slangarna ska bli helt rena 
på insidan 

Lätt att förstå 
Minimera giftiga 
ämnen 

 Snabb att montera 

Produkter i sterila maskiner 
ska vara enkla att rengöra 

Maximera 
livslängd 

Minimera utsläpp  Lätt att förvara 

Maximera materialets 
ytjämnhet 

Lätt att underhålla Lätt att återvinna  Använd rätt verktyg 

Smuts får inte fastna på 
ytor 

Tillverkad med 
den senaste 
tekniken 

Maximera livslängd  
Använd lättillgängligt 
material 

Undvik luftfickor där smuts 
kan fastna 

Lätt att 
demonstrera 

Minimera vikt  
Använd standardiserade 
delar 

Minimera 
kontaminationsrisken 

Lätt att packetera 
Minimera 
transportsträcka 

 
Använd standardiserade 
tillverkningsmetoder 

Minimera risken för 
sprickor i materialet 

Lätt att demontera Låg energiförbrukning  Minimera restprodukter 

Hörn bör ha en så stor radie 
som möjligt 

Lätt att komma åt   Minimera tillverkningsfel 

Klara av en temperatur på 
minst  90○C 

Lätt att förklara   
Produkten ska vara 
prisvänlig 

Materialet ska vara 
korrosionsbeständigt 

Minimera 
belastning på 
fingrar 

  Minimera kostnader 

    Lätt att reparera 

    Lätt att ersätta 

    Lättillgängliga reservdelar 
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BILAGA 7: Träddiagram som visar samband mellan kundkrav 

 

 

Figur 4.3.1: Träddiagram som visar samband mellan kundkrav 

Slanghållare

Säkerhet

Säker att använda

Inga vassa kanter 
eller skarpa hörn 
får förekomma

Minimera risken 
för personskada

Robust 
konstruktion

Svår att 
deformera

Klara av en 
temperatur på 

minst  90○C

Materialet ska vara 
korrosionsbeständigt

Hygienisk design

Slangarna ska bli 
helt rena på 

insidan

Produkter i sterila 
maskiner ska vara 
enkla att rengöra

Maximera 
materialets 
ytjämnhet

Smuts får inte 
fastna på ytor

Undvik luftfickor 
där smuts kan 

fastna

Minimera 
kontaminationsrisken

Minimera risken 
för sprickor i 

materialet

Hörn bör ha en så 
stor radie som 

möjligt

Prestanda

Enkel användning

Lätt att hantera

Lätt att underhålla

Lätt att förklara

Lätt att 
demonstrera

Lätt att förstå

Ergonomisk

Lätt att packetera

Lätt att montera 
och demontera

Lätt att komma åt

Minimera 
belastning på 

fingrar

Storlek

Låg vikt

Kompakt

Effektivitet

Hög hållfasthet

Maximera 
tolleranser

Maximera 
livslängd

Tillverkad med 
den senaste 

tekniken

Miljövänlig

Lättillgängligt 
material

Minimera 
restprodukter

Minimera 
tillverkningsfel

Minimera giftiga 
ämnen

Minimera utsläpp Lätt att återvinna

Maximera 
livslängd

Minimera vikt

Minimera 
transportsträcka

Låg 
energiförbrukning

Utseende

Estetiskt 
tilltalande

Smälter in med 
omgivningen

Ekonomi

Lätt att tillverka

Snabb att tillverka

Lätt att montera

Snabb att 
montera

Lätt att förvara

Använd rätt 
verktyg

Använd 
lättillgängligt 

material

Använd 
standardiserade 

delar

Använd 
standardiserade 

tillverkningsmetoder

Minimera 
restprodukter

Produkten ska 
vara prisvänlig

Minimera 
kostnader

Lätt att reparera

Lätt att ersätta

Lättillgängliga 
reservdelar

Minimera 
tillverkningsfel
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BILAGA 8: Kvalitetshuset  
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BILAGA 8: Kvalitetshuset (fortsättning) 
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BILAGA 9: Kvalitetshuset (Tekniska specifikationer) 
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BILAGA 10: Rangordning av tekniska specifikationer 

Tabell 4.5.1: Rangordning av tekniska specifikationer 

Tekniska specifikationer: Rankordning: 

Dimensioner (mm) 9 

Försäljningspris (sek) 8 

Tillverkningskostnad (sek) 7 

Risk att skada innträffar < 0,1 % 6 

Antal delar (st) 6 

Tillverkningsfel ( st ) 5 

Kantradie > 1 mm 5 

Vikt (g) 5 

Korrosionsbeständigt > 20 år 4 

Ytjämnhet < 0,8-1,0 mikrometer 4 

Toleranser => medel 4 

Samma material ( %) 4 

Tid att demontera (sec) 4 

Underhållningskostnad (sek/ år ) 4 

Maximal töjning ( ε %) 3 

Användningstid > 20 år 3 

Minimum materialkostnad (sek/m) 3 

Energiförbrukning (kW) 3 

Tid att montera (sec) 3 

Steg att montera (st) 3 

Steg att demontera (st) 3 

Kunder som finner produkten estetiskt tilltalande ( % ) 3 

Sträckgräns > 900 Mpa 2 

Material tål temperatur > 90 C 2 

Tryckkraft (N) 2 

Giftiga ämnen (g) 2 

Förbränning av fossila bränslen (g) 2 

Färgbeteckning 1 

Luftfickor = 0 st 1 
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BILAGA 11: Rangordning av de tekniska svårigheterna 

Tabell 4.5.2: Rangordning av de tekniska svårigheterna 

Tekniska specifikationer: Rankordning: 

Risk att skada inträffar < 0,1 % 3 

Antal delar (st) 3 

Användningstid > 20 år 3 

Giftiga ämnen (g) 3 

Tillverkningsfel ( st ) 3 

Förbränning av fossila bränslen (g) 3 

Energiförbrukning (kW) 3 

Kunder som finner produkten estetiskt tilltalande ( % ) 3 

Korrosionsbeständigt > 20 år 2 

Ytjämnhet < 0,8-1,0 mikrometer 2 

Luftfickor = 0 st 2 

Maximal töjning ( ε %) 2 

Dimensioner (mm) 2 

Tryckkraft (N) 2 

Minimum materialkostnad (sek/m) 2 

Samma material ( %) 2 

Tid att montera (sec) 2 

Tid att demontera (sec) 2 

Steg att montera (st) 2 

Steg att demontera (st) 2 

Tillverkningskostnad (sek) 2 

Försäljningspris (sek) 2 

Underhållningskostnad (sek/ år ) 2 

Kantradie > 1 mm 1 

Vikt (g) 1 

Toleranser => medel 1 

Sträckgräns > 900 Mpa 1 

Material tål temperatur > 90 C 1 

Färgbeteckning 1 
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BILAGA 12: Morfologiska diagram 

Tabell 4.6.1: Morfologiskt diagram 

 Varianter 

Egenskaper 

1 2 3 4 5 

Mata in slang 

 

Tryck 

 

Vridning 

 

Automation   

Form på 
hållare  

Metallfjäder 
klämma 

 

Krokodilklämma 

 

Slangklämma 

 

Redskapshålla
re 

 

 

Form på stöd 
 

Stång 

 

Bockad stång 

 

Stångkonstruktion 

 

Plåt  

Förband 
 

Nitförband 

 

Svetsförband 

 

Skruvförband 

 

Limförband 

 

Snäppförband 

Lossa slang 
 

Drag 

 

Tryck 

 

Vridning   
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Kombination 1. 

Tabell 4.6.2: Morfologiskt diagram 

 Varianter 

Egenskaper 

1 2 3 4 5 

Mata in slang 
 

Tryck 

 

Vridning 

 

Automation   

Form på 
hållare  

Metallfjäder 
klämma 

 

Krokodilklämma 

 

Slangklämma 

 

Redskapshålla
re 

 

 

Form på stöd 
 

Stång 

 

 

Bockad stång 

 

Stångkonstruktion 

 

Plåt  

Förband 
 

Nitförband 

 

Svetsförband 

 

Skruvförband 

 

Limförband 

 

Snäppförband 

Lossa slang 
 

Drag 

 

Tryck 

 

Vridning   
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Kombination 2. 

Tabell 4.6.3: Morfologiskt diagram 

 Varianter 

Egenskaper 

1 2 3 4 5 

Mata in slang 
 

Tryck 

 

Vridning 

 

Automation   

Form på 
hållare  

Metallfjäder 
klämma 

 

Krokodilklämma 

 

Slangklämma 

 

Redskapshålla
re 

 

 

Form på stöd 
 

Stång 

 

 

Bockad stång 

 

Stångkonstruktion 

 

Plåt  

Förband 
 

Nitförband 

 

Svetsförband 

 

Skruvförband 

 

Limförband 

 

Snäppförband 

Lossa slang 
 

Drag 

 

Tryck 

 

Vridning   
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Kombination 3. 

Tabell 4.6.4: Morfologiskt diagram 

 Varianter 

Egenskaper 

1 2 3 4 5 

Mata in slang 
 

Tryck 

 

Vridning 
 

Automation   

Form på 
hållare  

Metallfjäder 
klämma 

 

Krokodilklämma 

 

Slangklämma 

 

Redskapshålla
re 

 

 

Form på stöd 
 

Stång 

 

 

Bockad stång 

 

Stångkonstruktion 
 

Plåt  

Förband 
 

Nitförband 

 

Svetsförband 

 

Skruvförband 

 

Limförband 

 

Snäppförband 

Lossa slang 
 

Drag 

 

Tryck 

 

Vridning   
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Kombination 4. 

Tabell 4.6.5: Morfologiskt diagram 

 Varianter 

Egenskaper 

1 2 3 4 5 

Mata in slang 
 

Tryck 

 

Vridning 

 

Automation   

Form på 
hållare  

Metallfjäder 
klämma 

 

Krokodilklämma 

 

Slangklämma 

 

Redskapshålla
re 

 

 

Form på stöd 
 

Stång 

 

 

Bockad stång 

 

Stångkonstruktion 

 

Plåt  

Förband 
 

Nitförband 

 

Svetsförband 

 

Skruvförband 

 

Limförband 

 

Snäppförband 

Lossa slang 
 

Drag 

 

Tryck 

 

Vridning   

 

Kombination 5. 
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Tabell 4.6.6: Morfologiskt diagram 

 Varianter 

Egenskaper 

1 2 3 4 5 

Mata in slang 
 

Tryck 

 

Vridning 

 

Automation   

Form på 

hållare  

Metallfjäder 
klämma 

 

Krokodilklämma 
 

Slangklämma 

 

Redskapshålla
re 

 

 

Form på stöd 
 

Stång 

 

 

Bockad stång 

 

Stångkonstruktion 

 

Plåt  

Förband 
 

Nitförband 

 

Svetsförband 

 

Skruvförband 

 

Limförband 

 

Snäppförband 

Lossa slang 
 

Drag 

 

Tryck 

 

Vridning   
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BILAGA 13: Beräkningar på klämma 

 

För att kunna räkna ut hur stora spänningar som uppstår i slangållarens klämma 
utfördes ett experiment för att se hur mycket slangen (∅22 𝑚𝑚) deformeras vid 

olika krafter. Experimentet utfördes genom att hänga en ståltråd över 
anestesislangen med olika vikter, för att sedan mäta deformationen, se Figur 

13.1. 
 

 

Figur 13.1: Slang (∅21) trycks ihop 

 

Utifrån detta experiment erhölls olika värden på slangens deformation (x), se 
Tabell 13.1. 

 
Tabell 13.1 

Kraft (N) Deformation (x) [mm] 

10 2,71 

15 3,5 

20 4,72 

25 5,25 

30 6,62 

 

Därefter beräknades slangens fjäderkonstant (k), för att på så sätt kunna 
bestämma kraften (F) vid vilken deformation (x) som helst. Fjäderkonstanten (k) 

bestämdes genom att dividera medelvärdet av de uppmätta krafterna (N) med 
medelvärdet av de uppmätta deformationerna (x) av slangen. Detta gjordes enligt 
följande beräkningar: 

 

𝐹𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
10 + 15 + 20 + 25 + 30

5
= 20 𝑁 

 

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
2,71 + 3,5 + 4,72 + 5,25 + 6,62

5
= 4,56 𝑚𝑚 
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𝐹 = 𝑘𝑥 → 𝑘 =
𝐹𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

=
20

4,56
→ 𝑘 = 4,39 

 

Utifrån ritningarna på slangklämman i Bilaga 14 konstaterades att den lilla 
klämman, som är avsedd för slangar med diameter 18-22 mm, kommer att vilja 

deformera slangen med (∅22 𝑚𝑚) mest, vilket motsvarar en maximal 
deformation (𝑥𝑚𝑎𝑥) på 4 mm. Detta innebär att slangen samt slangklämman 

kommer att utsättas för följande kraft (F): 

 
𝐹 = 𝑘𝑥𝑚𝑎𝑥 = 4,39 ∗ 4 ≈ 18 𝑁 

 
Därefter beräknades hur mycket slanghållaren kommer fjädra. För att kunna 

utföra dessa teoretiska beräkningar förenklades slanghållaren enligt Figur 13.2. 
 

 

Figur 13.2: Förenkling av de krafter som uppstår på halva den lilla slangklämman 

 
 

Som det kan observeras i Figur 13.2 uppstår det axiell spänning och 
vridspänning i slanghållaren när en slang trycks in i slangklämman och för att 
kunna räkna ut dessa spänningar användes följande formler: 

 

𝐼 =
𝜋∗𝑑4

64
     (4) 

 

𝜎𝑎 =
𝐹

𝐴
     (1) 

 

𝜎𝑀 =
𝑀

𝐼
     (2) 

 

 

Först beräknas arean på tråden där radien är 1 mm. 

. 

F 

↺ 𝑀
← 𝐹 
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𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ 12 = 3,14 𝑚𝑚2    

Därefter användes följande formel för att räkna ut den axiella spänningen. 
 

𝜎𝑎 =
𝐹

𝐴
=

18

3,14
= 5,73 𝑀𝑃𝑎 (1) 

 
Nästa steg i processen är att beräkna vridspänningen på slanghållaren. Detta  
görs på följande sätt: 

 

𝐼 =
𝜋 ∗ 𝑑4

64
=

𝜋 ∗ 24

64
= 0,785 𝑚𝑚4 (4) 

𝜎𝑀 =
𝑀

𝐼
=

𝐹 ∗ 𝑠

𝐼
=

18 ∗ 9,5

0,785
= 217,83 𝑀𝑃𝑎 (2) 

 

Den totala spänning som uppstår är alltså vridspänningen adderat med den 
axiella spänningen. 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜎𝑎 + 𝜎𝑀 = 5,73 + 217,83 = 223,56 𝑀𝑃𝑎  

 
Därefter gjordes en simuleringsanalys för att kontrollera den maximala 

spänningen och jämföra den med beräkningarna, se Bilaga 17, vilket gav en 
maximal spänning på omkring 210 Mpa. Skillnaden i den maximala spänningen 
mellan beräkningarna och simuleringen är väldigt liten (ca 13 Mpa), vilket 

antyder att både de förenklade beräkningarna och simuleringen är lika pålitliga.    
 

Efter att den totala spänningen beräknats utfördes ytterligare beräkningar på 
slanghållaren där syftet var att erhålla den totala utböjningen. Utböjningen som 
uppstår på halva slanghållaren delas upp i två delar (utböjning 1 och 2) för att på 

så sätt kunna förenkla beräkningen och få den totala utböjningen. 
Elasticitetsmodulen för den tråd som valts är E=185 Mpa och eftersom den är 

känd går det att räkna ut utböjningen. Utböjning 1 är slangklämmans mindre del 
där det uppstår två moment se Figur 13.3. Det som kallas utböjning 2 är 
slangklämmans längre del, se Figur 13.4. 

 
 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 1 (𝑣𝑚𝑎𝑥 ,1) =
𝑀0 𝐿2

2𝐸𝐼
=

18∗9,5∗9,52

2∗185 ∗103 ∗0,785
= 0,053 𝑚𝑚 

 (6) 
 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,1 = 0,053 𝑚𝑚 
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Figur 13.3: Utböjning 1 orsakad av vridning 

 
Utböjning två som uppkommer av den tryckande kraften vid slanginfästningen 
beräknas med följande formel: 

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 2 (𝑣𝑚𝑎𝑥 ,2) =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
    

 (5) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,2 =
18 ∗ 9,53

3 ∗ 185 ∗ 103 ∗ 0,785
= 0,035 𝑚𝑚 

 
 

 

Figur 13.4: Utböjning 2 orsakad av tryckande kraft 

 

Genom att addera utböjning 1 och 2 kan den totala utböjningen på en sida av 
slanghållaren beräknas. 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝å 𝑒𝑛𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ,1 + 𝑣𝑚𝑎𝑥 ,2 = 0,053 + 0,035

= 0,088 𝑚𝑚 

 
När båda sidor av slanghållarens klämma trycks ut blir den totala utböjningen 
följande: 

L=9,5 mm 

L=9.5 mm 

↺ 𝑀 
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Total utböjning på båda sidor (𝑈𝑡𝑜𝑡 ) = Total utböjning på en sida * 2 = 0,088*2 = 

0,176 mm. Detta innebär att slangens hoptryckning (x) är följande: 
 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 4 − 0,176 = 3,82 𝑚𝑚 
 

Därefter gjordes en simuleringsanalys för att kontrollera den maximala 
utböjningen på en sida av slanghållaren och jämföra den med beräkningarna, se 

Bilaga 17, vilket gav en maximal utböjning på omkring 0,15 mm. 
 
När båda sidor av slanghållarens klämma trycks ut blir den totala utböjningen 

följande: 
 

𝑈𝑚𝑎𝑥  = Maximal utböjning på en sida * 2 = 0,15*2 = 0,3 mm. Detta innebär att 
slangens deformation (x) är följande: 

 
𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 4 − 0,3 = 3,7 𝑚𝑚 

 
 

Skillnaden av slangens deformation (x) mellan beräkningarna och simuleringen 
är (3,82 - 3,7 = 0,12 mm), vilket antyder att både de förenklade beräkningarna 

och simuleringen är i princip lika pålitliga. Dock anses simuleringen något mer 
korrekt än de förenklade beräkningarna, eftersom simuleringen utför mer 
komplexa beräkningar.    

 
Detta resultat innebär att den lilla klämman är väldigt styv och kommer 

förmodligen att fjädra ytterst lite, vilket innebär att de avsedda slangarna 
kommer att utsättas för i princip maximal möjlig deformation (x). 
 

Stora klämman 
 

Efter att alla spänningar och utböjningar beräknats på den lilla klämman gjordes 
ett liknande experiment på en större slang (∅30 𝑚𝑚), se Figur 13.5.  

 

 

Figur 13.5: Slang (∅30) trycks ihop 
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Utifrån detta experiment erhölls olika värden på slangens deformation (x), se 
Tabell 13.2. 

 
Tabell 13.2 

Kraft (N) Deformation (x) [mm] 

10 3,25 

15 4,2 

20 5,66 

25 6,3 

30 7,94 

 

Därefter beräknades slangens fjäderkonstant (k), för att på så sätt kunna 
bestämma kraften (F) vid vilken deformation (x) som helst. Fjäderkonstanten (k) 

bestämdes genom att dividera medelvärdet av de uppmätta krafterna (N) med 
medelvärdet av de uppmätta deformationerna (x) av slangen. Detta gjordes enligt 
följande beräkningar: 

 

𝐹𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
10 + 15 + 20 + 25 + 30

5
= 20 𝑁 

 

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =
3,25 + 4,2 + 5,66 + 6,3 + 7,94

5
= 5,47 𝑚𝑚 

 

𝐹 = 𝑘𝑥 → 𝑘 =
𝐹𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

=
20

5,47
→ 𝑘 = 3,66 

 

Utifrån ritningarna på slangklämman i Bilaga 14 konstaterades att den stora 
klämman, som är avsedd för slangar med diameter 23-30 mm, kommer att vilja 
deformera slangen med (∅30 𝑚𝑚) mest, vilket motsvarar en maximal 

deformation (𝑥𝑚𝑎𝑥) på 7 mm. Detta innebär att slangen samt slangklämman 

kommer att utsättas för följande kraft (F): 
 

𝐹 = 𝑘𝑥𝑚𝑎𝑥 = 3,66 ∗ 7 ≈ 25 𝑁 
 

Därefter beräknades hur mycket slanghållaren fjädrade. För att kunna utföra 
dessa teoretiska beräkningar förenklades slanghållaren enligt Figur 13.6. 
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Figur 13.6: Förenkling av de krafter som uppstår på halva den stora slangklämman 

 

 
Som det kan observeras i Figur 13.6 uppstår det axiell spänning och 

vridspänning i slanghållaren, och för att kunna räkna ut dessa spänningar 
används samma formler som för den lilla klämman: 
 

𝐼 =
𝜋∗𝑑4

64
     (4) 

 

𝜎𝑎 =
𝐹

𝐴
     (1) 

 

𝜎𝑀 =
𝑀

𝐼
     (2) 

Först beräknas arean på tråden där radien är densamma som i föregående 

beräkning med den lilla klämman. 
 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 = 𝜋 ∗ 12 = 3,14 𝑚𝑚2     

 

Därefter sätts arean in i följande formel för att räkna ut den axiella spänningen 
som uppstår. 
 

𝜎𝑎 =
𝐹

𝐴
=

25

3,14
= 7,96 𝑀𝑃𝑎    

 (1) 
 
Nästa steg i processen är att beräkna vridspänningen på slanghållaren. Detta görs 

på följande sätt: 

F 

↺ 𝑀
← 𝐹 
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𝐼 =
𝜋∗𝑑4

64
=

𝜋∗24

64
= 0,785 𝑚𝑚4      (4) 

 

𝜎𝑀 =
𝑀

𝐼
=

𝐹∗𝑠

𝐼
=

25∗31

0,785
= 987,26 𝑀𝑃𝑎    (2) 

 
Den totala spänning som uppstår är alltså vridspänningen adderat med den 

axiella spänningen. 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜎𝑎 + 𝜎𝑀 = 7,96 + 987,26 = 995 𝑀𝑃𝑎  
 

Därefter gjordes en simuleringsanalys för att kontrollera den maximala 
spänningen och jämföra den med beräkningarna, se Bilaga 18, vilket gav en 
maximal spänning på omkring 975 Mpa. Skillnaden i den maximala spänningen 

mellan beräkningarna och simuleringen är väldigt liten (ca 20 Mpa), vilket 
antyder att både de förenklade beräkningarna och simuleringen är lika pålitliga. 

 
Efter att den totala spänningen beräknats utfördes även här beräkningar på 
slanghållarens utböjning. Utböjningen som uppstår på halva slanghållaren delas 

upp i två delar (utböjning 1 och 2) för att på så sätt kunna förenkla beräkningen 
och få den totala utböjningen som uppstår, se Figur 13.7 och Figur 13.8. 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,1 =
𝑀0𝐿2

2𝐸𝐼
=

25∗31∗9,52

2∗185∗103 ∗0,785
= 0,24 𝑚𝑚   

 (6) 
𝑣𝑚𝑎𝑥 ,1 = 0,24 𝑚𝑚 

 

 

Figur 13.7: Utböjning 1 för den stora klämman 

 
 

 
Utböjning två beräknades enligt följande formel: 
 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,2 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
    (5) 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 ,2 =
25 ∗ 313

3 ∗ 185 ∗ 103 ∗ 0,785
= 1,71 𝑚𝑚 

 

L=9,5 mm 
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Figur 13.8: Utböjning 2 för den stora klämman 

 

 
Genom att addera utböjning 1 och 2 kan den totala utböjningen på en sida av 

slanghållaren beräknas. 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 ,1 + 𝑣𝑚𝑎𝑥 ,2 = 0,24 + 1,71 = 1,95 𝑚𝑚 

 

När båda sidor av slanghållarens klämma trycks ut blir den totala utböjningen 
följande: 

 
Total utböjning på båda sidor (𝑈𝑡𝑜𝑡 ) = Total utböjning på en sida * 2 = 1,95*2 = 

4 mm. Detta innebär att slangens hoptryckning (x) är följande: 
 

𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑡𝑜𝑡 = 7 − 4 = 3 𝑚𝑚 

 

Därefter gjordes en simuleringsanalys för att kontrollera den maximala 
utböjningen på en sida av slanghållaren och jämföra den med beräkningarna, se 
Bilaga 18, vilket gav en maximal utböjning på omkring 3 mm. 

 
När båda sidor av slanghållarens klämma trycks ut blir den totala utböjningen 

följande: 
 
𝑈𝑚𝑎𝑥  = Maximal utböjning på en sida * 2 = 3*2 = 6 mm. Detta innebär att 

slangens deformation (x) är följande: 

 
𝑥 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑚𝑎𝑥 = 7 − 6 = 1 𝑚𝑚 

 
 

Skillnaden av slangens deformation (x) mellan beräkningarna och simuleringen 
är (3 - 1 = 2 mm), vilket antyder att det finns en viss osäkerhet mellan de 
förenklade beräkningarnas och simuleringens pålitlighet. Dock anses 

L=31 mm 
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simuleringen något mer korrekt än de förenklade beräkningarna, eftersom 
simuleringen utför mer komplexa beräkningar.  

 
Detta resultat innebär att den stora klämman är relativt flexibel och kommer 
förmodligen att fjädra ungefär lika mycket eller mer än vad de avsedda slangarna 

kommer att deformeras (𝑥 ≤ 𝑈𝑡𝑜𝑡 ). 
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BILAGA 14: Detaljritning på klämma 
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BILAGA 15: Detaljritning på klämma-hållare 
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BILAGA 16: FMEA-analys 

Nr Komponent Funktion Möjliga fel Feleffekter Möjliga orsaker 
Sannolikhet att 

felet uppstår 

Allvarlighets

grad av fel 

Sannolikhet 

att upptäcka 

felet 

Risk 

prioritets 

nummer 
(RPN) 

1 Slanghållare 
Hålla 
slang 

Slanghållare 
deformeras 

plastiskt 

Slang hålls inte 
kvar med lika 

stor kraft 
Överbelastning 6 8 7 336 

Slanghållare 
knäcks (går 

sönder) 

Slang hålls inte 
kvar på sin 

position och 
blir därmed 

inte ren 

Stora 
påfrestningar på 
en specifik punkt 

5 8 7 280 

Korrosion (dålig 
service) 

2 4 7 56 
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Bilaga 17: Simuleringsanalys (lilla klämma enkel) 

Modell Information 

 

 
Model name: lilla klämma enkel 
Current Configuration: Default 

Solid Bodies 
Document Name and 
Reference Treated As Volumetric Properties Document Path/Date 

Modified 
Sweep1 

 

Solid Body 

Mass:0.000455948 kg 
Volume:5.69935e-008 m^3 
Density:8000 kg/m^3 
Weight:0.00446829 N 

 

C:\Users\GonTra\Desktop
\NY sim exjobb\lilla 
klämma enkel.SLDPRT 
Aug 28 11:13:44 2017 
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Study Properties 

Study name Static 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SOLIDWORKS document 

(C:\Users\GonTra\Desktop\NY sim exjobb) 
 

 

Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: SS 2347 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure criterion: Max von Mises Stress 
Yield strength: 1.4e+009 N/m^2 
Elastic modulus: 1.85e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.28   
Mass density: 8000 kg/m^3 

 

SolidBody 1(Sweep1)(lilla 

klämma enkel) 

Curve Data:N/A 
 

 
Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -0.000744462 -0.00137603 -17.9975 17.9975 

Reaction Moment(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s), 1 plane(s) 
Reference: Front 
Type: Apply force 

Values: ---, ---, 18 N 
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Mesh information 

Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 0.426426 mm 

Tolerance 0.0213213 mm 

Mesh Quality Plot High 

 
Mesh information - Details 

Total Nodes 8127 

Total Elements 4992 

Maximum Aspect Ratio 4.3672 

% of elements with Aspect Ratio < 3 99.5 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:00 

Computer name:  MY-PC 
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Resultant Forces 
Reaction forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model N -0.000744462 -0.00137603 -17.9975 17.9975 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N.m 0 0 0 0 
 

 
Study Results 

 

Name Type Min Max 

Relevant Stress1 VON: von Mises Stress 0.363     N/mm^2 (MPa) 
Node: 5040 

210.4   N/mm^2 (MPa) 
Node: 

 
lilla klämma enkel-Static 1-Stress-Stress1 
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Name Type Min Max 
Displacement1 URES:   Resultant Displacement 0.000     mm 

Node: 310 

0.148     mm 

Node: 224 

 
lilla klämma enkel-Static 1-Displacement-Displacement1 
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Name Type Min Max 
Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 2.825e-007 

Element: 553 

1.340e-003 

Element: 4863 

 
lilla klämma enkel-Static 1-Strain-Strain1 
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Bilaga 18: Simuleringsanalys (stora klämma enkel) 

 

Modell Information 
 

 
Model name: stora klämma enkel 
Current Configuration: Default 

Solid Bodies 
Document Name and 
Reference Treated As Volumetric Properties Document Path/Date 

Modified 
Sweep1 

 

Solid Body 

Mass:0.000996302 kg 
Volume:1.24538e-007 m^3 
Density:8000 kg/m^3 
Weight:0.00976376 N 

 

C:\Users\GonTra\Desktop
\NY sim exjobb\stora 
klämma enkel.SLDPRT 
Aug 28 11:14:11 2017 
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Study Properties 

Study name Static 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SOLIDWORKS document 

(C:\Users\GonTra\Desktop\NY sim exjobb) 
 

 

Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
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Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: SS 2347 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure criterion: Max von Mises Stress 
Yield strength: 1.4e+009 N/m^2 
Elastic modulus: 1.85e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.28   
Mass density: 8000 kg/m^3 

 

SolidBody 1(Sweep1)(stora 

klämma enkel) 

Curve Data:N/A 
 

 
Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) -0.00447941 -0.000313401 -24.9949 24.9949 

Reaction Moment(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s), 1 plane(s) 
Reference: Front 
Type: Apply force 

Values: ---, ---, 25 N 
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Mesh information 

Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 0.426426 mm 

Tolerance 0.0213213 mm 

Mesh Quality Plot High 

 
Mesh information - Details 

Total Nodes 17223 

Total Elements 10628 

Maximum Aspect Ratio 3.7881 

% of elements with Aspect Ratio < 3 99.7 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:01 

Computer name:  MY-PC 
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Resultant Forces 
Reaction forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model N -0.00447941 -0.000313401 -24.9949 24.9949 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N.m 0 0 0 0 
 

 
 

 
Study Results 

 

Name Type Min Max 

Relevant Stress1 VON: von Mises Stress 1.673     N/mm^2 (MPa) 
Node: 6704 

975  N/mm^2 (MPa) 
Node:  

 
stora klämma enkel-Static 1-Stress-Stress1 
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Name Type Min Max 

Displacement1 URES:   Resultant Displacement 0.000     mm 
Node: 860 

3.148     mm 
Node: 524 

 
stora klämma enkel-Static 1-Displacement-Displacement1 
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Name Type Min Max 
Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 9.437e-007 

Element: 5093 

5.881e-003 

Element: 3050 

 
stora klämma enkel-Static 1-Strain-Strain1 
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Bilaga 19: Simuleringsanalys (bockad tråd lilla klämman) 

 

Modell Information 
 

 
Model name: bockad tråd lilla klämman 
Current Configuration: Default 
Solid Bodies 

Document Name and 
Reference Treated As Volumetric Properties 

Document Path/Date 
Modified 

Cut-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:0.00282646 kg 
Volume:3.53308e-007 m^3 
Density:8000 kg/m^3 
Weight:0.0276993 N 

 

C:\Users\GonTra\Desktop
\NY sim exjobb\bockad 
tråd enkel.SLDPRT 
Aug 28 12:20:52 2017 
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Study Properties 

Study name Static 2 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects from 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SOLIDWORKS document 

(C:\Users\GonTra\Desktop\NY sim exjobb) 
 

 

Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
 

 



 

Bilaga 19: sid3: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: SS 2347 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure criterion: Max von Mises Stress 
Yield strength: 1.4e+009 N/m^2 
Elastic modulus: 1.85e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.28   
Mass density: 8000 kg/m^3 

 

SolidBody 1(Cut-

Extrude1)(bockad tråd lilla 
klämman) 

Curve Data:N/A 
 

 
Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 17.9999 4.95985e-005 -4.32134e-005 17.9999 

Reaction Moment(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Apply normal force 
Value: 18 N 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

Bilaga 19: sid4: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Mesh information 

Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 0.707293 mm 

Tolerance 0.0353647 mm 

Mesh Quality Plot High 

 
Mesh information - Details 

Total Nodes 12890 

Total Elements 7153 

Maximum Aspect Ratio 4.9207 

% of elements with Aspect Ratio < 3 98.8 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:02 

Computer name:  MY-PC 

 
 



 

Bilaga 19: sid5: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Resultant Forces 
Reaction forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 
Entire Model N 17.9999 4.95985e-005 -4.32134e-005 17.9999 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N.m 0 0 0 0 
 

 
 

 
Study Results 

 

Name Type Min Max 

Relevant Stress1 VON: von Mises Stress 0.000     N/mm^2 (MPa) 
Node: 1618 

253.619   N/mm^2 (MPa) 
Node: 408 

 
bockad tråd lilla klämman -Static 2-Stress-Stress1 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Bilaga 19: sid6: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Name Type Min Max 
Relevant Displacement1 URES:   Resultant Displacement 0.000e+000mm 

Node: 1287 

0,25mm 

Node:  

 
bockad tråd lilla klämman -Static 2-Displacement-Displacement1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Bilaga 19: sid7: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Name Type Min Max 
Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 2.515e-014 

Element: 5401 

9.201e-004 

Element: 2053 

 
bockad tråd lilla klämman -Static 2-Strain-Strain1 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Bilaga 20: sid1: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Bilaga 20: Simuleringsanalys (bockad tråd stora 

klämman) 

 
Modell Information 

 

 
Model name: bockad tråd stora klämman 
Current Configuration: Default 

Solid Bodies 
Document Name and 
Reference Treated As Volumetric Properties Document Path/Date 

Modified 
Cut-Extrude1 

 

Solid Body 

Mass:0.00282646 kg 
Volume:3.53308e-007 m^3 
Density:8000 kg/m^3 
Weight:0.0276993 N 

 

C:\Users\GonTra\Desktop
\NY sim exjobb\bockad 
tråd enkel.SLDPRT 
Aug 28 12:20:52 2017 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Bilaga 20: sid2: (7) 
Gonev, Karabegovic 

 
Study Properties 

Study name Static 1 

Analysis type Static 

Mesh type Solid Mesh 

Thermal Effect:  On 

Thermal option Include temperature loads 

Zero strain temperature 298 Kelvin 

Include fluid pressure effects 
from SOLIDWORKS Flow 

Simulation 

Off 

Solver type FFEPlus 

Inplane Effect:  Off 

Soft Spring:  Off 

Inertial Relief:  Off 

Incompatible bonding options Automatic 

Large displacement Off 

Compute free body forces On 

Friction Off 

Use Adaptive Method:  Off 

Result folder SOLIDWORKS document 

(C:\Users\GonTra\Desktop\NY sim 
exjobb) 

 

 
Units 

Unit system: SI (MKS) 

Length/Displacement mm 

Temperature Kelvin 

Angular velocity Rad/sec 

Pressure/Stress N/m^2 
 

 



 

Bilaga 20: sid3: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Material Properties 

Model Reference Properties Components 

 

Name: SS 2347 

Model type: Linear Elastic Isotropic 
Default failure criterion: Max von Mises Stress 
Yield strength: 1.4e+009 N/m^2 
Elastic modulus: 1.85e+011 N/m^2 

Poisson's ratio: 0.28   
Mass density: 8000 kg/m^3 

 

SolidBody 1(Cut-

Extrude1)(bockad tråd stora 
klämman) 

Curve Data:N/A 
 

 
Loads and Fixtures 

Fixture name Fixture Image Fixture Details 

Fixed-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Fixed Geometry 

 

Resultant Forces 
Components X Y Z Resultant 

Reaction force(N) 24.9998 -4.34183e-005 -9.93311e-005 24.9998 

Reaction Moment(N.m) 0 0 0 0 

  

 

Load name Load Image Load Details 

Force-1 

 

Entities: 1 face(s) 
Type: Apply normal force 
Value: 25 N 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

Bilaga 20: sid4: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Mesh information 

Mesh type Solid Mesh 

Mesher Used:  Standard mesh 

Automatic Transition:  Off 

Include Mesh Auto Loops:  Off 

Jacobian points 4 Points 

Element Size 0.691532 mm 

Tolerance 0.0345766 mm 

Mesh Quality Plot High 

 
Mesh information - Details 

Total Nodes 13203 

Total Elements 7365 

Maximum Aspect Ratio 7.1391 

% of elements with Aspect Ratio < 3 98 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:02 

Computer name:  MY-PC 

 
 

 



 

Bilaga 20: sid5: (7) 
Gonev, Karabegovic 

 
Resultant Forces 

Reaction forces 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N 24.9998 -4.34183e-005 -9.93311e-005 24.9998 

Reaction Moments 

Selection set Units Sum X Sum Y Sum Z Resultant 

Entire Model N.m 0 0 0 0 
 

 

 
 

Study Results 
 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 0.000     N/mm^2 (MPa) 
Node: 3094 

1 123,899  N/mm^2 (MPa) 
Node: 346 

 
bockad tråd stora klämman -Static 1-Stress-Stress1 

 

 
 

 
 
 

 



 

Bilaga 20: sid6: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Name Type Min Max 
Relevant Displacement1 URES:   Resultant Displacement 0.000e+000mm 

Node: 1291 

5,6mm 

Node: 12902 

 
bockad tråd stora klämman -Static 1-Displacement-Displacement1 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Bilaga 20: sid7: (7) 
Gonev, Karabegovic 

Name Type Min Max 
Strain1 ESTRN: Equivalent Strain 9.229e-014 

Element: 6117 

4.136e-003 

Element: 545 

 
bockad tråd stora klämman -Static 1-Strain-Strain1 

 
 

 



 

 



 

 
 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 

 

 


