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I 

Sammanfattning 

 

Detta examensarbete, som är den avslutande kursen i utbildningen till 

maskiningenjör på Linneuniversitet i Växjö, uppkom då Norden Machinery, som 

ligger i Kalmar och vars huvudsakliga inriktning är att utveckla och tillverka 

maskiner för fyllning utav tuber, vill kunna erbjuda aseptisk fyllning i en specifik 

maskintyp. I dagsläget har företaget ingen sådan lösning att erbjuda sina kunder, och 

syftet med detta arbete är att definiera de problem som uppstår, och komma med 

förslag på lösningar. 

Tillvägagångssättet presenteras tillsammans med bilder och förklaringar av de 

koncept som slutligen väljs. Då området är omfattande finns en teoridelen beskriver 

de delar och metoder som ingår i utvecklingsprocessen av aseptisk fyllning av tuber i 

en renrumsklassificerad miljö. 

Maskinlinjen består, utöver fyllaren, av flera andra maskiner, så som 

kartonneringsmaskiner och robotar för tubhanering, packning av fyllda tuber och 

lådor, och även dessa måste anpassas för att följa gällande standard. I dagsläget finns 

det redan färdigutvecklade ISO-klassade lösningar för hantering och sterilisering av 

tuber och verktyg, och dessa användes som utgångpunkt i framtagningen av ett antal 

koncept som slutligen reducerats till det som ansågs som mest lovande. Det baseras 

på zonindelning, där zonerna skiljs åt samtidigt som genomförsel av tuber och lådor 

möjliggörs med hjälp av riktat luftflöde, och där in- och utmatning tillsammans med 

hanteringsutrymme hanteras separat från utrymmet där den steriliserade tuben vistas. 

I det slutgiltiga konceptet optimeras luftflöde och riktning med hjälp av 

flödesanalyser. Turbulens och införsel av kontaminanter minimeras genom 

utformningen av maskinskyddens geometri. Begränsningen är att det endast gäller för 

en maskintyp, fördelaktigt vore en universallösning som passar samtliga 

maskintyper. Företaget behöver kunna garantera en ren fyllningsprocess bör 

kompletterande beräkningar och tester genomföras.  



  

 

II 

Summary 

This thesis is the final part of the mechanical engineering programme, and is 

originating from Norden Machinery, whose main business focus is to develop tube 

filling machines, wants to offer a solution for aseptic filling in a specific machine 

type. As of today, no such solution exists, and the purpose is to define the problems 

associated with aseptic filling, and to presents suggestions on how to solve them. 

The approach is presented along with pictures and explanations of the chosen 

concepts. Since the area is extensive, a theoretical part describes the parts and 

methods used in the development process of aseptic filling of tubes in a cleanroom-

classified environment. 

In addition to the filling machine, the production line consists of several other 

machines, such as cartooning machines and robots, all of which has to satisfy the 

requirements set by the current standards. Several similar solutions already exists, 

and these have been used as guidelines during the concept generation phase. The 

concept considered most promising, is based on a type of zone-classification, where 

infeed and output together with the handling area is treated separately from the filling 

area.  

In the final concept air flow and direction is optimized with the help of flow analysis. 

Turbulence and the introduction of contaminants is minimized through the design of 

the machine cover geometry. The limitation is that it applies to only one type of 

machine, a general solution that fits all machine types would be preferable. The 

company has to guarantee a clean filling process, and therefore additional 

calculations along with tests has to be carried out. 

  



  

 

III 

Abstract 

Arbetet behandlar området aseptisk fyllning av tuber i en ISO 5 klassad miljö. 

Problematiken som berör detta område tas upp, grundprinciper diskuteras, dagens 

teknik inom olika renrumsapplikationer behandlas. 

Slutligen appliceras allt för att lösa det specifika problemet att möjliggöra aseptisk 

fyllning av tuber i en specifik maskin, där koncept för att lösa detta presenteras. 

Nyckelord: Aseptisk fyllning, Renrum, Renrumsteknik, Klassificering, Sterilisering, 

Laminärt flöde, Luftgardin, Zonindelning 
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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande kursen i utbildningen till maskiningenjör på 

Linneuniversitet i Växjö. 

Möjligheten till arbetet uppkom då företaget Norden Machinery vill undersöka 

förutsättningarna att integrera ny teknik för att kunna tillhandahålla aseptisk fyllning 

i en maskintyp. 

Arbetet har varit mycket intressant och stimulerande då renrumsteknik är något som 

inte tidigare behandlats i kurser eller på annat sätt tagits upp under utbildningen. 

Med det nya området följer även möjligheterna till personlig utveckling då ny teknik 

och programvara varit nödvändig för att lösa uppgiften  

Då området renrumsteknik och möjligheterna för utveckling av maskinen är mycket 

omfattande har flertalet avgränsningar gjorts för att begränsa storleken på arbetet till 

något hanterbart under rådande tidsram och kursplan. 

Ett stort tack till Björn Liljegren, teknisk chef på Norden Machinery, för rollen som 

handledare, Leif Peterson, universitetsadjunkt på Linneuniversitetet, för rollen som 

handledare, och slutligen Samir Khoshaba, universitetsadjunkt och examinator. 
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1. Introduktion 

Här ges en kort presentation om företaget och maskinen och rapportens 

avgränsningar. Syfte och mål beskrivs samt en tidsplanering för hur arbetet 

disponerats. 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till detta arbete är att Norden Machinery AB vill undersöka 

utvecklingsmöjligheter för aseptisk fyllning i en tubfyllningsmaskin. 

Att kunna erbjuda detta är en konkurrensmässig fördel då det finns en 

växande marknad där aseptisk fyllning efterfrågas, då i dagsläget placeras 

hela fyllningsmaskinen i ett renrum. 

Det är även en stor ekonomisk fördel för kunden att få en mindre renrumsyta 

då ett renrum med aktuell renhetsgrad kostar ca 130 000kr/m2 Yang & Gan 

(2005). 

Ur miljösynpunkt är detta fördelaktigt då fläktar och kringutrustning kan 

anpassas för den mindre produktionsytan och på så vis minska energiåtgång 

och miljöpåverkan. 

Utöver konkurrens, kostnad och miljö önskas även förenklad åtkomst och 

hantering under drift av maskinen, detta för att produktionsstopp är 

kostsamma, men även förbättra arbetsmiljö och minska risker för personalen 

som hanterar maskinen. 

Tanken är att kunna ha delar av processen och maskinen i olika 

renlighetsklassning, utan att tubernas renhet försämras.  

Det är kritiskt att hålla en hög renhet vid fyllning då produkten är i kontakt 

med omgivande luft och då exponerad för kontamination. Då tuben är fylld 

och förseglad är själva produkten skyddad från kontamination och kan då 

vistas i en miljö som inte är fullt lika ren. 

Steriliseringsmetoden för tub och produkt varierar kraftigt beroende på 

vilken produkt det gäller, och maskin och miljö anpassas efter varje enskild 

produkt. 
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1.1.1 Företaget 

 
Figur 1: Norden Machinery AB, kontoret i Kalmar 

Norden Machinery AB, se figur 1, utvecklar och tillverkar maskiner för 

fyllning av olika sorters tuber, för såväl tandkräm, kosmetik som läkemedel. 

Utöver själva maskinen som fyller tuberna utvecklas även maskinerna för 

hanteringen av tuber och förpackningsmaterial som hör till, så som 

bipacksedel, kartong, utställningslådor. 

I dagsläget har företaget 225 anställda i Kalmar samt ytterligare ca 40 

stycken runt omkring i världen som underhållstekniker, säljare och på annat 

vis säkra kvalitet och service för kunderna. 

Det finns ca 5000 maskiner i drift runt i världen som gemensamt fyller 15 

miljoner tuber om dagen. 

Varje år levereras 130-150 maskiner och 97 % av dessa exporteras 

Nyckelår i företagets historia: 

2012 Teknisk innovation – Swirl® Flerfärgsfyllning med variabla 

spiralmönster, framtagen framför allt till kosmetik industrin och som 

plagiatskydd 
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2009 Teknisk innovation - Scoop Seal® teknik som formar tuben så den 

rymmer samma mängd som tidigare med minskar kartongens volym, vilket 

medför mindre transporterad luft. 

2008 Norden Machinery ingår i Italienska koncernen Coesia. 

1998 Började robotar användas fullt ut då operatören inte längre hinner med 

att för hand förse maskinen som fyller med material och tuber. 

1992 Teknisk innovation – Design A Seal® utvecklas som ger möjligheten 

till en unik utformning av förseglingen och som ett svar på problem om 

kunder hade med plagiat av deras produkter. 

1985 Teknisk innovation – Flerfärgsfyllning utvecklas för dåtidens 

höghastighetslinjer 

1984 Teknisk innovation – Varmluftsförsegling, tuber kan förvärmas och 

förslutas i mycket högre hastighet samt med andra material än tidigare. 

1980 Norden Machinery bildades som en avknoppning från Arenco, som i 

sin tur tillverkat olika specialmaskiner i närmare 100 år, bland annat 

tändsticksmaskiner och fiskrensningsmaskiner. 

1934 Den första tubfyllnadsmaskinen utvecklas, och många funktioner från 

denna finns kvar än i dag, dock i mer modern tappning. 

1877 Arenco bildades från en lokal maskintillverkare i Kalmar. 
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1.1.2 Nordenmatic 902 (NM 902) 

 
Figur 2: Nordenmatic 902, fyllaren tillsammans med storemagasin 

Maskinen som arbetet avgränsas till, NM-902, se figur 2, är en fyllare som 

ursprungligen utvecklades på 90-talet men som uppgraderats i takt med att 

tekniken går framåt.  

En produktionskapacitet på upp till 100 enheter per minut är möjlig, och har 

28st tubplatser i fyllarlinjen, den kan fås medurs eller moturs utförande.  

Operatörstyrningen sköts via en användarvänlig pekskärm och har detaljer i 

korrosionshärdigt stål som ger en enkel rengöring.  

Den har till större delen mekaniska funktioner och en indexeringsväxel som 

är innesluten i oljebad.  

Pneumatiken sitter lätt åtkomligt för att underlätta service och den kan fås 

med flera olika tillval vad gäller inmatning, försegling och typ av 

tubmaterial. 
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Teknisk information NM-902 

Maskinvolym: 13 m3  

Maskinvikt: 2900 kg 

Kapacitet: 100 tuber/minut 

Fyllnadsvolym: 1-300 ml 

Tublängd: 50-250 mm 

Tubdiameter: 10-50 mm 

Tillval: Design A Seal®, Scoop seal® 

Inmatningssystem: Robot, Stående stormagasin, Hängande magasin, 

Kassettmagasin 

Tubförsegling: Varmluftsmunstycke, Metallvikningsenhet, Högfrekvens 

försegling. 

 
Tabell 1: Tekniska specifikationer för NM-902, beroende på förseglingstyp 

 Metallviknings 

försegling 

Varmlufts 

försegling 

Högfrekvens 

försegling 

Energiförbrukning 2 kW 8 kW 6 kW 

Luftförbrukning 10 mn3/h 15 mn3/h 20-50 mn3/h 

Vattenförbrukning - 3 l/min 4 l/min 

 

 
Figur 3: Detaljbild tubhållarlänk och matad med robot 
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1.1.3 Maskinprocessen 

Principiellt flödesschema för produkten, se figur 4. 

 
Figur 4: Flödesschema för produkten i en vanlig produktionslinje 

Inmatning Tuber: Tuber matas med hjälp av robot från kartong till själva 

tubhållarna i fyllaren, alternativt har tuber placerats i ett större magasin som 

förser tubhållarna med tuber, se figur 3. 

Produkt: Produkt matas från en större behållare till en mindre trycksatt 

behållare i maskinen som ser till att det blir ett jämt flöde av produkt till 

pumparna i maskinen 

Fyllare: Här fylls produkten i tuberna som förseglas därefter och matas 

sedan till kartonneraren. 

Kartonnerare: Här viks kartongen upp från dess platta transporttillstånd, och 

tub med eventuell bipacksedel placeras i kartongen som försluts och märks 

med relevant data, såsom utgångsdatum, batch-nr, tillverkningsdatum o.s.v. 

Lådpackare: Här paketeras kartongen i större lådor, exempelvis de lådor 

som i sin tur syns i butikshyllorna. 

Inmatning 

Tuber 
Robot 

/Magasin 
Fyllare 

Kartonnerare 

Lådpackare 

Palleterare 

Produkt 

packad på 

lastpall redo 

för 

butikshyllan 

Produkt 
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Palleterare: Lådorna från lådpackaren packas på en lastpall, med eventuell 

emballering, redo för leverans. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att förutsäga och definiera problemen som uppstår då 

det i en aseptisk miljö fylls tuber med farmaceutiska substanser, även 

hanteringen för in- och utmatning av tuberna, samt presentera förslag och 

lösningar till uppkomna problem.  

Målet är att kunna rekommendera en hållbar lösning som ger ISO 5-klassad 

miljö där tuberna fylls, samtidigt som personal och maskin är i en ISO 7-

klassad miljö. 

Ett mål är även att rekommendera en hållbar lösning för att kunna sterilisera 

fyllarmiljön utan att utsätta vare sig människa eller maskin för fara. 

1.3 Målgrupp 

Rapporten är tänkt att ge exempel eller en fingervisning om hur specifika 

problem som uppkommer under aseptisk fyllning av tuber med en NM902 

skulle kunna lösas. 

Målgruppen är således Norden Machinery och dess konstruktionsavdelning. 

 

1.4 Avgränsningar 

För att begränsa arbetets omfattning görs en del avgränsningar, dessa listas 

nedan: 

Utgår från att tuberna är rena och steriliserade vid leverans, och behövs inte 

på något vis förbehandlas innan fyllning sker, utan endast ta hänsyn till att 

inte tillföra kontaminanter på vägen från steriliserad låda till tills dess att 

tuben är fylld och förseglad. 

Lösningen ska gå användas utan att begränsa fyllarens tillåtna 

tubdimensioner. 

Lådtransportörer finns redan flertalet utvecklade varianter och behöver 

endast ta hänsyn till dem om de påverkas eller påverkar övrig utrustning 

Arbetet kommer inrikta sig på områdena där de olika renhetszonerna möts, 

och att ge konkreta förslag på hur barriärer för att hålla dem åtskilda kan 

konstrueras. 
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Maskinen har kapacitet att fylla en mängd olika produkter, men arbetet 

kommer inrikta sig på de produkter som kräver ISO 5 klassad miljö då de 

fylls, exempelvis farmaceutiska- och hygienprodukter 

Det finns flertalet olika maskintyper av olika slag och hastigheter, men detta 

arbete kommer endast behandla frågor som rör NM902. 

ISO-klassning görs i tio steg, från 1-10, men endast nivå 5 och 7 är aktuella i 

detta fall då de är de vanligaste som används.  

Sterilisering av fyllarmiljön kan ske på flertalet vis, dock kommer endast 

fogging att behandlas då detta använts tidigare med gott resultat. 

För att undvika personskador behöver maskinen vara tät vid fogging samt att 

enklare service såsom rengöring och verktygslös justering skall kunna 

utföras utan att bryta barriären mellan de olika miljöerna, detta är tänkt att 

göras genom anpassning av de skydd som sitter på maskinen. 

Pumpen som kommer att användas finns redan i ett antal olika modeller 

beroende på produkten som skall fyllas och kommer inte att behandlas i 

detta arbete.  

1.5 Tidsplanering 

För en överblick av arbetes tidsplanering se Gantt Chart i bilaga 4. 
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2. Teori 

Detta kapitel ger en grund för att kunna förstå innehållet i rapporten. Samt 

beskriva de delar och metoder som kan komma att ingå i konstruktionen. 

Det har gjorts genom studier av vetenskapliga artiklar, litteratur och internet. 

2.1 Renrum 

Här följer en introduktion om renrum och beskrivning av tillhörande 

utrustning, då innehållet är omfattande presenteras endast den del som 

används i arbetet i rapporten, mer generell information om renrum finns i 

bilaga 5. 

2.1.1 Definition 

Ett modernt renrum definieras enligt Svenskstandard i enlighet med 

Internationell standard genom följande: 

Rum i vilken koncentrationen av luftburna partiklar är 

kontrollerad, och som är konstruerat och används på ett 

sådant sätt för att minimera införandet, generering och 

kvarhållande av partiklar inuti rummet och även i vilken andra 

relevanta parametrar t.ex. temperatur, fuktighet och tryck 

kontrolleras om nödvändigt. (SIS, Svensk standard SS–EN ISO 

14664–1:1999, s.5) 

Det kan enklare förklaras som ett rum där koncentrationen och rörelsen av 

partiklar kontrolleras, samt förhindra införande och uppkomst av nya 

partiklar och bakterier.  

Det innebär att det ställs höga krav på konstruktionsmaterial och hur rummet 

utformas, likaså hur luftflödet renas, kontrolleras och fördelas i rummet. 

Även rengöring och hantering av material som används i rummet samt 

personalen och deras kläder som finns i rummet kontrolleras noggrant. 

2.1.2 Klassificering 

Ramstorp (1997) förklarar klassificeringen som en benämning av renheten i 

ett renrum och grundas på antalet partiklar per volymenhet.  

Det förekommer flera olika typer av klassificeringsuttryck men gemensamt 

för dessa är att det är just antalet och storleken på partiklarna per 

volymenhet luft som avgör klasserna.  
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Den förut vanligaste förkommande standarden var US Federal Standard 209 

D men den ersattes av ISO 209 E som använder sig av SI-enheter. Det är 

även den standard som den svenska SS–EN ISO 14644 bygger på och som 

nu används i Europa.  

Antalet partiklar är varierar vid olika tillfällen som t.ex. om rummet är helt 

tomt eller har full produktion och om personal är på plats.  

Halten av de luftburna partiklarna är främst beroende på in den inkommande 

luftmängden, men också aktiviteten och luftens rörelse i lokalen spelar en 

viss roll.  

I standarderna finns det tre olika tillstånd beskrivna: 

As built – färdigbyggt rum utan processutrustning och personal. 

At rest – färdigbyggt rum med processutrustning men utan personal. 

Operational – färdigbyggt med process och personal igång i rummet. 

Se bilaga 2 för aktuella klassificeringar samt relevanta parametrar 

2.1.3 Föroreningar och deras uppkomst samt överföringsvägar 

Ramstorp (1997) nämner att det kan var bättre att använda ordet 

kontaminant som är mer heltäckande än förorening. Partikulära föroreningar, 

kemiska föroreningar och fysikaliska riskfaktorer är exempel på 

kontaminationer.  

Partikulära föroreningar kan vara både levande och döda partiklar, 

skillnaden är att levande har förmågan att föröka sig. Partikelföroreningarna 

finns definierade i standarden för renrum SS–EN ISO 14644–1. 

Kemiska föroreningar är flytande eller gasformiga och kan vara inerta 

(reaktionströg), toxiska, reaktiva eller explosiva. De kan vara skadliga för 

omgivningen, produkten, processen och människan. 

Fysikaliska riskfaktorer behandlar mer tillståndsvariablerna vid föroreningar 

och processen. De påverkar oftast negativt och kan vara t.ex. temperatur, 

fukt, tryck, vibrationer, strålning och statisk elektricitet.  

Uppkomsten kan vara både inom- och utomhus och kan påverka processen 

på olika sätt, och det finns många överföringsvägar för kontaminationer in i 

produktionen, så det är viktigt att ha full kontroll på riskzonerna, se figur 5.  

Vanligast är att föroreningarna överförs från den yttre till den inre miljön. 

Där spelar människan en stor roll och det är viktigt med noggrant 

kontrollerade klädsystem i renrum. 
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Figur 5: Vanligaste förekommande kontamineringsvägarna 

2.1.4 Luftflöden 

Enligt Whyte (2010) så delas renrum huvudsakligen in två olika typer.  

Renrum med icke samma luftflödesriktning (turbulent luftflöde), se figur 6 

och renrum med likformig luftflödesriktning (laminärt luftflöde), se figur 7. 

 

 
Figur 6: Princip för ett renrum med turbulent luftflöde 

 

 
Figur 7: Princip för ett renrum med likformigt luftflöde 
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Renrum med likformig luftflödesriktning är det som används mest idag det 

ger överlägsen renhet men kräver en högre luftmängd.  

Luften passerar flera filter i taket och sveper parallellt ner i en konstant 

hastighet genom rummet. Det är vanligt att utgå från en luftomsättning från 

tio gånger och uppåt med en lufthastighet mellan 0,3 – 0,5 m/s.  

Luften tar med sig föroreningar och ventileras ut genom golvet eller ventiler 

vid golvet. Horisontella luftflöden förekommer även i vissa fall.  

Det har även blivit vanligare att bygga in rena zoner i befintliga renrum, för 

att skapa en bättre miljö vid vissa kritiska moment samt hålla kostnader på 

en lägre nivå.  

I ett renrum för aseptisk fyllning är det rekommenderat att ha ett övertryck 

på 15 Pa gentemot omgivande miljö. 

2.1.5 Designaspekter och material  

Enligt Ramstorp (2002) så nämns en rad olika designaspekter och material 

som kan vara bra att ta hänsyn till när ett nytt renrum skall konstrueras.  

Det är viktigt att klargöra vilka kostnader som uppkommer, inte bara 

investeringskostnaden utan även kostnader för hela livslängden på 

anläggningen t.ex. drift, underhåll, provtagning, dokumentation och 

rengöring. 

Fokus bör ligga på att nå en konstruktion som ger förutsättningar för att 

skapa en produkt som uppfyller de ställda kraven, där syftet är att bygga bort 

riskerna. Det kan handla om t.ex. sprickor, ytjämnhet, fickor, porer och 

områden där partiklar kan bli stillastående.  

Generellt att tänka på vid konstruktionen: 

 Punktsvetsar och plåtar i olika nivåer bör undvikas och eftersträva 

helsvetsade materialet som är i jämnhöjd. 

 

 Undvika skarpa hörn och istället ha en radie på minst 6 mm. 

 

 Placera alla typer av förband utanför produktzonen om det inte är 

möjligt så eftersträva att använda delar som är lätta att rengöra t.ex. 

kupolmutter. 

 

 Ha en svag lutning av botten för att underlätta vid eventuell 

dränering. 
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 Plåtar som bockas bör konstrueras så att de lätt kan rengöras samt 

inte heller ansamlar damm och smuts. 

 

 Skarvar med packningar bör konstrueras så det inte finns risk att det 

uppstår spalter och fickor. 

 

När det kommer till materialvalet så är det ofta vilken typ av produkt som 

används i processen som styr.  

 

De skall tåla rengöring och sterilisering samt var stabila och inte reaktiva 

eller giftiga. Det är en viktigt att välja ett material med en fin ytjämnhet.  

Korrosionsbeständigt syrafast stål är det som är vanligast förekommande då 

det är just korrosionsbeständigt, tål fogging, och går polera för att få en fin 

ytjämnhet. 

Titan kan användas när det kommer till extrema förutsättningar men är 

kostsammare.  

Aluminium kan användas i viss utsträckning men har en tendens att 

korrodera om den inte ytbeläggs. 

Glas kan med fördel användas på grund av sina materialegenskaper, hårt och 

motståndskraftigt. 

Svårigheterna med glas är formbarheten i kombination med att få glaset 

splitterfritt. 

Gummi förekommer mest som packningar och tätningar. Där det 

förekommer problem med utvidgning och krympning vid stora 

temperaturförändringar, samt att det kan reagera med vissa ämnen, och att 

materialet åldras vilket kan ge upphov till försämrad ytfinhet och sprickor. 

Plast ökar mer och mer inom industrin och har många bra egenskaper som 

temperaturtålighet, lätta att forma, motståndskraftiga mot syror och baser. 

Men kan vara porösa och har även det en viss åldring av materialet. 

2.1.6 Sterilisering 

McDonnell (2012) förklarar att peroxider som väteperoxid är en vätska som 

används vid fogging (sterilisering i gasform). Vätskan värms hastigt och 

övergår till en gas som har hög effekt på bakterier, sporer och prioner.  

Koncentration, exponeringstid och temperatur är avgörande faktorer för en 

effektiv sterilisering. Den bryts ner snabbt och räknas som en relativt säker 

gas men är giftig och har en blekande effekt.  
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En exponeringstid kan vanligen vara mellan 10 till 30 minuter och efteråt så 

ventileras ofta zonen med luft och värme, för att det inte skall finnas kvar 

gas och eventuellt vatten som bildats. 

Väteperoxid gas oxiderar med vatten och bör inte användas där det kan 

förekomma vatten men är. Gasen används i slutna kammare där dess 

koncentrationsnivå kontrolleras noggrant.  

2.1.7 Kostnader för renrum 

I de två olika artiklarna Yang & Gan (2005) och Angel & Chetwynd (2001) 

nämns att det är viktigt, att identifiera och kvantifiera de stora kostnaderna 

som är involverade i livscykeln för ett renrum. 

Det är vanligt att nytt renrum med utrustning kostar mellan 110 000 kr/m2 

och 250 000 kr/m2 att bygga. Utöver detta kommer även stora driftkostnader 

som kan kostar mellan 20 000 kr/m2 till 35 000 kr/m2 för ett års drift. 

Storleken, klassificering, användningen och renrummets kritiska element är 

något som bör tas hänsyntill vid nybyggnation för att minimera 

livscykelkostnaden. 

2.2 Luftgardin 

Två olika artiklar Shih, Yang & Lu (2010) samt Rouaud, Havet & Solliec 

(2004) beskriver hur luftflöden kan användas som en avdelande barriär för 

att hindra partiklar att sprida sig vidare mellan separata områden. 

Där de har utfört en rad experiment med olika parametrar så som olika 

hastigheter, tryckskillnader, vinklar på luftflödet och höjder över golv. 

De visar på att det finns en möjlighet att kunna förhindra en stor del av 

främmande partiklar från att ta sig in i det avgränsade området.  
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Figur 8 a-c: Test av partikelspridning i renrum med en luftgardin 

Figur 8 visar spridningen av gasen etanol i ett renrum. Figur A visar med 

avseende till lufthastighet. Figur B visar med förhållande till luftgardinens 

vinkel. Figur C visar med avseende på placeringshöjd över golv. 
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Figur 9: Luftgardinens effektivitet som barriär vid partikelspridning 

Den effektivaste förslutningen i testen av luftgardinen, se figur 9. Fås vid en 

lufthastighet av 5m/s, en vinkel av 15° och den lägsta höjden 2,5m på 

luftgardinen. 

2.3 Arbete och arbetsteknik i rena zoner 

Ramstorp (1997) beskriver hur och vad som kan vara bra att tänka på vid 

arbete i renrum. Rena zoner delas in i tre klasser, se figur 10. 

Klass 1: Är ett personskydd och där inte produkten skyddas t.ex. dragskåp. 

Klass 2: Är skydd där både person och produkt skyddas med hjälp av 

laminärt flöde.  

Klass 3: Är en isolator (ett slutet system) där yttre och inre miljö inte kan 

komma i kontakt med varandra. Material måste slussas in och arbete sker 

ofta från handskbox. 

 

 
Figur 10: Säkerhetsbänkar i de tre olika klassningarna 
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Vid arbete under laminärt luftflöde skall rörelser göras långsamt och inte 

täcka av framför det känsliga området. 

Det är stor risk att det bildas bakströmmar med partiklar som kan virvla upp 

och på läsidan av ett föremål blir det ett undertryck med bakvirvlar som 

följd. 

Det är bra att ha ett visst mellanrum mellan föremålen och även till väggen, 

samt eventuella öppningar bör vara små som möjligt. 

Risker för termisk turbulens från varma ytor kan bidra till stora ändringar av 

luftflödet. 

2.4 Good Manufacturing Practice (GMP) 

Enligt Läkemedelsverket så är GMP (God tillverkningssed) i de fall med 

kosmetika och hygienprodukter, så skall tillverkningen ske i enlighet med 

europaparlamentets förordning EG nr (1223/2009) som hänvisar till den 

internationella standarden ISO 22716:2007.  

Den har sitt ursprung ur FDA (US Food and Drug Administration) GMP och 

sätter förutom partikel förekomst även gränser för mikroorganismer.  

Ett renrum brukar beskrivas som ett biorenrum om det är godkänt enligt 

GMP.  

Den avser att säkerställa och övervaka hälsoskydd, produkters 

sammansättning och konsumentinformation genom systematiskt arbete, och 

den ger vägledning för produktion, kontroll, lagring och distribution av 

produkter.  

2.5 Aseptisk process 

I boken av Dixon (2007) så beskrivs en aseptisk process, och aseptiska 

tillverkningen har sitt ursprung ur konservburkstillverkningen i början på 

1940-talet.  

En aseptisk process innebär att produkten, förpackningen och behållaren är 

försteriliserade och fyllningen sker i en kontrollerad miljö.  

Det är i första hand två faktorer som bidrar till en steril produkt kan 

produceras.  

Substansen som skall fyllas måste vara steril innan den fylls och sedan 

måste även fyllningen ske under sådana omständigheter att det inte finns risk 

för att påverka steriliteten på den slutgiltiga produkten.  
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Det är viktigt att noggrant kontrollera, dokumentera och upprätthålla en god 

kvalitet enligt standarden SS-EN ISO 13408-1 för att ha en godkänd 

process.  

2.6 Getting design right 

Som ett verktyg för utveckling av en produkt finns en metod beskriven 

Jackson (2010). 

Där designprocessen går ut på att skapa en bild av de mål som önskas och 

sedan finna möjligheter till lösningar.  

Metoden kan appliceras på olika produkter som både varor och tjänster, där 

ett stor fokus läggs på att förutse problem och sammanhang som kan uppstå. 

Men även hur flera grupper kan arbeta med olika synsätt för att för att lösa 

problemen tillsammans. För även om det redan finns en klar lösning till 

problemet kanske det inte är den enda. Det kanske finns sätt att kunna 

utveckla den, kanske har det kommit nya tekniker eller material.  

Fördelarna är att om ett grundligt utvecklingsarbete görs så sparas tid, 

pengar, och en bättre kvalitet erhålls längre fram när produkten slutligen 

hamnar hos kunden.  

Processen är uppbyggd i olika åtta steg som kan vara till användning under 

produktutvecklingsfasen, se figur 11. 

 Definiera problemet, fånga upp kundens önskemål och krav på 

produkten 

 

 Mät, undersök marknaden och formulera mål som är mätbara. 

 

 Utforska, idégenerera olika koncept. Alla idéer kan vara en möjlighet 

till en lösning. 

 

 Optimera, förfina och sålla ut de olika koncepten och jämför dem 

mot varandra. 

 

 Utveckla, gå vidare med det mest lovande konceptet och utveckla det 

i detalj med alla dess funktioner. 

 

 Verifiera, testa ditt koncept och se så det uppfyller kraven som det är 

tänkt. Titta på eventuella risker. 

 

 Genomför, slutför ditt projekt. 
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 Repetera, har något missats eller är det något som behövs göras om. 

Detta är ett steg att ta hänsyn till när som helst under 

designprocessen. 

 
Figur 11: Arbetssteg för produktutveckling genom Getting Design Right (2010) 

2.7 SolidWorks 

SolidWorks (2014) är ett 3D-CAD program som använts för att skapa 

ritningar och modeller av de olika koncepten.  

Förtaget grundades 1993 och ägs numera sedan 1997 av det franska Dassault 

Systèmes S.A. Det är ett datorprogram som används av över 2 175 000 

konstruktörer och ingenjörer i hela världen. 

2.8 Autodesk Multiphysics 

Autodesk multiphysics (2014) är ett datorprogram för simulering av en 

konstruktion genom FEA (Finite element analysis) och CFD (Computational 

fluid dynamics).  

Användandet av simuleringar ger en möjlighet till omfattande tester med 

varierande parametrar och ger ett beslutsunderlag. 

Företaget introducerades 1982 och har sedan dess vuxit och blivit en ledande 

leverantör av programvara för att skapa ritningar och konstruktioner samt 

även att göra avancerade simuleringar och beräkningar.  

Autodesk har i nuläget över 100 produkter som används av 12 000 000 

designers, ingenjörer och arkitekter världen över. 
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2.9 Robotar 

Robotar används i stor utsträckning i all modern tillverkningsverksamhet, 

för materialhantering, processoperationer och montering. De ger möjlighet 

till stor flexibilitet, produktlivscykler, snabba processomställningar 

De kan nyttjas i miljöer som kan vara skadliga för människan eller vid 

monotona och tunga arbetsmoment. 

2.9.1 Fleraxlig industrirobot 

I Bolmsjö (2006) beskrivs industrirobotar som robotar som är 

programmerbara i minst tre axlar och förflyttningar skall kunna ske i flera 

frihetsgrader. 

De är flexibla, mångsidiga, anpassningsbara och ger hög precision samt en 

hög produktivitet i flera miljöer. 

 
Figur 12: 6-axlig robot från ABB 

Traditionell industrirobot som hör till de första robotar som utvecklades för 

bilindustrin, se figur 12. 
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2.9.2 Pick-and-place robot (Hanteringsrobot) 

Termen innefattar flera olika typer av robotar och maskiner som används för 

fasta förflyttningar från punkt A till punkt B, ger precision och hastighet 

men har mindre mångsidighet. 

 
Figur 13: Pick-and-place 

2.9.3 SCARA robot (Selective Compliance Assembly Robot Arm) 

Enligt Bolmsjö (2006) så utför en SCARA robot två rörelser efter varandra i 

vertikala leder och en linjär rörelse i vertikal riktning. Används inom 

industrin för plockning av lättare produkter med hög precision, 

mångsidighet och hastighet, styrs ofta med VISION-system. 

 
Figur 14: SCARA robot från Epson 
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2.9.4 Parallell-robot (Delta robot) 

I Bolmsjö (2006) förklaras parallell-roboten som har tre eller flera 

samverkande länkarmsystem, som är sammankopplade till en gemensam 

handled, och genom linjärförskjutningar av stängerna förflyttar handleden. 

Speciellt framtagen för förpackningsindustrin, den har hög precision och är 

snabb. Men utrymmeskrävande och har begränsat rörelseområde. 

 
Figur 15: Delta robot från Kawasaki 

2.9 Vision system 

I sin bok nämner Bolmsjö (2006) att i många sammanhang kan man använda 

vision system för att öka flexibilitet och säkerhet i arbetsuppgiften. 

Det beskrivs som ett sensorsystem med analysering av bildinformation, 

oftast kommer informationen från kameror, och som kan programmeras med 

hänseende till flera situationer. 

Ofta används för identifiering och bestämning av greppläge men också för 

att hitta avvikelser och defekter. 

 
Figur 16: Funktionsbild vision system 
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2.10 Transportlåda 

Osteriliserade lådor/tuber 

Tuberna anländer till produktionsenheterna förpackade i olika lådor och i 

olika mönster. 

Det vanligaste, då tuberna är runda, är att de placeras omlott för att minska 

mängden transporterad luft och effektivisera användningen av lådans 

utrymme.  

Steriliserade lådor/tuber 

Då det rör sig om små tuber som är steriliserade förpackas de ofta fastsatta i 

ett inre plastskal för att undvika att de välter eller deformeras, se figur 15. 

Dessa tuber packas i steriliserade lådor som förseglas med flera lager plast 

för att garantera tubernas renhet. 

 
Figur 17: En befintlig transportlåda  
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3. Metod 

Ger en beskrivning av vilken metod som använts för att uppnå syftet med 

rapporten. Men även hur data samlats in och analyserats för att skapa ett 

koncept.  

3.1 Metod 

Kvalitativa metoder: 

Brainstorming: Diskussion då senaste tidens händelser och ny information 

tas i beaktning och idéer diskuteras fram och väljs ut. 

Slutligen diskuteras dessa med handledaren på företaget som lämnar en 

fingervisning om tron på idén och förväntat resultat, har gjorts 1-2 gånger 

varje vecka. 

Artiklar: Flertalet artiklar och andra vetenskapliga skrifter har lästs för att ge 

en tydlig bild av ett tidigare okänt område samt nuvarande teknisk 

utveckling. 

Litteratur: Det finns mycket litteratur inom området, såsom rena böcker som 

ger bakgrund och inledning till området samt standarder. 

Standarder: Beskriver i detalj exakt vad som gäller och hur 

tillvägagångssättet bör vara vid såväl konstruktion som vid provtagning och 

handhavande av utrustning. 

Studiebesök: Flertalet studiebesök har gjorts för att se maskinen då den är 

färdigmonterad och i drift, detta för att ge en uppfattning om storlek och 

rörelser vilken är svår att få genom bilder och modeller. 

3.2 Bearbetning av insamlad information  

Idéerna från brainstormingen har i första hand bearbetats av författarna, som 

valt ut relevanta idéer och parametrar som sedan diskuterats med 

handledaren med jämna mellanrum. 

Flertalet artiklar och böcker har lästs genom men allt är inte relevant för 

detta arbete, dessa har sållats bort under tiden och mer fokus har lagts på de 

artiklar som bedömts kunna föra arbetet framåt. 
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3.3 Datainsamling 

Generell information och allmänna erfarenheter sedan tidigare har samlats in 

genom mötena med handledare på Norden Machinery och 

Linnéuniversitetet.  

För att kunna förutse luftrörelser och undvika stillastående luft samt 

turbulens har flertalet olika designscenarier simulerats i Autodesk 

multiphysics där hänsyn tas till geometriska förhållanden, hastighet och 

riktning på luften vid kritiska ställen, mer om detta i bilaga 1. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Tillförlitligheten varierar med metod och område, den får bedömas som hög 

då flertalet artiklar som är skrivna oberoende av varandra kommer fram till 

samma slutsats. 

Standarder är till för att ge riktlinjer som sätts efter den senaste forskningen 

och den sammanlagda kunskap som finns idag och uppdateras kontinuerligt. 

Simuleringarna får också anses som pålitliga då det är ett erkänt verktyg som 

används, vilket också vidareutvecklats under lång tid. 

3.5 Kritik till vald metod 

Även om simuleringar är ansett som ett pålitligt verktyg och har använts 

länge finns det alltid avvikelser. 

Praktiska experiment hade kunnat ge en ännu tydligare bild av faktiska 

förhållanden, samt att möjligheten då finns att ta fysiska prover på 

luftkvalitet och renhet så som aktuell standard föreskriver. 

Litteratur och artiklar anses som pålitliga men inte alltid dagsaktuella och 

små detaljer kan ha ändrats sedan de publicerades. 

Artiklar är ofta skrivna av företag eller personer med egenintresse inom 

området och kan vara vinklade av olika anledningar. 
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4. Genomförande 

Här redogörs tillvägagångssättet för hur arbetet har utförts, samt presentation 

av olika koncept enligt den teknik som förespråkas i Getting design right 

Jackson (2010). 

4.1 Projektets början 

Projektet inleddes med att författarna tillsammans med handledare från 

universitetet och företaget hade ett gemensamt möte. 

Vid samma tillfälle gjordes även en guidad rundtur på företaget och en 

demonstration av den aktuella maskinen och dess kringutrustning. 

Under demonstrationen diskuterades många maskinspecifika detaljer och 

avgränsningar och ramar för arbetet sattes. 

I detta skede gjordes en tidsplanering där tidsåtgången för projektets olika 

delar uppskattats och flertalet stödord om respektive kapitels innehåll skrevs. 

Efter ramar och avgränsningar sattes inleddes litteratursökning och 

inhämtning av information från relevanta artiklar och standarder. 

Parallellt med inhämtning av information har författarna haft flera möten 

med idégenerering och utvärdering, som stämts av med handledaren på 

företaget 

De idéer som bedömts intressanta vidareutvecklas med modeller och 

simuleringar där idén testas med relevanta parametrar och med avseende på 

dess funktion. 

För att undvika att ”uppfinna hjulet på nytt” har mycket tid lagts på att 

anpassa nya lösningar efter redan befintlig teknik och komponenter, mer 

detaljer om detta finns i konceptgenereringen och i bilaga1 där simuleringar 

och idéer redovisas mer omfattande. 

Rapportens olika kapitel har skrivits och uppdaterats löpande i den takt det 

uppkommit nytt material. 
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4.2 Konceptframtagning 

För konceptframtagning använde sig författarna delvis av tekniken från 

tidigare kurs ”produktutveckling genom systems engineering” och dess 

kurslitteratur Jackson (2010). 

 

4.2.1 Definiera problemet 

Lådan måste transporteras med tuber från en oren miljö till ISO 5/ISO 7 utan 

att tillföra kontaminanter till vare sig tuberna, lådan, eller miljön. 

Tuberna måste transporteras från det att de lämnar lådan tills dess att de 

sitter i tubtransportören. 

Miljön i fyllaren måste uppfylla renhetskraven enligt standarden för ISO 5-

klassade renrum, samtidigt som miljön utanför är klassificerad enligt ISO 7. 

Enkel hantering vid rengöring och verktygsfri service av komponenterna i 

fyllaren, utan att påverka produktiviteten eller att skapa riskfaktorer för vare 

sig produkt eller människa. 

Enkel och säker desinficering och sterilisering av fyllaren och omgivande 

miljö. 

Transportera en fylld och förseglad tub från fyllaren till kartonneraren utan 

att påverka produktiviteten eller riskera att kontaminera miljön. 
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4.2.2 Koncept klassificering 

Då klassificeringen är ganska omfattande med bilder och förklaringar läggs 

den som en bilaga, och återfinns under bilaga 1. 

Författarna anser att koncept 7 är mest lovande och har valt att gå vidare 

med detta. 

 

4.3 Konceptoptimering 

Efter samtal med handledare från företaget har antalet de delar av koncepten 

som anses intressanta och värda att gå vidare med reducerats till följande: 

Luftgardin: 

Flera artiklar Shih, Yang och Lu (2010) samt Rouaud, Havet och Solliec 

(2004) nämner luftgardin som ett alternativt till traditionella fasta barriärer i 

form av dörrar, då de ger obehindrad passage för lådor och liknande 

samtidigt som de håller de olika miljöerna separerade. 

Experiment har gjorts där renhet och partikelförekomst kontrollerats där 

luftgardin använts för att separera miljöer. 

Dessa värden håller sig väl inom marginalerna för att vara ett lämpligt 

alternativ. 

För att optimera konstruktionen av en sådan sluss har flertalet alternativ 

konstruerats och lastfall simulerats. 

 
Figur 18: Luftgardin över transportband vid inmatningen  

Transportriktning 

Laminärt luftflöde 
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Fyllarmiljön: 

Enligt standard vid all typ av aseptisk fyllning i ISO 5-klassad miljö och 

renare, är att använda sig av ett laminärt flöde av ren luft. 

Flödet kommer från fläktar placerad rakt ovanför själva utrymmet där 

fyllningen sker, enligt figur 17. 

 
Figur 19: Skiss över laminärt flöde i fyllarmiljön 

Författarna har gjort hundratalet designscenarier och simuleringar och 

kommit fram till att följande konstruktion är mest gynnsam. 

 

 
Figur 20: Flödesriktningar i fyllarmiljön sett bakifrån 

Figur 18 föreställer fyllaren bakifrån, där de färgade linjerna representerar 

luftflödet och tomrummet är fyllarbalken och tubtransporten. 

Fyllarbalk 

Tubtransport 

Maskinskydd 

Grön pil = 

laminärt luftflöde 
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Figur 21: Flödesriktningar i fyllarmiljön sett framifrån 

Figur 19 föreställer fyllaren framifrån. 

Anledningen till att författarna anser detta alternativ mest gynnsamt är att 

luften inte svänger och riskerar skapa turbulens förrän efter den har passerat 

platsen där den öppna tuben sitter. 

 

Utmatning 

Det finns i dagsläget primärt två olika sätt att mata ut en tub från fyllaren 

vidare längs processkedjan, dessa två är genom att slå ut tuben i en skena 

som styr den vidare, alternativt att använda vakuum och en pick-and-place 

robot. 

Pick-and-place roboten gör en svepande rörelse där den först tar tag i 

tuberna i tubtransporten, för att sedan svepa åt andra hållet och släppa av 

dem på ett transportband, se figur 21. 

 
Figur 22: Pick-and-place robot vid utmatning av tuber från fyllarmiljön 
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Utmatning genom utstötning på skena sker genom att en påskjutare lyfter 

tuben upp från tubtransporten och en bockad plåt styr så att de hamnar i 

skenan, se figur 22. 

 
Figur 23: Utmatning av tuber från fyllarmiljön genom utstötning av arm underifrån 

 

  

Öppning i 

maskinskydd för 

luftflöde och tub 
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Åtskilda renhetsmiljöer: 

Då det krävs en barriär, fast eller rörlig, för att separera miljöerna har 

flertalet olika alternativ tagits fram och diskuterats med handledaren på 

företaget. 

Inledningsvis används fasta barriärer, i detta fall maskinskydd, där det är 

möjligt, då de är underhållsfria och säkra. 

Av ekonomiska skäl bör renrumsmiljön vara så liten som möjligt, så att 

fläktar och filter kan dimensioneras minimalt, samt att driftskostnader kan 

hållas nere. 

Därav är det nödvändigt att indela processen i zoner, där själva fyllningen 

och exponerad tub alltid befinner sig i en ISO 5-klassad miljö, medan 

obruten låda och försluten tub utan risk kan vistas i vanlig luft. 

Denna indelning kan göras på följande vis, se figur 23: 

 

 
Figur 24: Översiktsbild för renhetsmiljöer i en produktionslinje 

 

För säkerställa zonindelningen och styra luften till riktning och hastighet 

placeras fläktar ut på specifika punkter som framkommit efter omfattande 

flödesanalyser, där fläktarnas placering, vinkel i förhållande till luftflödet 

samt hastigheten på flödet är av betydelse 

  

Fyllare 

ISO5 

Inmatning 

ISO5 

Kartonnerare 

ISO7 
Hanteringsutrymme 

ISO7 

Robot (om 

sådan används) 

ISO3/ISO5 
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4.3.1 Val av koncept 

Koncept 7 

Författarna har gjort hundratalet analyser och simuleringar av de olika 

delarna i konceptet, samt konceptet i sin helhet se figur 24, och anser att 

följande konstruktion är den mest optimala för företaget att gå vidare med.  

Laminärt luftflöde i fyllare/luftgardin, se figur 25. 

 
Figur 25: Valt koncept med flödesriktning och förklaringar 

Röd pil = 

Laminärt luftflöde 

Kartonnerare 

Fyllare 

Magasin för 

lagring av lådor 

Hanteringsutrymme 

Blå pil = 

Produktens väg 
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Figur 26: Luftflödesriktningar för valt koncept 

Nedan följer en enklare förklaring av respektive delfunktion och listas i den 

ordning som produktionsprocessen utförs. 

Hanteringsutrymme 

Här plockas lådorna in och de skyddande lagren av plast avlägsnas under 

laminärt luftflöde av en tekniker i renrumsdräkt. 

Då lådorna är fria från plast placeras de på ett rullband och förs vidare i 

maskinen. 

På vägen fram till magasinet passerar lådorna under dubbla luftgardiner som 

garanterar att inga kontaminanter förs med lådan. 

Magasin för lagring av lådor 

Då lådorna passerat luftgardinerna staplas de i detta magasin i väntan på att 

en hel batch finns laddad. 

Då teknikerna laddat maskinen lämnar denne utrymmet och stänger dörren. 

Fyllningsprocessen startar då genom att en låda i taget förs ut från 

magasinet, en robot lyfter av och håller tag i locket medan en SCARA robot 

tömmer lådan på tuber och placerar dessa i tubtransporten. 

Tuberna fylls nu med avsedd produkt under ett laminärt luftflöde och 

försluts sedan och matas ut till kartonneraren 

Då lådan är tom sätts locket tillbaka på lådan och backas sedan ut till 

hanteringsutrymmet där de staplas på en vagn gjord för ändamålet. 

Grön pil = Utlopp 

med luftens vektor 
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De fyllda och förseglade tuberna har nu lämnat fyllaren och äntrat 

kartonneraren där de packas i sin produktförpackning tillsammans med 

bipacksedel. 
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5. Resultat och analys 

Här beskrivs resultaten från arbetet sorterat under respektive område, likaså 

analysen av dessa. 

5.1 Generellt vid renrumsmiljö 

För att underlätta rengöring och aerodynamiskt flöde används med fördel 

rundade hörn och stora släta ytor med fin ytjämnhet. 

Författarna avser lösa detta genom just rundade hörn, samt att ytjämnheten 

på invändiga ytor inte överstiger 1.6µm. 

En kritisk del av processen är luftflödet, gängse praxis är ett laminärt flöde 

rakt ovanifrån, och i största mån undvika all form av turbulens. 

Undvika rörelser som kan störa luftflödet och skapa virvlar. 

Standarden anger också en viss minimal hastighet på luften för respektive 

klassning av miljön. 

Baserat på vetenskapliga artiklar där experiment utförts, tillsammans med 

gruppens simuleringar har det framkommit att luften går styra till riktning 

och hastighet med luftkanaler, skyddens geometri samt placering och vinklar 

på fläktar i förhållande till luftströmmen. 

Då luften kan kontrolleras kan även partikelförekomsten och införseln av 

partiklar med lådorna kontrolleras genom att hastigheten regleras i dessa 

områden så att lådorna blåses rena på vägen in. 

Detta i kombination med att lufthastigheten minskas i närheten SCARA 

roboten och fyllaren för att undvika turbulens där tuberna är exponerade.  

Väteperoxiden som används vid fogging är mycket aggressiv, därför bör allt 

material som kommer i kontakt med gasen vara korrosionshärdigt och 

syrafast. 

För att säkerställa att miljön verkligen blir steril vid fogging måste gasen 

kunna verka på samtliga ytor under avsedd tid, denna tid varierar med 

ytstorlek, ISO-klassning samt utrymmets utformning. 

Utrymmet som utsätts för fogging måste vara tätt och gasens spridning 

måste kunna kontrolleras för att undvika personskador, för att kunna 

kontrollera detta används manöverbara luckor samt luftkanaler. 
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5.2 Problem vid fyllning 

Som en del av problemformuleringen skulle författarna identifiera de 

kritiska moment som en aseptisk fyllning har, och har kommit fram till 

följande: 

Ett av de huvudsakliga problemen vid fyllning är att maskin och personal 

tillför kontaminanter till en redan steriliserad tub. 

Lådans försegling bryts i en oren miljö. 

Här kommer hanteringsutrymmet in, detta kan utföras av en robot men det 

finns tekniska svårigheter i att skära ett lager plast i taget, därför utförs det 

under ett laminärt luftflöde av en tekniker iförd renrumsdräkt. 

Det laminära flödet är rent, samt att det blåser bort eventuella partiklar som 

fastnat mellan lagren av plast. 

Kontaminanter följer med lådan in i fyllningsmiljön. 

Som nämnt tidigare regleras lufthastigheten vid lådan för att blåsa bort 

eventuella främmande partiklar så att dessa inte följer med in i fyllarmiljön. 

Kontaminanter tillförs tuben från det att den lämnar lådan tills dess att den är 

fylld och förseglad. 

Som tidigare nämnts undviks turbulens, speciellt då i närheten av en öppen 

tub, då denna riskerar kontamination. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Detta avsnitt tar upp reflektioner och tankar om resultatet och rapporten. Här 

sammanfattas även resultatet som uppnåtts med rapporten. 

6.1 Diskussion 

Företaget har tidigare vart inne på området men önskar det nya synsätt som 

en utomstående kan ge. 

Författarna har trots sitt utomstående synsätt i flera fall kommit till samma 

slutsats eller förslag som företaget tidigare diskuterat internt, detta utan att 

informationen meddelats författarna i förväg. 

Detta beror förmodligen på styrningen som standarder ger i kombination 

med avgränsningen att inte ändra maskinen i allt för stor utsträckning. 

Aseptisk fyllning är inget nytt men då förutsättningarna är unika för varje 

typ av maskin och produkt är inte gruppens resultat direkt jämförbart med 

någon tidigare presenterad studie. 

Begränsningarna för nuvarande förslag är att de endast är applicerbara för en 

typ av maskin, och måste konstrueras om för varje enskild maskingrupp, vad 

som hade varit att föredra vore en universallösning som passar till samtliga 

maskiner, men en avgränsning som sattes var just att det gällde en maskin. 

För att få ut ett bättre resultat av utredningen skulle sakkunnig expert 

kontaktas, studiebesök utföras, och det skulle säkerligen framkomma fler 

koncept om arbetet utfördes under en längre tid. 

Utöver ovan nämnda anledningar skulle utredningen kompletteras med 

verkliga tester, exempelvis med olikfärgad rök, där luftrörelser och 

blandning syns tydligt. 

Avgränsningen att tuberna är steriliserade från början och inte får 

kontamineras på vägen sätter en hel del begränsningar, det hade kunnat 

framkomma fler förslag om möjligheten till sterilisering fanns i maskinen. 

Valet av robot föll på en SCARA robot då de har räckvidden, hastigheten, 

och precisionen som krävs tillsammans med mångsidigheten hos ett 

VISION® system, samt att de kan beställas ISO klassade från fabrik. 
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6.2 Slutsatser 

Då syftet med detta arbete var att rekommendera en hållbar lösning för 

aseptisk fyllning som företaget kan nyttja sig av, har arbetet behandlat 

relevanta områden, bland annat renrum, fyllning av tuber, och luftflöden. 

När samspelet mellan de olika områdena fastställts presenteras konkreta 

förslag på koncept som vart och ett på olika vis löser de huvudproblem som 

uppkommer vid aseptisk fyllning. 

För vart och ett av koncepten finns för- och nackdelar specificerade, men 

ingen vägning av dessa är presenterad, dock är en sådan gjord av författarna 

innan valet föll på koncept 7. 

Mycket arbete har lagts ner på att utreda luftgardinen, med analyser och 

simuleringar, detta för att författarna ansåg det som en intressant applikation 

att föra in på maskinsidan då luftgardin använts inom fastighetssektorn en 

längre tid. 

Från företagets sida finns ett krav att kunna garantera en ren 

fyllningsprocess, och för att inte riskera begå ett misstag bör kompletterande 

beräkningar samt verkliga tester utföras med luftgardinen. 

Då testerna utföras bör de egenskaper som påverkar resultatet varieras, 

såsom maskinskyddens geometri, luftens hastighet, luftens riktning från 

fläkten i förhållande till övriga luftströmmen  

Steriliseringen av fyllarmiljön var en central del av arbetet och för att 

säkerställa den funktion företaget efterfrågat rekommenderar författarna att 

speciell hänsyn tas vid utformningen av maskinskydden, samt valet av 

material för de delar som exponeras för gasen. 

Vid utformning av skydden bör även hänsyn tas till de aerodynamiska 

egenskaper geometrin ger, detta för att inte påverka luftflödet negativt med 

ofördelaktig luftvektor eller turbulens. 

In- och utmatningen av tuberna är en annan viktig del av arbetet då det är 

vid dessa tillfällen det är störst risk för införsel av kontaminanter i 

fyllarmiljön. 

För utmatningen rekommenderar författarna att företaget använder sig av 

redan existerande lösningar med skenor eller pick-and-place, och istället 

anpassa maskinskyddet så att det i minsta möjliga mån förändrar luftflödet 

och håller miljöerna åtskilda. 

Vid matningen av tuber till tubhållaren är det viktigt att eftersträva en 

minimal kontakt med tubens insida samt att rörelser ovanför och med tuben 

är så små som möjligt. 
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De delar som kommer i kontakt med tuben skall vara demonterbara och 

enkla att sterilisera eller av engångstyp. 

För detta har författarna tagit fram två alternativ, som förklaras närmare i 

konceptdelen, men grundprincipen är att endast den ytan på insidan av tuben 

som inte är i kontakt med produkten vidrörs, och som under 

förslutningsfasen hettas upp till ca 300°C och således steriliseras den delen 

med värme. 

Renrumstekniken är ständigt under utveckling och noggrant kontrollerad av 

standarder, där relevanta parametrar specificeras efter respektive 

renlighetsklass. 

För att kunna ange korrekta värden under simuleringar har författarna vänt 

sig till dessa standarder. 

Då ekonomi och miljöaspekten är en viktig del alla företags vardag har detta 

tagits i beaktning vid utvecklandet av gruppens förslag. 

Ekonomiska aspekten kommer in i dimensionerande av storleken på 

renrummet, författarna har valt att dimensionera det rena utrymmet så litet 

som möjligt för att fläktar och tillhörande detaljer även de kan 

dimensioneras så små som möjligt för uppgiften, vilket sparar in inköps- och 

driftskostnader. 

Miljöaspekten går i detta fall hand i hand med den ekonomiska, då fläktar 

och utrymmen dimensioneras minimalt, innebär det även mindre material för 

konstruktionen, samt mindre energiåtgång för att driva anläggningen. 

För att minimera konstruktionen har denna anpassats för att ge den 

nödvändiga renheten vid kritiska moment, alltså rent vid fyllningen och på 

vägen dit, men då tuben är fylld och förseglad spelar det mindre roll. 
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Bilaga 1 Koncept 

Här presenteras de koncept som författarna tagit fram utifrån de olika 

funktionerna. 

Huvudfunktionerna sorteras för sig med förslag på maskinelement som kan 

användas för respektive funktion 

 

 
Figur 27: Konceptklassificering: In- och utmatning 

Koncept 1: Magasin inmatning, Revolvermagasin, matar tuber vertikalt 

underifrån 

Koncept 2: Magasin inmatning, Revolvermagasin, matar tuber horisontellt 

Koncept 3: Rackmonterade buffertmagasin, Fast magasin rörligt inlopp 

Koncept 4: Robot, plockar från låda, vertikal plockning och matning av tub, 

Vakuum 

Koncept 5: Robot, plockar från låda, vertikal plockning och matning av tub, 

Klämgrepp 
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Inmatning: 

Alternativet med traditionell stående robot undviks då dessa och liknande 

utrustning tillför kontaminanter, skapar turbulens och på annat vis försvårar 

möjligheterna att kontrollera miljön. 

Alternativet kvarstår dock men begränsas till SCARA robotar eller liknande 

då dessa är speciellt anpassade för att användas i rena miljöer. 

Klassiskt klämgrepp undviks då maskinen inte bör vara i kontakt med 

insidan av tuben då det medför kontaminationsrisk. 

Alternativet kvarstår dock om kontaktytan inuti tuben begränsas till de delar 

som inte är i kontakt med produkten, samt att delarna ska vara steriliserbara. 

Magnet bortgår då flertalet tuber är gjorda av plast, laminat eller andra 

omagnetiska material. 

Vacuum har en begränsad användning då tuberna inte är materialstyva och 

riskerar att deformeras. 

Medbringaren kan användas så länge tubens insida ej vidrörs, skadas eller 

deformeras på annat vis. 
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Figur 28: Konceptklassificering: Transport 

 

Koncept 1: Transportbana, Osmord kedjetransportör av plast 

Koncept 2: Transportbana, Rullbana 

Koncept 3: Magasin, Direktmonterat magasin 

Koncept 4: Magasin, Transportlådan som magasin 

Transport: 

Här bortgår manuell inmatning då människan är en av de största källorna för 

tillförandet av främmande partiklar. 

Kedjetransportör kan endast användas om den är fri från smörjmedel och av 

plast, i övrigt bortgår den. 

I övrigt bibehålls resten av alternativen i detta skede. 
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Figur 29: Konceptklassificering: Åtskilda miljöer 

Koncept 1: Fast barriär, maskinskydd 

Koncept 2: Rörlig barriär, Dörr, 1/0 dörr 

Koncept 3: Rörlig barriär, Gas, luft 

Åtskilda miljöer: 

Flytande vätska bortgår då det inte är förenligt med övriga maskinelement 

och skulle medföra en allt för stor förändring av nuvarande maskin och 

kringutrustning. 

Annat solitt material bortgår då det skulle medföra en allt för stor förändring 

av nuvarande maskin. 

Jalusi bortgår då mjuka material som en sådan tenderar att ha en yta som 

smuts lätt fastnar på och är således olämplig i detta sammanhang. 

Svängdörr luftsluss bortgår då den riskerar att tillföra kontaminanter samt av 

utrymmesskäl.  
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Figur 30: Konceptklassificering: Hantering 

Koncept 1: Skyddad kontakt, Barriär, Handskbox 

Koncept 2: Skyddad kontakt, Barriär, Renrumsdräkt 

Koncept 3: Skyddad kontakt, Barriär, Engångshandskar 

Koncept 4: Skyddad kontakt, Robot, Engångsverktyg 

Koncept 5: Skyddad kontakt, Robot, Återanvändbart verktyg 

Hantering: 

Oskyddad (mänsklig) kontakt bortgår av risken för kontamination, 

renrumsdräkt begränsas till tillfällen då inga andra alternativ återstår. 
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Figur 31: Konceptklassificering: Sterilisering 

Koncept 1: Manuell, Demontera utrustning, Autoklavering 

Koncept 2: Automatisk, Gas, Fogging, Väteperoxid 

Koncept 3: Automatisk, CIP/SIP, Spola med vätska 

Sterilisering: 

Spreja ytan och torka av bortgår då fogging använts sedan tidigare för att 

sterilisera, och generellt sett skall människor inuti eller i närheten av fyllaren 

undvikas, alternativet används endast vid eventuell rengöring som utförs 

mellan fogging. 

CIP/SIP bortgår då det skulle medföra en allt för stor förändring av 

nuvarande maskin. 

Fogging med ånga bortgår då det skulle medföra en allt för stor förändring 

av nuvarande maskin då den ej är konstruerad för att tåla temperaturer och 

övertryck av den magnitud som krävs. 
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Koncept 

Utifrån alternativen som framgår under konceptklassificeringen, har 

författarna tagit fram ett antal koncept som presenteras nedan. 

Koncept 1: 

Revolvermagasin vertikal matning, matar tuber ovanifrån, kräver 

samverkande bord undertill. 

Osmord kedjetransportör, för att veta positionen på transportlådorna. 

Rörlig 1/0 dörr tillsammans med maskinskydd åtskiljer miljöerna. 

Engångshandskar tillsammans med Renrumsdräkt håller produkten fri från 

kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging samt autoklavering av de delar som är i 

kontakt med tuben. 

Fördelar: Enkla mekaniska element, enkel rengöring, enkel att få tät, säker 

vid energibortfall,  

Nackdelar: Oflexibel lösning, mycket manuell hantering, ny obeprövad 

teknik som kräver flertalet samverkande delar, Större krav på transportlådan. 

 
Figur 32: Funktioner som ingår i koncept 1 
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Koncept 2: 

Rackmonterat buffertmagasin där tuberna transporteras och förvaras tills 

dess att de placeras i tubhållarlänk 

Rullbana för förflyttning av transportlåda. 

Rörlig 1/0 dörr tillsammans med maskinskydd åtskiljer miljöerna. 

Engångshandskar tillsammans med Renrumsdräkt håller produkten fri från 

kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging samt autoklavering av de delar som är i 

kontakt med tuben. 

Fördelar: Energisnålt, passiva skydd för tub, platsbesparande, fåtal delar som 

behöver steriliseras, många existerande maskinelement med beprövad 

teknik, enkel bufferthållning. 

Nackdelar: Oflexibel lösning, mycket manuell hantering, okontrollerad 

tubrörelse. 

 
Figur 33: Funktioner som ingår i koncept 2 
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Koncept 3: 

Rackmonterat buffertmagasin där lådorna förs fram med osmorda 

kedjetransportörer. 

Transportlådan fungerar som magasin. 

Rörlig 1/0 dörr tillsammans med maskinskydd åtskiljer miljöerna. 

Handskbox och renrumsdräkt håller produkten fri från kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging samt autoklavering av de delar som är i 

kontakt med tuben. 

Fördelar: Enkla mekaniska element, enkel rengöring, enkel att få tät, säker 

vid energibortfall, mycket enkelt att bygga stor buffert. 

Nackdelar: Oflexibel lösning, mycket manuell hantering, delvis ny 

obeprövad teknik, okontrollerad tubrörelse. 

 
Figur 34: Funktioner som ingår i koncept 3 
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Koncept 4: 

Deltarobot plockar tuberna med vakuum från transportlådan. 

Transportlådan förs fram med rullband. 

Maskinskydd tillsammans med 1/0 dörr och luftgardin åtskiljer miljöerna. 

Handskbox och återanvändbart robotverktyg som kan autoklaveras håller 

produkten fri från kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging samt autoklavering av de delar som är i 

kontakt med tuben. 

Fördelar: Flexibel, inbyggd intelligens, VISION® system. 

Nackdelar: Utrymmeskrävande, befinner sig konstant ovanför öppen tub, ny 

obeprövad typ av tubhållare. 

 
Figur 35: Funktioner som ingår i koncept 4 
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Koncept 5: 

Pick-and-place för inmatning av tuber där transportlådan kräver ett 

samverkande bord undertill. 

Rullband för att förflytta transportlådan till bordet. 

Maskinskydd tillsammans med 1/0 dörr och luftgardin åtskiljer miljöerna. 

Handskbox och återanvändbart robotverktyg som kan autoklaveras håller 

produkten fri från kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging samt autoklavering av de delar som är i 

kontakt med tuben. 

Fördelar: Snabb, enkel mekanik, beprövad teknik. 

Nackdelar: Oflexibel, ny obeprövad typ av tubhållare. 

 
Figur 36: Funktioner som ingår i koncept 5 
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Koncept 6: 

Klassisk industrirobot med klämgrepp för matning av tuber. 

Rullband för att förflytta transportlådan. 

Maskinskydd tillsammans med 1/0 dörr och luftgardin åtskiljer miljöerna. 

Handskbox och engångs robotverktyg håller produkten fri från 

kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging och verktygen används enbart till en batch 

och kasseras sedan. 

Fördelar: Mycket beprövad teknik, relativt flexibel, autoklavering används 

ej. 

Nackdelar: Ny obeprövad typ av tubhållare, utrymmeskrävande, svår att 

sterilisera. 

 

 
Figur 37: Funktioner som ingår i koncept 6 
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Koncept 7 

SCARA-robot med klämgrepp för matning av tuber. 

Rullband för att förflytta transportlådan. 

Maskinskydd tillsammans med 1/0 dörr och luftgardin åtskiljer miljöerna. 

Handskbox och återanvändbart robotverktyg som kan autoklaveras håller 

produkten fri från kontaminanter. 

Sterilisering sker genom fogging samt autoklavering av de delar som är i 

kontakt med tuben. 

Fördelar: Flexibel, VISION® system, platsbesparande, kompakt stör ej 

luftströmmen, hög precision, finns ISO-klassificerad, 

Nackdelar: Ny obeprövad typ av tubhållare. 

 
Figur 38: Funktioner som ingår i koncept 7 
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Bilaga 2 Klassificering 
 
Tabell 2: Tabell för översättning av klassificering mellan olika standards 
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Bilaga 3 Ordlista 

Aldehyder, kemiskt kolväte som innehåller en karbonylgrupp 

Antiseptiska, behandlar redan befintliga mikroorganismer 

Aseptisk, behandlar uppkomsten av mikroorganismer 

Autoklav, tryckkokare där man steriliserar detaljer med ånga 

Batch, parti av produkter tillverkning 

Bipacksedel, tryckt informationsblad som följer med ett läkemedel 

CIP, förkortning av rengöring på plats (Cleaning In Place) 

Dekontaminering, avlägsna förorening från material eller område 

Desinfektion, reduktion av mikroorganismer för att minimera risken av 

smittspridning 

Infektiös, Smittsam  

Fogging, teknik för att skapa en gasdimma i ett utrymme 

Frihetsgrader, variabel för att definiera en kropps läge i ett rums rymd 

Halogener, grupp av grundämnen som lätt reagerar med andra ämnen 

HEPA-filter, förkortning av High Efficiency Particulate Air-filter 

Inerta, reagerar långsamt med andra ämnen 

Kontaminant, ett tillstånd eller ett ämne som förorenar  

Peroxider, kemiskt ämne som innehåller en peroxidgrupp 

Prioner, infektiös partikel som bara innehåller protein 

SIP, förkortning av sterilisation på plats (Sterilisation In Place) 

Tensid, ytaktivt ämne(Surfaktant) 

ULPA-filter, förkortning av Ultra Low Particulate Air-filter 

 

 



  
 

Sida 1 av 1 

Olof Hultqvist & Peter Magnusson 

Bilaga 4 Tidsplanering (Gantt chart) 
 
Tabell 3: Gantt chart för examensarbetet Aseptisk fyllning 
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Bilaga 5 Renrum 
 

Historik 

I sin artikel skriver Holbrook (2009) att dagens moderna renrum har sitt 

ursprung från både medicinsk- och industriellt perspektiv.  

Redan vid det Amerikanska inbördeskriget med början 1861, och med sina 

många sårade soldater, så insågs vikten av renhet vid behandlingar för att 

minska dödsantalen.  

Det antiseptiska tillvägagångssättet spreds in till operationssalarna, där det 

eftersträvades att hålla så rent som möjligt.  

Flera metoder togs fram för att kontrollera förekomsten av föroreningar, det 

gjordes försök med värmesterilisering av verktyg och arbetsytor, samt att 

möblera så sparsamt som möjligt och det användes material som metall och 

glas.  

In- och utförsel av material begränsas till rummet, som hjälper till med att 

säkerställa att inga fler föroreningar tillförs och att de förblir oförändrade i 

rummet. 

Så småningom utvecklar kirurgerna en mer aseptisk medvetenhet som leder 

till användandet av speciella skyddskläder, mask och handskar.  

Under andra världskriget så började ett nytt problem växa i och med de 

överfulla barackerna, där infektioner spreds i en hög takt, och det var att 

infektioner sprids i luften.  

Efter andra världskrigets slut börjades undersökningar göras om hur 

ventilation och termodynamik påverkar bakteriespridningen, och försök 

gjordes på olika håll i världen, det kunde konstateras att rum med sluten 

ventilation och kontrollerade luftflöden minskade riskerna för infektion ännu 

mer vid operation. 

Parallellt med att det gjordes framgångar på den medicinska sidan så har 

industrin insett fördelarna med att ha en ren miljö vid tillverkning. 

Där klocktillverkningen med början runt 1850-talet är oroad för hur smuts 

påverkar de små delarna som finns inuti klockan, och i takt med att de 

mekaniska delarna blir mindre så inses vikten av att hålla en ren miljö vid 

montering, som är extremt viktig för klockans precision.  

Upptäckter som att monteringen kan vara högre placerad i en lokal, så 

minskar risken för att smuts ska hamna i klockan. 
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Strävan efter att gör saker mindre och precisare är något som finns även på 

andra håll i industrin, och när tillverkningen av kullager och kugghjul börjar 

ta fart i spåren av första världskriget, så anammas även här vikten av 

renlighet vid tillverkning och montering.  

Med den växande bil- och flygplansindustrin så pressas utvecklingen framåt 

ännu mer, renligheten är avgörande när saker ska vara tillförlitliga, även 

inom elektronikbranschen finns det stora krav på renlighet när produkterna 

blir mer komplexa.  

Det andra världskriget också en stor påverkan, maskiner, vapen och 

radiokommunikation måste vara tillförlitliga och lätthanterliga.  

Ingenjörerna blev tvungna att ta fram filter och ventilationsutrustning för att 

kunna kontrollera miljön, och det kombineras olika tekniker och material 

från en mängd branscher, som t.ex. luftkonditioneringen för att styra 

temperatur och luftflöde på industrin. 

Det är under det utvecklingen av atomvapen och forskningen inom kärnkraft 

som det gjorts stora framgångar inom extrem renlighet, med laminära 

luftflöden och slutna rum, där den ständiga utvecklingen leder till en uppsjö 

av olika lösningar på renrum.  

Detta leder till att i början på 1961 så påbörjade US Air Force arbetet med 

att försöka att skapa en enhetlig standard.  

Experter och kunskap samlas från flera områden för att kunna forma en 

generell standard, även in information om biologiskkontamination samlades 

in, och det här var början till den klassificeringen som användes vid NASAs 

Apollo program och som är grunden till den standard som finns idag. 

 

Filter 

Carlberg (1995) beskriver hur luften renas i olika steg för att sedan avslutas 

med att åstadkomma den ultrarena luften.  

Det första steget är ett slags förfilter där partiklar i storleksordningen 

10-20 µm fångas upp. 

I andra steget tar ett finfilter hand om partiklar mellan 3-5 µm och det 

hjälper till att hålla uppe livslängden på slutfiltren.  

Det handlar i vanliga fall två typer av filter som används för slutrening. 

HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) som klarar partiklar ner till en 

storlek på 0,3 µm, och då de flesta luftburna mikroorganismerna är runt den 

storleken, så nämns ofta en effektivitet på 99,99 % för denna typ av filter. 
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ULPA-filter (Ultra Low Particulate Air) som klarar partiklar ner till en 

storlek på 0,12 µm, och det klarar då även virus som ofta är mindre än 

0,3 µm, och har en effektivitet på 99,9995 %. Det räknas därför som ett 

sterilt luftfilter.  

De finns en mängd olika varianter beroende fabrikat och under vilka 

förutsättningar de skall användas.  

Filtren installeras efter det att hela renrummet och ventilationskanalerna har 

rengjorts och efter installation kontrolleras det noggrant så det inte finns 

några läckage förbi filtren.  

För att se om de är tillförlitliga eller behöver ersättas med nya mäts 

tryckskillnaden över filtren löpande med manometer. 

Rengöring 

I boken Ramstorp (1997) så förklaras rengöring som att föroreningar på 

materialytor avlägsnas.  

Detta handlar inte bara om partiklar som är synliga för blotta ögat utan även 

osynliga föroreningar som tas bort och det brukar beskrivas som 

dekontaminering.  

I Renrum finns höga krav på städrutiner och det innebär stora ansvar för de 

som vistas där.  

En desinficering får gärna genomföras innan eller i samband med 

rengöringen, det för att öka effekten med rengöringen och minska risker för 

smittspridning.  

Rengöringsprocessen brukar delas in två metoder torr och våt och riktlinjer 

för rengöring, desinficering och sanering finns även att läsa i svenskstandard 

SS–EN ISO 13408. 

Torra rengöringsmetoder 

Torra metoder innefattar dammsugning som är billig och effektiv för större 

partiklar, men även olika torkdukar och moppar som inte behöver fuktas och 

samt produkter som klibbmattor finns som fångar upp och vidhäftar 

partiklar. Nackdelar som att orsaka statisk elektricitet kan förekomma. 

Våta rengöringsmetoder 

Våta metoder ger till skillnad från de torra metoderna en djupare rengöring 

och fångar lättare upp partiklarna, och ofta används den tillsammans med ett 

rengöringsmedel, som hjälper till att lösa upp föroreningar och avdöda 

mikroorganismer. Viktigt att tänka på är att inte rengöringsmedlet 

åstadkommer oxidering eller startar en oönskad reaktion. 
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Desinfektion 

McDonnell, Sheard (2012) förklarar hur desinfektion används för att 

reducera antalet smittämnen och avdöda mikroorganismer på ytor, i luft och 

vatten.  

Om det föreligger stor risk för smittspridning skall föremålen desinficeras så 

fort som möjlig och desinfektionen delas ofta in i två olika metoder fysisk 

och kemisk.  

Fysiska desinfektionsmetoder 

Till de fysiska metoderna i räknas desinfektion med värme där kan luft, ånga 

och vatten användas.  

Kokning i vatten är ett vanligt och enkelt sätt att desinficera olika material. 

Men det är viktigt att ta hänsyn till temperatur- och tidsaspekten när en 

metod med värme används och även att materialen tål värmen. En 

temperatur av ca 90°C i vatten och ånga är vanlig och för varmluft 

eftersträvas helst en ännu högre temperatur.  

Strålning är en annan metod och där används UV-strålning (Ultraviolett ljus) 

för att desinficera ytor, luft och vatten. Då ljuset inte har så penetrerande 

kraft så används det mest för att bevara en renhet.  

Även IR-strålning (Infrarött ljus) och mikrovågor förekommer men då för att 

tillföra värme till luften. 

Filtrering räknas också in till de här metoderna och har den fördelen att 

föroreningarna fångas upp och stannar kvar i filtren.  

De är vanligt förekommande när det handlar om luft och gaser men används 

även till vätskor, samt är tillgängliga i många olika typer beroende på 

ändamål och fabrikat.  

Kemiska desinfektionsmetoder 

Det finns många typer av kemiska desinfektionsmetoder och de används ofta 

till material som inte tål värme eller andra speciella förhållanden. 

Alkoholer är ett vanligt förekommande inom sjukvården för den är lätt att 

använda samt för sin bakteriedödande egenskap och snabba avdunstning. De 

kan också enkelt blandas i olika koncentrationer för bästa effekt, men några 

nackdelar kan vara brandfaran och en sämre effekt på virus. 

Aldehyder som glutaraldehyd och formaldehyd var tidigare vanligt 

förekommande då det var effektiv mot både bakterier och virus. De kan 

också blandas i olika koncentrationer och användas i både vätske- och 
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gasform, men används mer sällan då det visats ha framkalla allergibesvär 

och irritationer. 

Halogener som jod används ofta som handdesinfektion och sårrengöring. 

Men hit räknas också klor som är en av de kemikalierna som används mest i 

världen idag, den är billig, och är vanligt som vattendesinficering.  

Klor kan ha stor påverkan på de material som den används på som t.ex. rost 

på rostfria material och åldring av plaster, och den skall inte användas med 

syror då den kan avge giftig klorgas.  

Båda kemikalierna har en tendens till ge färgning och beroende av tid och 

koncentration för bästa desinfektion, men har en fördel med hänsyn till vissa 

miljömässiga aspekter. 

Peroxider som väteperoxid, perättiksyra och klordioxid har mycket bra 

desinficerande egenskaper.  

Väteperoxid har en oxiderande verkan och kan påverka olika material men 

har även då en viss penetrerande egenskap på organiska material som också 

är absorberande.  

Den kan användas i gasform och har då mindre verkan på material och 

elektronik, samt har då fördelen att kunna desinficera hela rum och den 

utrustning som finns där.  

Gasen kan vara skadlig och bör vara noggrant kontrollerad då den kan ge 

irritationer och brännskador, men används ofta med hänsyn till miljömässiga 

aspekter.  

Perättiksyra används nästan uteslutande i flytande form till desinficering av 

ytor och maskiner, och den kan ha en starkt irriterande lukt samt ha en viss 

påverkan material.  

Klordioxid har något bättre effekt än klor och har inte heller den speciella 

lukten. Den används i vätskeform och ofta till yt- och maskinrengöring, och 

räknas som säker ofarlig beroende på sammansättning. 

Kvartenära ammoniumföreningar är en tensid (ytaktivt ämne) som har 

förmågan att samla och hålla kvar smuts, fet och oljor i vatten. Används för 

desinficering och rengöring, finns som ofta som torkservetter, och är 

effektiva samt ofarliga beroende på sammansättning. 

Fenoler som triklosan och kloroxynol anses vara en mild och ofarlig 

desinficering som ofta används till tvålar, handrengöring och i andra 

aseptiska produkter. 
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Figur 39: Kemiska ämnen för desinfektion och sterilisering samt deras funktion 

 

Sterilisering 

McDonnell, Sheard (2012) beskriver det nära släktskapet mellan sterilisering 

och desinfektion.  

Den stora skillnaden är att vid sterilisering så avdödas allt livskraftigt 

mikrobakteriellt liv, samt även bakteriella sporer, så att föremålet är fritt från 

smittoämnen, se figur 38.  

Föremålen bör desinficeras och rengöras innan sterilisering för att minimera 

risken med att prioner (infektiös partikel, muterat protein) ska finnas kvar. 

Likt desinficering delas sterilisering in i fysiska och kemiska metoder.  

 
Figur 40: Översikt av sterilisering och desinficering samt deras verkan på olika mikroorganismer 

Fysiska steriliseringsmetoder 

Bland de fysiska metoderna finns sterilisering med torr mättad ånga som 

också är den mest använda metoden inom sjukvården.  
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Det finns ett direkt samband mellan tryck och temperatur för ånga, vilket ger 

att genom ett högre tryck kan en högre temperatur nås på ångan.  

Ofta används en autoklav (ångtryckkammare) där tryck, temperatur och tid 

kontrolleras.  

För att få maximal effekt och penetration för ångan så skapas ett vacuum 

innan, vilket säkerställer att det inte finns några luftfickor där ångan inte 

kommer åt.  

Autoklaver är effektiva, ekonomiska i drift och finns i många olika typer 

men kräver noggrann kontroll, hantering och hög kvalitet på ångan.  

En typisk ångcykel är 134°C i 4 minuter och kan göras i flera omgångar för 

att minska riskerna ytterligare och krävs för avdödande av prioner. 

Torr värme används som steriliseringstillämpning där bakterierna förbränns, 

här finns många olika typer men generellt är temperatur av 180°C i 30 

minuter rekommenderat, och kräver att materialen är värmetåliga. 

Joniserad strålning kan förekomma in form av IR- och UV-strålning som 

förekommer ofta förekommer som ett förstadium i sterilisering.  

Men här finns också extrema metoder som röntgenstrålning, 

elektromagnetiskstrålning (γ-strålning) och radioaktivstrålning (β-strålning), 

vilka är strikt kontrollerade och medför stora riskfaktorer, men är väldigt 

effektiva. 

Filtrering används främst för vätskor och gaser, och här är det främst 

ULPA-filter men även vissa typer av HEPA-filter som används, ofta i 

kombination med UV-ljus. 

Kemiska steriliseringsmetoder 

En av de kemiska metoderna är med etylenoxid gas, som ofta används till 

sterilisering av organiska material, då den har bra penetrationsförmåga och 

låg arbetstemperatur.  

Den kan med fördel användas till material som är känsliga för höga 

temperaturer och fukt. Då den har hög effektivitet och låg påverkan på 

material.  

Men några nackdelar är att den är explosiv och brandfarlig samt framkalla 

irritationer och är giftig vid inandning.  

Sterilisationen kontrolleras med hjälp av temperatur, fuktighet, 

koncentration och tid. Då den ofta sker i separata kammare.  
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Formaldehyd gas (Metanal) är en ganska ovanlig metod för sterilisering men 

används ibland löst i vatten.  

Det finns även här slutna kammare som använder gasen, då den är 

brandfarlig samt ger starka irritationer och är allergi- och 

cancerframkallande, men används i mindre utsträckning nu för tiden. 

Flytande perättiksyra är en peroxid som kan användas vid rums 

temperaturer. Den är snabbverkande men oxiderande och giftig. 

Cleaning in place (CIP) 

Enligt Ramstorp (1999) så beskrivs CIP som en metod för att rengöra delar 

ur ett processystem utan att det monteras isär.  

Det sker genom att en disklösning med hög hastighet passerar genom 

processutrustningen.  

Det bör beaktas att det är vanligt att föroreningarna rycks loss och fastnar i 

filter och likande vid CIP, men även att alla delar måste tåla disklösningen. 

Sterilization in place (SIP) 

Ramstorp (1999) beskriver även SIP som också en metod för rengöring utan 

att montera isär processystemet. Men här används ånga för att sterilisera 

systemet.  

Steriliseringstemperaturen uppnås genom att tryck och flöde i 

processystemet regleras.  

Det är viktigt att hela systemet genomflödas av ångan i samma riktning, 

samt att systemet är väl dränerat, så att när ångan tappar temperatur och 

kondenserar inte blir kvar i systemet.  

Materialet i systemet måste vara godkänt för trycket och temperaturen av 

ångan. 
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