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Förord  
Detta examensarbete har utförts på Umeå Universitet och är det sista arbete jag genomför 

under min treåriga högskoleingenjörsutbildning. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har 

utförts under första perioden höstterminen 2016.  

Beställaren av detta projekt var APL (Apotekets produktion och laboratorier). Jag vill tacka 

Per Olsson och Petter Nilsson på APL för möjligheten att utföra mitt examensarbete hos 

dem samt för det stöd jag har fått. Att få möjligheten att få se hur deras maskiner fungerar 

och samtidigt få tillgång till allt material jag behövde har varit en stor hjälp i detta arbete. 

Jag vill även ge ett stort tack till Lars Andersson vid Umeå Universitet för den hjälp jag har 

fått gällande rapportskrivningen. 

  
  
  
  
Sammanfattning  
Detta är ett projekt som har utförts under hösten 2016 för Högskoleingenjör i maskinteknik 

vid Umeå universitet. Arbetet omfattade 15 högskolepoäng.   

Syftet med projektet är att ta fram nya formatdelar till en maskin som APL använder i sin 

produktion. Maskinen i fråga fyller flaskor med vätska som sedan försluts och skickas vidare 

till nästa station. APL använder sig av flera olika storlekar på dessa flaskor men har endast 

tillgång till en storlek på formatdelarna. Detta skapade ett problem när man arbetade med 

de mindre flaskorna eftersom man då blev man tvingad att lägga in inlägg på de ställen där 

formatdelarna var för stora.   

De material som de gamla formatdelarna bestod av var även ett område som undersöktes. 

Detta med anledning av att alla delarna värmesteriliseras innan de används i maskinen och 

under en sådan behandling så utsätts materialet för höga temperaturer. Med det material 

som används i dagsläget så orsakar uppvärmningen att delarna tappar sin form eftersom de 

inte är gjorda för de temperaturer som de utsätts för i autoklaven.  

Syfte med de här projekten är alltså att ta fram 3D-modeller för nya formatdelar som är 

anpassade efter de flaskorna med mindre dimensioner, samt att undersöka om det finns 

andra material som kan vara mer lämpade för de påfrestningar som delarna utsätts för.  

  

För att uppnå detta så har de gamla formatdelarna undersökts och skissats av. Därefter har 

de relevanta måtten korrigerats och de nya modellerna har ritats upp i CAD-programmet 

Solid Works.   

En undersökning om materialmöjligheterna har även gjorts, då med fokus på olika 

plastmaterial samt de tillverkningsmetoder som är relevanta. Fokus när det gällde 

materialen låg till största del på egenskaper vid höga temperaturer. Värden har tagits ur 

tabeller, beräkningar har gjorts och tillsammans visar detta vilket material som är bäst 

lämpat för APLs ändamål.  

  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
Abstract  
This is a project that has been carried out in autumn 2016 for Bachelor of engineering in 

mechanical engineering at Umeå University. The work included 15 credits.  The aim of the 

project is to produce new parts for a machine that APL uses in its production. The machine in 

question fills bottles with liquid which is then sealed and sent on to the next station. APL 

makes use of several different sizes of these bottles but only have access to one size of 

format elements. This created a problem in that when you are working with the smaller 

bottles you are forced to put some extra material in where the format parts were too big.  

  

The materials that the old format parts consisted of was also an area that was investigated. 

This is because all parts are Heat-sterilized before they are used in the machine and during 

such treatment they are exposed to high temperatures. With the material used at the 

present time this heating process was causing the parts to lose their shape as they are not 

made for the temperature to which they are exposed.  

The purpose of this project is thus to produce 3d-drawings for the new format elements that 

are tailored to the bottles with smaller dimensions, as well as to investigate whether there 

are other materials that may be more suitable for the strain that parts are exposed to.  

  

To achieve this, i have examined the old parts and have taken the relevant measurements.  

The old measurements have been corrected and the new models have been drawn up in the 

CAD program SolidWorks. Since then, dimensioned drawings designed to serve as a 

manufacturing base have been made.    

A study on material opportunities has also taken place, focusing on different plastic 

materials and the manufacturing processes that are relevant. Focus in terms of the materials 

was largely put on properties at high temperatures. Values are obtained from tables and 

calculations have been made, and together, this shows what material is best suited for the 

APLs purposes.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

 

Innehållsförteckning   

1. Inledning ...................................................................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................................ 1 
1.2 Syfte och problemställning ................................................................................................................................... 1 
1.3 Mål.......................................................................................................................................................................... 1 
1.4 Avgränsningar ....................................................................................................................................................... 1 
1.5 Rapportstruktur ..................................................................................................................................................... 2 

2. Teori............................................................................................................................................................................. 2 
2.1 Val av material ....................................................................................................................................................... 2 
2.2 Relevanta formler och termer vid beräkning av volymförändringar vid ökande temperaturer ...................... 3 
2.3 Plast ....................................................................................................................................................................... 4 

2.3.1 Polyetereterketen (PEEK) .............................................................................................................................. 5 
2.3.2Polykarbonat ................................................................................................................................................... 5 
2.3.3 Polyeten .......................................................................................................................................................... 5 
2.3.4 POM (acetal) .................................................................................................................................................. 6 
2.3.5ABS .................................................................................................................................................................. 6 
2.3.6 EP (epoxi) ....................................................................................................................................................... 6 
2.3.7 PA .................................................................................................................................................................... 6 

2.4 Värmebeständiga plaster ...................................................................................................................................... 6 
2.5 Tillverkningsmetoder ........................................................................................................................................... 7 

2.5.1 Formsprutning ................................................................................................................................................ 7 
2.5.2 Extrudering .................................................................................................................................................... 7 
2.5.3 Rotationsgjutning .......................................................................................................................................... 8 
2.5.4 Additiv tillverkning ........................................................................................................................................ 8 

2.6 Sterilisering ........................................................................................................................................................... 9 
2.6.1 Autoklav .......................................................................................................................................................... 9 
2.6.2 Kemisksterilisering ....................................................................................................................................... 11 

3. Metod/Tillvägagångssätt/Experiment/Design ........................................................................................................ 11 
3.1 Planering ............................................................................................................................................................... 11 

3.1.1 Måttagning ..................................................................................................................................................... 11 
3.1.2 CAD (Computer Assisted Design) ............................................................................................................... 13 

3.2 Design .................................................................................................................................................................. 13 
3.3 Konstruktion ....................................................................................................................................................... 13 
3.4 Materialval .......................................................................................................................................................... 15 

3.4.1 Förlängning av material ............................................................................................................................... 16 
4. Resultat ..................................................................................................................................................................... 18 
5. Slutsatser och diskussion ......................................................................................................................................... 19 
6. Referenser ................................................................................................................................................................. 20 
7. Bilagor ....................................................................................................................................................................... 22 

Bilaga 1 - Tabeller ...................................................................................................................................................... 22 
Bilaga 2- Resultat konstruktion ............................................................................................................................... 26 
Bilaga 3 – Delarna i en assembly ............................................................................................................................. 29 

 

  

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

I Sverige har läkemedel tillverkats på apotek sedan 1500-talet. År 1971 förstatligades 

apoteksbranschen och Apoteksbolaget AB fick monopol över marknaden. Apotek Produktion 

och Laboratorier (APL) ingick som en enhet i Apoteksbolaget. APLs uppdrag var att förse 

förskrivare med specialtillverkade läkemedel för individanpassad behandling. APL har under 

de senaste 30 åren även erbjudit tjänster till Life science industrin som en 

kontraktstillverkare.  

   

APL består idag av 4 st. fabriker, Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, där läkemedel av 

olika slag tillverkas. APL omsätter mellan 1 och 1,5 miljarder varje år. I Umeå tillverkas 

huvudsakligen sterila flytande läkemedel i olika förpackningar.   

Rota 2 är det interna namnet på en fyllningsmaskin tillverkad av Tyska företaget Rota och 

som har använts på APL i snart 14 år. Rota 2 fyller flaskor i både glas och plast med både 

skruv och tryck-kork.  

1.2 Syfte och problemställning  

Flaskor matas från ett lutande transportband via en skruv till ett stjärnhjul. Stjärnhjulet 

stegar fram flaskorna stationsvis. Fyllning, montering av ev. inlägg, montering av kork/kapsyl, 

förskruvning är de stationer som används. All denna transport av flaskor kräver formatdelar i 

plast, som är unika för varje flaskstorlek.  

APL saknar idag formatdelar för en av flaskorna, och skulle behöva hjälp med att ta fram 

ritningar på dessa formatdelar. Som mall att utgå ifrån finns det befintliga formatdelar, i 

felaktig storlek. På grund av att formatdelar värmesteriliseras vid varje användning i 

autoklaver så krävs en formstabil plast, detta är något som APL också skulle vilja ha hjälp 

med att utreda.   

1.3 Mål  

Målet med det här projektet är att undersöka och ta fram ett material med högre 

formfasthet vid höga temperaturer än vad som används idag, samt konstruera nya 

formatdelar med dimensioner som stämmer överens med de mindre flaskorna.  

  

1.4 Avgränsningar  

Detta arbete avser att ta fram tillverkningsunderlag i form av 3D-modeller för de nya 

formatdelarna. Det kommer även läggas fram faktaunderlag och ett förslag på ett alternativt 

material som kan användas istället för det som brukas i nuläget.  

  

Tillverkning kommer inte att innefattas i detta projekt då det dels inte finns tillräckligt med 

tid, men även för att APL själva inte vet när dessa delar kommer att gå i produktion.  

  



2 
 

1.5 Rapportstruktur  

Denna rapport är uppdelad i en teori, metod, resultat och diskussionsdel.   

I teoridelen kommer de teorier som har varit relevanta för att få fram resultaten att läggas 

fram. Metoder och begrepp som används kommer också att förklaras på en grundläggande 

nivå. Detta för att läsaren lättare ska få en inblick i vilka teorier som ligger bakom det 

slutgiltiga resultatet.  

Metoddelen kommer ge läsaren en inblick i hur själva arbetsförloppet har framskridit och 

hur olika val har motiverats.  

I resultatdelen kommer resultaten läggas fram och jämföras med den kravspecifikation som 

togs fram i början på projektet.  

Slutligen så kommer jag i diskussionsdelen redogöra för vad de resultat jag har kommit fram 

till har för effekter, samt vad som hade kunnat göras annorlunda för att förbättra hela 

projektprocessen.  

  

  
  
  
2. Teori  

 I teoridelen kommer faktaunderlag tas fram och presenteras för att ge en bra bild av vad 

som krävdes för att komma fram till de resultaten som redovisas i slutet av rapporten. I 

materialvalsdelen kommer de tabeller och den information om de olika materialen som kan 

vara av intresse att diskuteras. De olika tillverkningsmetoderna och vad de har för inverkan 

på de slutgiltiga materialegenskaperna kommer att förklaras.  

  

2.1 Val av material  

Eftersom formatdelarna som APL använder sig av måste hålla en hög grad av renlighet 

(sterila) så finns det en del krav som materialet måste klara, då med tanke på formfasthet 

under höga temperaturer.  

Som det ser ut idag så har inte APL formatdelar i ett material som är optimalt för 

värmesterilisering eftersom det helt enkelt inte är formstabilt nog vid de höga 

temperaturerna som materialet utsätts för inuti autoklaven.  

I följande stycken kommer exempel läggas fram på material som kan vara lämpliga för den 

miljön och de påfrestningar som materialet kommer att utsättas för.  
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2.2 Relevanta formler och termer vid beräkning av volymförändringar vid ökande 
temperaturer  
 

Tabell 1. Här visas de tecknen som har använts i de uträkningar som utförs i denna rapport. Även deras 

betydelse och enhet förklaras. 

Symbol   Betydelse  Enhet  

 𝑙  Längd  𝑚  

 
𝑙0  

Utgångslängd  𝑚  

 𝑙1  Slutlängd  𝑚  

 ∆𝑙  Längddifferens  𝑚  

 𝐴  Area  𝑚2  

 𝐴0  Utgångsarea  𝑚2  

 𝐴1  Slut area  𝑚2  

 ∆𝐴  Areadifferens  𝑚2  

 𝑉  Volym  𝑚3  

 𝑉0  Utgångsvolym  𝑚3  

 𝑉1  Slutvolym  𝑚3  

 ∆𝑉  Volymdifferens  𝑚3  

𝑇  Temperaturdifferens  K  

  Längdutvidgningskoefficient  K   

 

I tabell 1 så kan man se de relevanta symbolerna samt deras betydelse. När det gäller 

materialvalet kommer focus att ligga på maximal brukstemperatur samt 

längdutvidgningskoefficienten då det är dessa faktorer som till största del visar hur ett 

material beter sig i höga temperaturer.  
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Det finns tre huvudsakliga formler som kommer att vara intressanta för att ta reda på hur 

pass bra ett material hanterar värmeökningar. En formel kommer beskriva ökning av 

längden, en beskriver ökning av arean och den sista beskriver förändringen i volym.  

Förklaring av symbolerna kan finnas i tabell 1.  

(1) 𝑙   

(2) 𝑇  

 

(3) 𝐴   

 

(4) 𝑇  

 

(5) 𝑉   

 

(6) 𝑇  

  

  

2.3 Plast  

Plast är ett av de mest mångsidiga materialen som existerar. Det finns en oerhört stor mängd 

olika typer och många med flera olika positiva egenskaper. Det kan tåla höga och låga 

temperaturer, ha en hög hållfasthet och samtidigt vara relativt lätt.  

  
Figur 1 - Amorfa och kristallina plaster [1]  
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2.3.1 Polyetereterketen (PEEK)  

PEEK är en termoplast som ofta används inom ingenjörsapplikationer. Den har en hög 

värmebeständighet och stabil kemisk struktur, vilket är en stor fördel inom många olika 

arbetsområden.  

PEEK visar mycket goda egenskaper i miljöer med stora mängder kemikalier av många olika 

slag, och även höga temperaturer. PEEK kan bara upplösas av koncentrerat svavel- och 

salpetersyra. Materialet är både hårt, styvt och en stark polymer vilket resulterar i en lång 

livslängd under de rätta förhållandena  

Materialet kan utsättas för ånga och vatten under högt tryck utan att uppvisa några 

förlorade materialegenskaper   

PEEK kan användas inom många olika områden på grund av sina många positiva egenskaper, 

ett exempel är att PEEK fungerar bra för de förhållanden som uppstår på tex utsidan av ett 

flygplan, där materialet kommer i kontakt med partiklar i atmosfären samt låga 

temperaturer. Materialet har även en fördel att det är lätt, har hög kemiskresistans och är 

relativt billigt.   

Det används även flitigt inom sjukvården, då främst inom implantatsområdet. Det skadar 

inte huden eller kroppen, vilket gör den lämplig för reparation av mjuka vävnader och 

liknande.   

I tillverkning av medicin är det också vanligt att PEEK används. Sterilisering i autoklaver är 

vanligt då renlighetskraven är extremt höga vilket gör att PEEK är ett lämpligt material med 

dess höga värmebeständighet. Sterilisering i över 150°C är inte ovanligt vilket utesluter 

många andra ämnen.[2]  

  

Det finns olika versioner av PEEK beroende på vilken grad med fyllnadsmedel som har 

använts vid tillverkningen. I bilaga 1 visas egenskaperna för ofylld, 30% glasfiber och 30% 

kolfiber. Skillnaden mellan dessa fyllnadsgrader när det gäller temperaturegenskaperna 

skiljer sig inte så mycket, men man kan se att maximala brukstemperaturen ökar med cirka  

10 grader Celsius när 30% kolfiber blivit implementerat i materialet. Även 

förlängningskoefficienten minskar något i detta fall.   

  

2.3.2Polykarbonat  

PC eller polykarbonat är en amorf plast med mycket hög slagseghet. Tack vare sina 

egenskaper som extremt stark och transparant (85-90 %) används den faktiskt som 

skottsäkert glas. Men den används också till t.ex. CD-skivor. [3]  

  

2.3.3 Polyeten  

PE är faktiskt den mest använda plasten med egenskaper som seg, flexibel men generellt 

relativt låg styrka. PE finns i två grupper en HD (hög densitet) och LD (låg densitet). PE-HD är 

lite starkare men också tyngre men inte heller lika seg medans PE-LD är lite svagare men 

också lite lättare och fortfarande relativt seg. Polyeten har även goda elektriska egenskaper. 

Den har god tålighet mot syror och även vissa svagare lösningsmedel. Materialet kan hantera 

kyla bra och påverkas inte av fuktiga miljöer.   

En nackdel är dock dess egenskaper vid höga temperaturer då den har mycket svårt att hålla 

formen. Kan även vara problematiskt att använda vid limning utan tidigare ytbehandling. [3]  
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2.3.4 POM (acetal)   

POM används, mycket tack vare sina goda bearbetningsegenskaper och sina slitstarka 

egenskaper, framför allt i många tekniska lösningar, som kugghjul, snäppfästen och liknande. 

Materialet återfinns ofta i produkter som cykellysen, kugghjul i leksaker och i hemelektronik, 

cd-spelare, skrivare etc. [3]  

  

  

2.3.5ABS   

ABS-plasten är en plast som tål låga temperaturer har liten formkrypning och också håller ett 

lågt pris. Plasten går även att armera med glasfiber för ökad styvhet samt UV stabiliseras 

med hjälp av t.ex. kimrök. Icke-stabiliserat har plasten dock en dålig UV beständighet och är 

också känslig mot lösningsmedel. Egenskaperna vid temperaturförändringar gör att den ofta 

används i produkter för utomhusbruk. Ett exempel på en produkt i ABS är Lego.  [3]  

2.3.6 EP (epoxi)   

EP är en mycket stark och motståndskraftig plast. Den används som bindemedel, 

fyllnadsmaterial, skyddande skikt för stål och betong. Den används även till många 

gjutformar. EP klarar av att stå emot nästan alla syror och lösningsmedel, men klarar 

däremot inte av starka baser eller lösningsmedel av klor. [3]  

   

2.3.7 PA  

PA är den plast som i folkmun kallas nylon. Det är en stark och slitstark plast som ofta 

armeras med olika former av fibrer. Tack vare att PA kan absorbera vatten så är det också en 

mjukplast. Den har där emot inte någon bra UV-resistens och måste behandlas för att kunna 

användas utomhus. PA används bland annat i fiskelinor, verktygshandtag m.m. [3]  

2.4 Värmebeständiga plaster  

I bilaga 1 och 2 så kan man se en tabell där det finns listat ett antal specialplaster utformade 

just för att klara av höga temperaturförhållanden samtidigt som de håller sin form. Som man 

kan utläsa ur tabellen så klarar nästan alla av plasterna av temperaturer en bra bit över de 

som de kan utsättas för vid sterilisering i en autoklav. De plasterna som har undersökts 

noggrannare har handelsnamnen Vespel, Torlon, Ryton och Noryl.  

  

  

Vespel är en polyimid som kan stå emot temperaturer upp till 300°C utan att tappa sina 

naturliga egenskaper. Denna plast kan ofta se användning i till exempel jetmotorer eller 

andra maskiner där brukstemperaturerna överstiger det normala. Eftersom denna plast även 

saknar smältpunkt gör det den väldigt användbar vid extrema värmeförhållanden.[4]   

  

Torlon är en polyamide-imid med en brukstemperatur på ca 260°C, vilket innebär att dess 

styrka och styvhet förblir oförändrade vid det gradtalet. Torlon är ett mycket bra alternativ 

till metall när det gäller arbeten i höga temperaturer och med hög friktion. Den klarar även 

av att utsättas för många kemikalier och syror utan att ta skada.[4]  

  

Ryton eller polyfenylensulfid(PSu) är en organisk polymer som enkelt kan formas med god 

noggrannhet och den har maximal brukstemperatur på ca  
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220°C. Det finns inga kända lösningsmedel som har någon effekt på denna plast i 

temperaturer under 200°C.[4]  

  

Noryl är en blandning som består av polyfenylenoxid och Polystyren. Blandningen med 

polystyren gör att glastemperaturen ökar till över 100°C, vilket gör Noryl stabilt i kokande 

vatten. Den maximala brukstemperaturen ligger på 105°C och smältpunkten på ca 150°C. 

Dessa egenskaper gör att Noryl är populärt att använda i tillexempel solpaneler, då dessa 

som mest når en temperatur på ca 50°C under sommarperioden. [4]  

I bilaga 1 finns tabeller där värdena i detta stycke har tagits ifrån. 

  

2.5 Tillverkningsmetoder  

När det kommer till plaster så finns det ett väldigt stort antal olika tillverkningsmetoder som 

alla har olika fördelar både när det gäller både produktionshastighet och hur pass väl de 

lämpas för massproducering.   

2.5.1 Formsprutning  

När man använder sig av formsprutning så smälts det material man vill använda sig av ner 

och förs in i cylindern på en formsprutningsmaskin. Därefter sprutas materialet in i den form 

som man har valt ut till materialet. Formen håller då en temperatur som gör att materialet 

kyls ner och stelnar. Formen består ofta av två halvor som efter stelningen kan tas isär och 

produkten kan tas ut.   

Denna metod har en väldigt hög måttnoggrannhet och lämpar sig väldigt bra för 

automatisering och har därför en hög produktionstakt.[5][6]  

  

  
Figur 3- Formsprutning [7]  

I figur 3 visas ett exempel på hur en process kan se ut när man använder sig av 

formsprutning.  

  

  

  
2.5.2 Extrudering  

Vid strängsprutning smälts plastmaterialet i en uppvärmd cylinder. En skruv roterar och 

matar fram smältan till ett kylt munstycke som sitter i änden av cylindern. Plasten stelnar vid 

passagen av munstycket, antar dess form och strömmar ut i en kontinuerlig sträng. Strängen 

dras vidare ut av en s.k. avdragningsanordning. Genom att reglera hastigheten mellan 

strängsprutans kapacitet och avdragaren kan dimensionerna i någon liten mån korrigeras. 
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Strängen förs genom ett kylbad där materialet slutligen stelnar till en hanterbar nivå för att 

därefter kapas till önskade längder.   

  

En vidare fördel med metoden är att nästan alla typer av plaster faktiskt går att extrudera på 

det här vistet, det är till och med enkelt att extrudera flera olika typer av plaster i samma 

process. Det kallas samextrudering och är en metod för att skapa produkter som exempelvis 

fönsterskrapor som är uppbyggda av en hårdplastlist i kombination med en mjuk kant av 

gummi i ett och samma stycke. Samextrudering kan också med fördel användas för att lägga 

in materiel av starkare karaktär som stöd för att medge tunnare konstruktion.[5][8]  

  

  

  

2.5.3 Rotationsgjutning  

När man använder sig av rotationsgjutning så fylls den behållare eller form som man vill få 

fram med det önskade materialet i pulverform. När rätt mängd har uppnåtts värms sedan 

pulvret upp samtidigt som rotationen börjar vilket leder till att materialet sprids ut jämnt 

fördelat i formen. Därefter påbörjas nerkylningen och efter det kan formen öppnas och 

produkten tas ut.   

Denna tillverkningsprocess är relativt långsam vilket gör att den lämpar sig bäst för stora 

detaljer, till exempel stora tankar.  

Materialen som används vid denna metod är vanligen PE-LD, PE-HD och PP liksom varianter  

inom de nämnda materielgrupperna. [5]   

  

2.5.4 Additiv tillverkning  

Additiv tillverkning eller 3D-Skrivning som den oftast kallas är en metod som under senare 

tid har fått mycket uppmärksamhet. Från att tidigare ha varit en mycket dyr teknik som 

endast har använts av stora industriföretag, till att nu kunna köpas av gemene man och 

enkelt användas i hemmet gör det till en av de snabbast växande metoderna för att skapa 

verkliga 3D-modeller.  

  

Denna tillverkningsmetod går ut på att man direkt från en färdig 3D-ritning kan ”skriva ut” en 

färdig plastdetalj. Den här processen lämpar sig bra för tillverkning av modeller och 

reservdelar som snabbt måste tas fram.  

En stor anledning till att denna metod har blivit så pass attraktiv är att den är väl anpassad 

för ”hemma-bruk”. Vem som helst som har rätt programvara på sin dator kan börja rita och 

skriva ut sina egna plastmodeller på ett väldigt enkelt sätt. 3Dskrivarna har även sjunkit i pris 

under de senaste åren, vilket har gjort att tillgängligheten för privatpersoner har ökat.  

  

Tekniken som används för att skriva ut plastdetaljerna är relativt enkel. Plastmaterialet som 

man väljer att skapa sin modell med värms upp och sprutas sedan ut genom skrivarens 

munstycke. Därefter lägger skrivaren ut tunna strängar av plast, lager på lager, tills man har 

sin färdiga detalj. Tjockleken på den färdiga modellen ställs in innan man börja skriva ut i det 

3d-skrivarprogram som man använder sig av. Där kan man även välja om man vill att 

detaljen ska vara helt solid eller så kan man använda sig av olika ”Honey-Comb” mönster 

beroende på hur pass hållfast man vill att detaljen ska vara. Detta är även avgörande när det 

gäller hur lång tid man vill att själva skrivningen ska ta. Är det endast en prototyp som man 
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vill få fram kan det vara onödigt att göra en helt solid modell då detta tar betydligt längre tid 

att skriva ut.[8]  

  
Figur 4 - 3D-Skrivare [9]  

I figur 4 så visas ett exempel på hur en vanlig 3D-Skrivare kan se ut.   

  

2.6 Sterilisering  

På ett företag som APL där man hanterar och arbetar med läkemedel så måste det finnas en 

hög standard för renlighet. Det medför att många av de verktyg och fästanordningar som 

används måste vara steriliserade. Vad detta innebär är att de produkterna ska vara helt fria 

från alla sorters bakterier och mikroorganismer, helt ”rena” med andra ord. Det finns ett par 

olika sätt att uppnå en sådan sterilisering. Kemisk sterilisering och sterilisering med hjälp av 

uppvärmd ånga i en så kallad autoklav är två exempel på hur man kan gå tillväga.  

  

  

2.6.1 Autoklav  

En autoklav är en maskin som man med hjälp av ånga steriliserar olika material och 

produkter med, ofta inom läkemedelsindustrin.   

Sterilisering sker genom att ånga hettas upp till önskad temperatur och därigenom dödar alla 

bakterier och andra oönskade mikroorganismer.  

En autoklav kan man säga är egentligen bara en stor tank, oftast gjord av stål. Kamrarna i en 

autoklav är nästan alltid cylindriska, då den formen kan stå emot mycket större 

tryckpåfrestningar än en kubisk form. I en kub blir kanterna de svaga punkterna och det 

problemet kan man kringgå med en cylinder.  

Precis som i en tryckkokare så finns det en säkerhetsventil för att förhindra trycket att 

komma upp till farliga nivåer.  
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När man har stängt kammaren och man vill påbörja steriliseringen så måste man först 

tömma behållaren på luft. Till detta används oftast en vakuumpump men man kan också 

uppnå samma effekt genom att pumpa in ånga som i sin tur tvingar ut den kvarvarande 

luften.   

I nästa steg så pumpas det in ånga i ett tryck över atmosfärstrycket vilket gör att det till slut 

når en temperatur på ca 130°C. Denna temperatur kan variera beroende på vilket material 

det är man vill sterilisera, samt vad det är som man ska använda materialet till.  När den 

önskade temperaturen har blivit uppnådd så startas en timer, oftast mellan 2-20 minuter. 

Tiden beror också här på vilken typ av föremål som man vill sterilisera, men också vilken 

temperatur ångan som används har. En annan faktor kan också vara hur ”fritt” ångan kan 

cirkulera, bättre cirkulation resulterar i en snabbare sterilisering.  

  

Figur 5 - Autoklav, ångflöde [10]  

I figur 5 så kan visas en förenklad bild av hur ångflödet passerar genom autoklaven under 

steriliseringsprocessen.   

1) Ångan strömmar in genom ett rör på undersidan av autoklaven. 2) innan ångan 

kommer in i själva huvudtanken så passerar det runt den i en försluten passage. 3) 

Ångan kommer in i cylindern där materialet som man vill sterilisera finns och då 

startas även timern som bestämmer hur länge materialet ska utsättas för den varma 

ångan. Detta är beroende av vilket typ av material det är samt vad det ska användas 

till. 4) När sterilisering är klar och materialet är ”rent” börjar ångan tömmas och  

skickas till 5) Utloppet. 6) Ett lås med tätning håller ånga på plats under hela 

steriliseringsproceduren. 7) Säkerhetsventilen ser till att trycket inte blir för högt och 

utlöses om detta skulle ske, vilket lättar på trycket.  

Även fast autoklaver används till största del för sterilisation så finns det en mängd andra 

applikationer som de kan användas till. Allt från industriella processer till kemiska 

experiment är områden där en autoklav kan vara till stor nytta. När en autoklav används för 

sterilisering så används som sagt vattenånga i processen, men denna gas går att byta ut mot 

andra gaser om man istället vill tvinga fram tillexempel en kemisk reaktion . I industriella 

sammanhang kan en autoklav ofta användas för att härda olika ämnen, antingen med hjälp 
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av värme eller med en kemisk komponent inblandad. Ett exempel där det är vanligt att 

använda sig av en autoklav är när man arbetar med vulkanisering. Vulkanisering går ut på att 

med värmer upp gummi till en hög temperatur tillsammans med finfördelat svavel. Denna 

metod används när man tillverkar bland annat gummidäck till bilar och även hockeypuckar.  

Vissa autoklaver kan även kombinera både sterilisering och industriell tillverkning. Till 

exempel trä-korkar till flaskor måste både kokas och steriliseras innan de kan användas. 

Tidigare gjordes detta i stora vattentankar, men idag är det oftast gjort i datorstyrda 

autoklaver. [10][11]  

  

2.6.2 Kemisksterilisering  

Förutom sterilisering med hjälp av värme så kan man även använda sig av kemikalier. En 

autoklav är i många situationer den bästa lösningen, men om det är ett känsligare material 

man vill behandla så kan det inte alltid vara möjligt då det kan vara känsligt för höga 

temperaturer.   

Det finns en mängd olika ämnen som kan vara lämpliga beroende på vilken typ av material 

man vill sterilisera.   

Etenoxid är en av de vanligaste kemikalierna när det kommer till sterilisering och 

desinfektion och utgör ca 70% av den totala användningen. Detta beror på att dess 

egenskaper gör den kompatibel med ett stort antal olika material som är känsliga mot andra 

metoder av sterilisation, till exempel värme eller andra kemiska ämnen.[12][13] 

  

  

  

3. Metod/Tillvägagångssätt/Experiment/Design   

  

3.1 Planering  

För att kunna anpassa de nya formatdelarna så att de passar i maskinen som de ska 

användas i så var jag på besök i APLs lokaler på Ersboda. Där fick jag en rundtur i deras 

produktionslokaler och fick även titta på den maskin som formatdelarna skulle sitta i. Jag fick 

det förklarat hur maskinen fungerade och även vad varje formatdel hade för funktion i själva 

maskinen. Detta gav en bra inblick och gjorde att det var lättare att se hur varje formatdel 

förhölls sig till varandra, och att varje del hade en viktig funktion i systemet.   

  

3.1.1 Måttagning  

Målet med de nya formatdelarna var att de skulle stämma överens med en av APLs flaskor 

som tidigare inte har passat i de delarna som de har använt sig av. För att uppnå detta 

behövde jag ta måtten från de dåvarande formatdelarna och rita upp dem i Solid Works 

samtidigt som jag ändrade på de relevanta måtten som flaskorna var beroende av. 

Måttagningsprocessen skedde genom att de gamla formatdelarna togs ut ur maskinen och 

jag fick möjlighet att ta de nödvändiga måtten samt bilder på delarna.  
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Figur 6 - Stjärnhjul  

  

Figur 6 är ett exempel på en av formatdelarna, närmare bestämt stjärnhjulet, som jag fick 

använda mig av för att ta fram de nödvändiga måtten.   

Själva måttagningsprocessen skedde genom att jag skissade upp en ungefärlig bild av delarna 

och sedan tog jag de mått som var relevanta med hjälp av en mikrometer och linjal. Det var 

dessa skisser med mått som jag sedan tog med mig när jag skulle inleda ”designfasen” alltså 

framtagandet av modellerna till formatdelarna.  

  
Figur 7 - Flaskorna, stor och liten  

I figur 7 ser man de två olika varianter av flaskor som används i maskinen. Den undre är den 

som formatdelarna är anpassade för och den övre den som de nya delarna anpassas efter.  
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3.1.2 CAD (Computer Assisted Design)  

Själva designen av formatdelarna skedde i Solid Works. Detta är ett av många olika CAD-

program som idag finns ute på marknaden och är ett av de program som konstruktörerna på 

APL använder sig av. Solid Works är även ett av de program som finns tillgängligt på Umeå 

Universitet och det CAD-program som jag själv har mest erfarenhet av.   

Innan jag drog igång med detta projekt såg jag till att åter bekanta mig med programmet då 

det var ca 2 år sedan jag aktivt arbetade med det senast. Programmet är uppbyggt på ett 

sätt som är väldigt pedagogiskt vilket gör det väldigt fördelaktigt att använda inom 

utbildning. Med tanke på att det inte var första gången jag använde programmet så kände 

jag att mina gamla kunskaper snabbt kom tillbaka och jag kände mig bekväm med att 

använda mig av det under arbetets gång.  

  

3.2 Design   
Designen baserades på de gamla formatdelarna men med uppdaterade mått med avsikt för 

flaskorna med mindre diameter. Detta innebar att själva grunddesignen var redan bestämd 

då det är viktigt att delarna passar som de ska i maskinen som de ska användas i.   

3.3 Konstruktion  

När skisserna var färdiga och jag hade tagit fram de mått som var nödvändiga för att skapa 

delarna i CAD så var det dags att börja med konstruktionen. Totalt var det fem olika delar 

som APL behövde 3D-modeller till;   

  

  
Figur 8 - Stjärnhjul  
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• Ett hjul där det fanns 12 urgröpningar för flaskorna som skulle matas genom 

maskinen. Det var bland annat de här 12 radierna som jag var tvungen att justera till 

en mindre storlek för att de skulle passa med de nya flaskorna som var mindre.  

  

  
  

Figur 9 - Klämring  

• En ”klämring” vars uppgift var att hålla flaskorna på plats mot hjulet medan de 

roterar till de olika stationerna.  
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Figur 10 - Matningsskruv  

• En matningsskruv som fungerade som en transport in till det roterande hjulet  

  

  
Figur 11 - Ut-bana  

  

  

• Två delar som tillsammans bildade banan som transporterade flaskorna ut ur 

maskinen.  

  

  

  

  

3.4 Materialval  

Som jag tidigare har redogjort i teori delen så finns det många olika aspekter som man måste 

ta hänsyn till när man ska välja det perfekta materialet. Det kan handla om hållfasthet, 

densitet eller temperaturegenskaper. I fallet med formatdelarna till APL så är det 

formfasthet i höga temperaturer som låg i fokus. Detta på grund av att det är i princip bara 

värmepåfrestningar som materialet kommer att få utstå. Hållfastheten är aldrig helt 

irrelevant men eftersom de mekaniska påfrestningarna är så pass små så kommer jag i 

metoddelen att fokusera på egenskaper vid höga temperaturer.  

Tidigare i rapporten har jag visat skillnader och användningsområden för ett antal olika 

plaster, allt från ABS- plast – till plaster som är gjorda för extrema värmeförhållanden. Vissa 
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av dessa plaster har egenskaper som inte alls är lämpliga för de förhållanden som de 

kommer att utsättas för i till exempel en autoklav. Därför kommer jag i metoddelen att 

fokusera på de plaster som kan klara av temperaturer över 200C utan större förändringar i 

sin struktur.  

3.4.1 Förlängning av material  

  

Det största problemet med att värma upp en plast i en autoklav är att storleken på 

materialet kan förändras om plasten inte är lämplig för värmeökningen. Detta kan leda till 

att plasten ökar i storlek vilket i sin tur leder till att den inte passar i maskinen eller att 

fästpunkterna hamnar i fel position. I denna del av rapporten kommer jag med hjälp av 

uträkningar visa hur stora dessa förändringar kan vara i några av de material som är bra 

lämpade för den här sortens applikationer.  

  

PEEK är ett av de material som visar mycket goda egenskaper vid de förhållanden som 

beskrevs ovan.  

Vi tänker oss en stav gjord av PEEK som är 1 meter lång och har en diameter på 5 cm. Denna 

stav kommer att utsättas för en temperaturhöjning från 23°C till 220°C. Vi antar även att 

denna variant av PEEK är den ofyllda. Detta ger oss en längdutvidgningskoefficient på 2.6. 

Den tabellen vi har använt oss av har angett en koefficient med tanke på längdenheten tum, 

vilket gör att vi kommer att få göra en del omräkningar på måtten och temperaturvärdena.  

𝑙0 = 1𝑚 = 39,37 𝑖𝑛  

∆𝑇 = 197℃ = 386,6℉  

∝= 2,6 ≫ 2,6 ∗ 10−5  

  

𝑙1 = 𝑙0(1+∝ ∆𝑇)  

𝑙1 = 39,37(1 + 2,6 ∗ 10−5 ∗ 386,6)  

𝑙1 = 39,77𝑖𝑛 = 1,010158𝑚   

Detta ger oss alltså en ökning i stavens längd på 1,0158 cm eller 10,158 mm när 

temperaturen stiger från 23C till 220C.  

Gör vi samma uträkning fast med den ”bästa” versionen av PEEK, alltså den som bestod av 
30% kolfiber, så hamnar våran längdutvidgningskoefficient på 1,0.  

𝑙1 = 39,37(1 + 1,0 ∗ 10−5 ∗ 386,6)  

𝑙1 = 39,52𝑖𝑛 = 1,003808𝑚  

I detta fall har staven ökat med 3,808 mm vilket är en betydlig förbättring om man jämför 

med fall 1.  
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PEEK med 30% kolfiber har även en ökad maximal brukstemperatur jämfört med ofylld PEEK 

och 30% glasfiber. Den ökar då från 249°C till 260℃.  

Vespel är en av de värmebeständiga plaster som jag gick igenom i teoridelen. Denna plast 

har en väldigt hög brukstemperatur på ca 288°C vilket är nästan 30°C högre än PEEK med 30 

% kolfiber. Vespel har dock en betydligt högre längdutvidgningskoefficient som ligger på 5.1. 

Detta kommer leda till en större storleksförändring än vid fallet med PEEK, frågan är hur stor 

skillnad det faktiskt innebär.  

Vi tänker oss en likadan stång som vid PEEK-uträkningarna, 1 meter lång och en diameter på 

5 cm. Den kommer utsättas för samma temperaturhöjning, alltså en ökning på 197°C.  

 

𝑙1 = 𝑙0(1+∝ ∆𝑇)  

𝑙1 = 39,37(1 + 5,1 ∗ 10−5 ∗ 386,6)  

𝑙1 = 40,15𝑖𝑛 = 1,0198𝑚  

Detta resulterar alltså i en ökning av längden med 1,98 cm eller 19.8 mm. Jämför man detta 

med PEEK (30 % kolfiber) så är detta nästan 16 mm längre. Detta innebär att även fast 

Vespel har en högre maximal brukstemperatur så kommer det materialet uppleva en 

betydligt större förändring i sin materialstruktur under en behandling i en autoklav.   

Tittar vi på volymförändringen så kommer skillnaden att visa sig ändå tydligare än när vi bara 

tittar på längden. Använder vi samma stav som i exemplet ovan så kommer våran startvolym 

,𝑣𝑜, ligga på 0,00785𝑚3 = 475,99𝑖𝑛3  

Vi börjar med PEEK 30% kolfiber, 1,0 längdutvidgningskoefficient.  

𝑉1 = 𝑉0(1+∝ ∆𝑇)3  

𝑉1 = 475,99(1 + 1,0 ∗ 10−5 ∗ 386,6)3  

𝑉1 = 481,53𝑖𝑛3 = 0,00789𝑚3  

Detta resulterar i en volymförändring på ca 0,00004𝑚3, eller 40cm3  

Vi gör samma uträkning fast denna gång med Vespel, 5,1 alltså samma plast som vi använde i 

längdexemplet.  

𝑉1 = 475,99(1 + 5,1 ∗ 10−5 ∗ 386,6)3  

𝑉1 = 504,70𝑖𝑛3 = 0,0083𝑚3  

∆𝑉 ≈ 0,00045𝑚3   
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I detta fall får vi alltså en volymförändring på 0,00045𝑚3 eller 450𝑐𝑚3. En ökning på 4,1 i 

längdutvidgningskoefficient resulterar alltså in en stor ökning i volymskillnaden under 

uppvärmning.  

Som man kan se i bilaga så kommer ingen av de värmebeständiga plasterna som jag har 

undersökt ner i en längdutvidgningskoefficient lägre än PEEK 30 % kolfiber på 1,0. Med tanke 

på PEEKS maximala brukstemperatur på 260C så passar materialet väldigt bra för behandling 

i autoklav.  

4. Resultat  

4.1 Material  

Efter de beräkningar som gjordes i metoddelen så är PEEK (30% kolfiber) är det mest 

lämpliga alternativet av de plaster som jag har undersökt. Den har en hög smältpunkt och 

brukstemperatur samt dess förlängningskoefficient gör att längdförändringen är lägst av alla 

de plaster som nämns i rapporten.   

Materialet kan inte stå emot de högsta temperaturerna, men den klarar av den värme som 

kommer att uppstå i autoklaven vilket är det viktigaste.  

Det jag även kom fram till var att så länge materialets maximala brukstemperatur inte 

överstigs under sterilisering så är det viktiga värdet att titta på förlängningskoefficienten. 

Detta värde är relativt enkelt att ta fram på de flesta ämnen och det ger en bra bild över 

hur materialet kommer bete sig i stigande temperaturer. Tittar man på de ämnen vars 

värmeegenskaper tillät temperaturer över 200C så kan man lista dem på följande vis:  

  

Vespel 5.1 ∗10−5  

Meldin 2.8 ∗10−5  

PEEK – Virgin 2.6 ∗10−5  

Ryton 2.5 ∗10−5  

Torlon 1.7 ∗10−5  

PEEK – 30% Glasfiber 1.2 ∗10−5  

PEEK – 30% Kolfiber 1.0 ∗10−5  

  

Tittar man på de uträkningar som utfördes i metoddelen så få man även en bild av hur stor 

skillnad de olika förlängningskoefficienterna faktiskt har på ett material.   

   

  

  

  

  

  
4.2 Konstruktionen  

I Figur 12 kan man se de nya formatdelarna ihopsatta till en ”Assembly”. Här kan man se 

ungefär hur delarna kommer att vara placerade i relation till varandra. I denna bild har alla 

delarna förutom ”klämringen” blivit modifierade för att stämma överens med de mindre 

flaskornas diameter.   

På matningsskruven som för flaskorna in till det roterande hjulet har bredden och djupet 

justerats för att skapa bättre stabilitet under färden.  
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På det roterande hjulet minskades fickorna där flaskorna ligger på plats. Detta innebär att de 

små passbitarna som tidigare använts kommer inte längre behövas och flaskorna kommer 

att ligga stabilare under transporten.  

De två delarna till banan som för flaskorna ut ur maskinen har även gjorts om. Bredden på 

väggarna som håller flaskorna i rad har minskar vilket leder till att det blir mindre stötar och 

rörelse i sidled.  

  

    

  
Figur 12 - De nya formatdelarna  

  
  
  
  
  
5. Slutsatser och diskussion  

  

I diskussionsdelen kommer jag att redogöra hur jag tycker att projektet har gått. Vad som 

har gått bra men också vad jag skulle ha kunnat göra annorlunda. Jag kommer även gå 

igenom hur väl de initiala målen har uppnåtts och hur man skulle kunna gå vidare med 

projektet och utveckla resultaten ytterligare.  
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5.1 Material  

Det finns många aspekter som man kan använda sig av när man ska välja det perfekta 

materialet. I detta projekt har jag fokuserat på egenskaperna vid höga temperaturer. 

Temperaturerna som materialet ska utsättas för är den absolut största påfrestningen som 

uppstår när den går i bruk på APL.   

Med det i åtanke är jag nöjd med de resultat som jag har kommit fram till och jag tror att 

detta kommer innebära en stor förbättring vid steriliseringsprocessen.   

En sak som jag i efterhand känner att man kan ha gått in djupare i om det funnits mer tid är 

den ekonomiska biten. Visst går det att välja ett ”supermaterial” där värdena slår allt annat 

som finns på marknaden men då måste man också reflektera över om det är ekonomiskt 

hållbart.   

När man börjar titta på de högpresterande plasterna så ser man att priserna snabbt ökar och 

att tillverka formatdelarna i ett sånt material skulle inte vara tänkbart från en ekonomisk 

synvinkel.  

Det skulle även ha varit relevant att kontakta olika tillverkare av plastdetaljer och se vart 

man kan få delarna tillverkade samt i vilka material de har tillgång till. Det skulle även ha 

hjälpt att av dessa företag få offerter och på så vis lägga in det i den ekonomiska analysen.  

  

   

  

5.2 Konstruktion  
När det gäller konstruktionen så finns det ett par saker att poängtera. Den första delen 

handlar om måttagningen av de gamla delarna som låg till grund för hela 

konstruktionsarbetet. Den praktiska mätningen behövde läggas upp på ett speciellt sätt 

eftersom vissa delar är så detaljfyllda. Detta var något jag inte sysslat med i några större 

mängder så det var lite klurigt. Jag åkte därför till APL ett par gånger extra för att ta nya mått 

och dubbelkolla de mått som jag redan hade. Hade jag fått göra om den delen av projektet 

nu i efterhand så tror jag att det skulle gå smidigare och på ett lite mer strukturerat sätt. När 

det gäller de gamla delarna fanns det även en faktor som gällde slitaget på delarna. Flera 

delar hade rejäla slitskador vilket gjorde att vissa mått blev svårare än andra att tyda. Det 

kunde handla om radier som var fel, eller fästpunkter som inte satt helt som de skulle.  

Överlag skulle jag dock säga att jag är nöjd med delarna som jag har ritat upp.  
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7. Bilagor  

 Bilaga 1 - Tabeller 

  

 Heat Resistant Plastics Material Properties   

   

Plastic  Brottgräns  

vid 26° C  

Böjhållfasthet  

vid 26° C  

Max  
service  

temperatur  

Smältpunkt  

 

60,33 Mpa  110,30 Mpa  

 

-  Vespel  300° C  

     

 

86,20 Mpa    

 

  Meldin  287,9° C  

     

Torlon  192 Mpa  244 Mpa  260° C  -  
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150 Mpa  177,90 Mpa  

 

-  Ryton  218° C  

     

Noryl  63,45 Mpa  51 Mpa  105° C  154° C  
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Bilaga 2- Resultat konstruktion 
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Bilaga 3 – Delarna i en assembly 

 


