
  

   
 
  Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

  

       

 

 

 

Konstruktion av skyddshuv för röntgenrör 
till RemaLog X-Ray 

 

Examensarbete, produktutveckling 
    

30 högskolepoäng, avancerad nivå  
 

 
Produkt- och processutveckling 

  
Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign 

  
 

Daniel Nordin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentationsdatum: 5:e april, 2013 
Uppdragsgivare: RemaControl Sweden AB 
Handledare (företag): Kent Olsson, RemaControl Sweden AB 
Handledare (högskola): Joakim Eriksson, Mälardalens högskola 
Examinator: Sten Grahn, Mälardalens Högskola 



2(98) 

Abstract 

This report contains the thesis work in the civil engineering program of innovation and 
product design on Mälardalens Högskola, Sweden. This work has been collaboration with 
RemaControl Sweden AB and it started on September the 5th 2012 and was presented on April 
the 5th 2013. 

RemaControl is a company that is based in Västerås, Sweden, and manufactures measuring 
systems for the sawmill industry. This project has been focused on their system RemaLog X-
Ray that is a state-of-the-art-system that implements x-ray-technology to retrieve measuring 
data from incoming logs of wood. 

The assignment from RemaControl was to redesign the protective housing that contains the x-
ray tubes. Its purpose is to protect the outside environment from radiation generated from 
the x-ray tubes. 

The x-ray tube needs to be maintained every 6th months and to retrieve the x-ray tubes it is 
necessary to remove the protective housing in its present configuration. This operation puts 
the service engineers backs in unfavorable positions because it is very inaccessible to retrieve 
and has a weight of more than 25 kg. The reason for this weight is because that the protective 
housing needs to be constructed with walls of pure lead to protect the outside environment 
from the radiation. It is also important for sawmills that the time of the service is as short as 
possible because it prevents interruption of the runway, from which sawmills loses money.  

To solve this assignment the problem has been divided into sub problems that have been 
solved with different methods. Different concept solutions have been creating using CAD. 
These concepts have been evaluated and a final solution has been created that meets the 
requirement from RemaControl. 

To ensure that its practical properties are sufficient, a prototype has also been developed. 
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Sammanfattning 

Denna rapport kommer av avhandla det examensarbete som genomförts inom 
civilingenjörsprogrammet innovation och produktdesign på Mälardalens högskola. Arbetet 
har genomförts på RemaControl Sweden AB och startade den 3:e september 2012 med 
slutpresentation den 29:e mars 2013.  

RemaControl är ett företag som är baserat i Västerås och tillverkar mätsystem till 
sågverksindustrin. Den produkt som detta projekt har kretsat runt är deras mätsystem som 
heter RemaLog X-Ray som är ett ”state-of-the-art-system” som använder sig av röntgen för 
att läsa av mätdata från trästockar när de kommer in på sågverket. 

Uppdraget från RemaControl var att omkonstruera den skyddshuv som omsluter 
röntgenrören. Dess syfte är att skydda miljön utanför mätramen från strålning som 
röntgenrören genererar.  

Röntgenrören måste servas vart 6:e månad och för att komma åt röntgenrören så måste man 
i dagsläget montera bort skyddsramen. Detta är ett moment som tar tid och är slitsamt för 
servicepersonalens ryggar eftersom den är svåråtkomlig och väger över 25 kg. Anledningen till 
dess höga vikt är på grund av att den måste vara tillverkad med blyväggar för att stoppa 
strålningen. Det är även viktigt för sågverken att servicetiden är så kort som möjligt eftersom 
det minskar tiden som banan behöver stå still, i vilket sågverken förlorar pengar. 

För att lösa detta problem så har uppdraget delats upp i olika delproblem som har lösts på 
olika sätt. Det har tagits fram olika koncept med hjälp av CAD. Dessa koncept har utvärderats 
och en helhetslösning har tagits fram som uppfyller RemaControls krav.  

Utöver detta så har även en prototyp tagits fram för att säkerställa att dess egenskaper 
uppfyller även alla krav i praktiken.  
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Ordlista 

Ord Förklaring 
  

  
Blyhus Ett hus som är delvis konstruerat med väggar av bly som omsluter X-

Ray-ramen för att skydda miljön utanför mot röntgenstrålning 
  
CAD Computer Aided Design, konstruktion i 3D-miljö 
  
DFA Design For Assembly, produktutvecklingsverktyg 
  
DFM Design For Manufacturing, produktutvecklingsverktyg 
  
DFMa Design For Maintenance, produktutvecklingsverktyg 
  
eV Elektronvolt (enhet) 
  
Fack Sorteringsfack där trästockarna hamnar i efter att de har kategoriserats i 

inmätningsstationen 
  
FMEA Failure Mode and Effect Analysis, produktutvecklingsverktyg 
  
Mätram En produkttyp som inmäter stockarna med olika mättekniker när de 

kommer in på sågverket.  
  
Solid Works CAD-program 
  
Sv/h Sievert per timme (enhet), används för att mäta strålningsnivåer 
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1. Inledning 

Detta examensarbete är ett samarbete med RemaControl Sweden AB med att omkonstruera 
en skyddshuv som omsluter röntgenrör till deras produkt RemaLog X-Ray (RemaControl 
Sweden AB benämns hädanefter med antingen RemaControl eller Rema). RemaLog X-Ray är 
en produkt som används inom sågverksindustrin. Den finns vid inmätningsstationen på ett 
sågverk och använder sig av röntgenteknik för att noggrant mäta data från trästockarna när 
de kommer in på sågverket. Denna information använder man för att sortera stockarna i olika 
kategorier inför sågningen. X-Ray är en ”state-of-the-art-produkt” inom sågverksindustrin och 
har funnits på marknaden i ungefär tio år. 

Eftersom att X-Ray är en relativt ny produkt är bakgrunden till projektet att det har varit 
komplicerat att serva röntgenrören. Anledningen till detta är att man har varit tvungen att 
montera ner den skyddshuv som omsluter röntgenrören och skyddar mot röntgenstrålningen. 
Detta är ett arbetsmoment som tar mycket tid och innebär dåliga ergonomiska 
arbetspositioner. Därför vill Rema omkonstruera skyddshuven så att processen att serva 
röntgenrören blir smidigare.  

Det som detta projekt kommer att resultera i är en färdig lösning till RemaControl. Ett koncept 
kommer att tas fram och utöver detta så kommer det tas fram en prototyp, för att säkerställa 
att dess praktiska egenskaper i verkligheten håller de egenskaper som Rema är ute efter. 
Något som är viktigt i detta är att denna produkt håller samma säkerhet mot strålning, som 
den tidigare skyddshuven, eftersom det kan vara farligt för den som skall arbeta med den. 
Därför kommer det även att undersökas hur man genomför detta och vad det ställs för krav 
för att den skall ge ett godkänt skydd mot strålning. 

1.1 Företagsbeskrivning 

RemaControl är involverade inom sågverksindustrin där de är specialiserade på mätteknik. De 
har över 4000 installerade system världen över med stor erfarenhet och kunskap med över 50 
år inom branschen. Huvudkontoret och produktionsavdelningen är lokaliserade i Västerås1. 

Sedan 2012 ägs RemaControl av Image Systems AB2. Image System AB värvade både 
RemaControl men även Sawco, som är ett företag som arbetar med liknande uppgifter som 
RemaControl. Syftet med detta var att de två företagen kompletterar varandra väldigt bra och 
det finns nu många nya förutsättningar för ny utveckling och möjlighet till helhetslösningar.   

Syftet med en inmätningsstation på ett sågverk är att ge information om de nya trästockarna 
som kommer in, så att det sedan kan sorteras till rätt kategori. Ett sågverk kan ha över 100 
olika sorteringsfack. Allt detta sker i ett väldigt högt tempo eftersom det kan anses vara en 
flaskhals, på grund av att alla nya trästockar måste gå igenom den här stationen en efter en. 
Detta göra att de produkter som finns på mätstationen måste vara pålitliga och hålla hög 
kvalitet. Detta är ett rykte som RemaControl är känt för idag världen över. 

                                                 
1 

RemaControl, 2012-09-12, http://www.remacontrol.se/start_se.asp 
2 

Press release från Rena Control, 2012-09-12, http://www.remacontrol.se/pressrelease.pdf 
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Den produkt som detta projekt kretsar runt är Remas ”state-of-the-art-system” som heter 
RemaLog X-Ray. Till skillnad från de traditionella mätramarna som RemaControl och andra 
konkurrenter tillverkar så använder sig detta system av röntgenteknik. Fördelen med detta är 
att denna produkt kan se in inuti trästocken och få ut mycket mer ny information som ger en 
mycket större noggrannhet och mer pålitlig sortering av trästockarna3.  

Produkter 

RemaControl har deras största produkter vid inmätningsstationen av inkommande trästockar 
och råsorteringen av bräder. En av deras största produkter är deras mätramar vid 
inmätningsstationen. Det är system som mäter trästockarna, med hjälp av olika tekniker. 
Denna information som man får ut från trästockarna används senare för att sortera stockarna 
i olika fack eller kategorier inför uppsågningen.  

Rema 9000 
Exempel på en produkt från en tidigare generation är 
RemaControls system Rema 9000. Där användes det av lysdioder 
för att mäta diametern, längd och avsmalning av stocken med 
hjälp av två mätriktningar, en på varje sida4. Detta är en produkt 
som togs fram under 70-talet och används än idag på många 
sågverk världen över. Detta styrker RemaControls rykte med att 
deras produkter håller hög kvalitet och har en lång livslängd. En 
anledning till varför denna produkt har hållits i liv så länge är att 
det är konstruerad så att alla viktiga komponenter enkelt kan 
bytas ut mot nya reservdelar. Detta system finns även i en 
ytterligare konfiguration med ytterligare en mätriktning från 
undersidan, så man alltså får tre stycken. Denna produkt heter 
Rema 9004 och visas på bilden bredvid. 
 

 

RemaLog 3D 
Ett exempel på en modernare mätram är RemaLog 3D. Den använder sig av sex lasrar, som 
istället för att läsa, så projicerar man en laserprofil på stocken som fyra kameror sedan läser 
av. Fördelen med detta är att man får en helt komplett 3D-bild över stocken. De nya 
egenskaperna man kan se med hjälp av detta är in- och utbuktningar, ovalitet och krokning5 
vilket ger en noggrannare sortering av stockarna.   
 
 

                                                 
3 

RemaControl, 2012-09-12, http://www.remacontrol.se/start_se.asp 
4 

RemaControl, 2012-09-12, http://www.remacontrol.se/start_se.asp 
5 

RemaControl, 2012-09-12, http://www.remacontrol.se/start_se.asp 

Figur 1 - Rema 9004 
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RemaLog X-Ray  
RemaLog X-Ray är ett ”state-of-the-art-system” som 
använder sig av röntgen för att mäta trästockens inre 
egenskaper. När en trästock färdas igenom denna 
utrustning så röntgas stocken och man får ut 
information om stockens inre egenskaper, vilket andra 
tekniker inte kan erbjuda. Det är denna produkt som 
detta projekt kommer att handla om6. 
 
X-Ray använder sig av två röntgenrör och två 
detektorer, alltså två mätriktningar (precis som Rema 
9000). Därför kan inte X-Ray se kurvatur på samma sätt 
som RemaLog 3D. RemaControl rekommenderar därför 
att man skall komplettera ett X-Ray system med en 
RemaLog 3D för att få ut noggrannaste informationen7. 
De två röntgenrören är placerade i en 45° vinkel under 
banan för trästockarna och är riktade uppåt. På den 
övre halvan av mätramen sitter de två detektorerna. 
 
För att tolka informationen som erhållits används olika 
algoritmer för att kategorisera trästocken så att den hamnar i lämpligt fack. Bilden nedanför 
visar en illustration av de två olika mätriktningarna som tillsammans visar en helhetsbild.  
 

                                                 
6 

RemaControl, 2012-09-12, http://www.remacontrol.se/start_se.asp 
7 

Teknisk beskrivning av RemaLog X-Ray (Olsson, 2009) 

 

Figur 3 - RemaLog 3D, demonstation av laser 

Figur 4 - RemaLog X-Ray 

Figur 2 - RemaLog 3D 
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Detta är en ny metod att mäta av trästockarna vilket ge bättre resultat än tidigare 
generationer. Men trots att mätramar med röntgen är relativt ny teknik på marknaden för 
inmätningen på sågverken finns det idag nio stycket mätramar som använder röntgenteknik i 
Sverige, varav sju utan dessa är RemaLog X-Ray. Det finns utöver detta fem stycken i Finland. 
De sågverk som använder sig av RemaLog X-Ray i Sverige idag är8: 
 

 SCA Munksunds 

 Martinssons AB 

 Holmen Iggesunds sågverk 

 Setra Kastets sågverk 

 Setra Skinnskattebergs trä 

 StoraEnso Ala sågverk 

 Moelven Valåsen sågverk 

                                                 
8 

Log Scanning – State of the Art in Sweden, 2012-09-12, http://www.timbermeasure.com/CDA_2012/10-Nylinder_H.pdf 

 

Figur 5 - Rema Log X-Ray, positionering och riktning av röntgenrör 

http://www.timbermeasure.com/CDA_2012/10-Nylinder_H.pdf
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Eftersom att röntgenrören utsöndrar röntgenstrålning så finns en skyddshuv i bly runt vardera 
röntgenrör. Stativet är även det till viss del uppbyggt i bly för att se till att alla vinklar från 
strålkällan är täckta. Utöver detta så är hela X-Ray-ramen inbyggd i ett specialbyggt skyddshus 
byggt av bly runt om hela ramen för att säkerställa att miljön utanför är strålningssäker.  
 
X-Ray står ut från andra typer av mätramar på marknaden genom att den noggrant kan mäta 
stockens inre egenskaper. Några av de egenskaper som man kan läsa av är9: 
 

 Diameter under bark 

 Volym 

 Kärnvedsdiameter 

 Årsringsbredd 

 Träslag (gran eller furu) 

 Stocktyp (rot, mellan, top) 

 Densitet 

 Kvistarvavstånd 

 Kvistvolym 

 Kvistfri andel 

 Röta 

 Främmande föremål (Metall/sten) 

 O/S kvalitet 

 Friskkvistkvalitet 

 Hållfasthet 
 Kundanpassade kvaliteter  

 

                                                 
9 

Teknisk beskrivning av RemaLog X-Ray (Olsson, 2009) 

Figur 6 - Röntgenbild av en 
trästock 
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1.2 Bakgrund 

Uppdraget från RemaControl är att konstruera om en skyddshuv som sitter runt 
röntgenrören. De röntgenrör som sitter i RemaLog X-Ray behöver servas varje 6:e månad. Det 
som behöver göras är att röntgenrören behöver plockas ut och man behöver ersätta det 
silikon som sitter på den högspänningskontakt som driver röntgenrören. Detta är för att se till 
att inget främmande material kommer ur vägen mellan röntgenröret och 
högspänningskontakten. 

För att komma åt röntgenröret behöver servicepersonalen montera bort den skyddshuv som 
omsluter röntgenröret. Detta moment har visat sig vara tidskrävande och inte bra ur 
ergonomisk synvinkel för servicepersonalens ryggar eftersom för att komma åt skyddshuven 
måste man gå in inuti mätramen. Det finns speciellt stor risk för ryggskador när skyddshuven 
måste tas bort eftersom den väger över 25 kg och lyftet sker med böjd rygg. Därför vill 
RemaControl ha en lösning där man inte behöver lyfta bort skyddshuven men där man ändå 
kan komma åt röntgenrören.   

Förutom konstruktionsarbetet ligger det fokus på att göra den här produkten säker mot 
strålning. Eftersom röntgenrören utsöndrar strålning så består skyddshuven idag, till stor del, 
av bly. Detta är på grund av att bly är ett av få material som har rätt egenskaper att absorbera 
den farliga strålningen. Därför är en av del av uppgiften att förstå hur strålning fungerar så att 
den nya skyddshuven håller samma säkerhetsstandard som idag. 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att involvera den kunskap och verktyg som erhållits under 
programmets gång till att applicera detta på ett praktiskt problem.   
 
Det önskade målen från RemaControl är omkonstruktion av skyddshuven, som omsluter 
röntgenrören, med bättre praktiskt funktion än tidigare. Med detta menas: 
 

 Enklare åtkomst till röntgenrören 

 Förbättrad konstruktion för att underlätta tillverkningsprocessen 

 Samma uppfyllda säkerhetskrav som gäller för strålskydd 

 Om möjligt, minska tillverkningskostnaden alternativt minimera tillverkningskostnaden 
 
Detta projekt har tre övergripande viktiga delmål. Det första är att strukturera upp en 
detaljerad kravspecifikation över vilka funktioner och egenskaper som ställs på produkten. 
Sedan skall ett teoretiskt koncept tas fram med hjälp av CAD. Det avslutande delmålet är att 
ta fram en prototyp och prototyptesta denna för att säkerställa att den har rätt praktiska 
egenskaper. De olika delmålen listas nedanför: 
 

 Detaljerad kravspecifikation 

 Teoretiskt CAD-koncept 

 Prototyptillverkning och prototyptest 
 
 
Mer detaljerade krav och mindre delmål återfinns i kravspecifikationen (tabell 2). 
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1.4 Projektdirektiv 

Uppdraget från RemaControl är att omkonstruera den skyddshuv som omsluter röntgenrören 
till deras produkt RemaLog X-Ray. Målet med detta är att förenkla momentet att komma åt 
röntgenröret vid service. I dagsläget så måste servicepersonalen montera bort skyddshuven 
med den nuvarande konstruktionen. Detta är ett moment som tar lång tid och är väldigt 
slitsamt för servicepersonalens ryggar eftersom den är svåråtkomlig och väger över 25 kg. 
Därför är målet att man skall komma åt röntgenröret utan att behöva montera bort 
skyddshuven. Detta måste även genomföras utan att dess strålskyddsegenskaper 
kompenseras. För att genomföra detta så kommer ett teoretiskt CAD-koncept att tas fram 
samt en prototyp. Arbetet kommer att genomföras under 20 veckor.  

Det har funnits goda förutsättningar för att genomföra detta projekt. En kontorsplats på 
huvudkontoret skapades i närheten av företagets handledare, Kent Olsson. Så det har funnits 
tillgång till både handledare och RemaControls övriga personal. Det har även funnits tillgång 
till RemaControls databaser med information. I detta fanns: ritningar, tekniska beskrivningar, 
bilder, underlag för säkerhet till röntgenstrålning samt beskrivningar om sågverken. 

Det har funnits tillgång till Kent Olssons kursmaterial från en uppdateringskurs utfärdad av 
SIFU inom industriell radiografering för arbetsledare. Denna kurs måste minst en person på 
varje företag ha genomgått som arbetar med konstruktion av röntgenprodukter. Detta 
kursmaterial har varit värdefullt för att förstå hur röntgenstrålar fungerar och hur man 
konstruerar säkert skydd mot strålningen. Detta var ett viktigt krav från Remas sida att gå 
igenom noggrant och förstå hur detta fungerar eftersom det är komplext och svårt att 
konstruera produkter som håller rätt strålsäkerhet. 

Utanför företaget så har det även funnits tillgång till Tomas Westerlund Företagsservice som 
är det företag som i framtiden kommer att tillverka denna produkt. Detta är på grund av att 
de kan från deras sida godkänna konstruktionen och ge direkt input så att den är så 
produktionsvänlig som möjligt. De bidrog även med idéer om konstruktionen eftersom de har 
stor erfarenhet inom prototyptillverkning.  

Det kommer även att genomföras en fältstudie på Skinnskattebergs sågverk för att se hur 
denna produkt används i verkligheten. Men även för att se hur problemet uppstod från första 
början under service i praktiken och se vilka förutsättningar servicepersonalen har på plats.  

Det fanns även ett krav från RemaControls sida med de slutgiltiga lösningarna konfidentiellt 
och att de går igenom rapporten innan avslut så att inga företagshemligheter kommit ut. 
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1.5 Problemformulering 

Det har visat sig, under service av X-Ray, att skyddshuven som omsluter röntgenrören var 
otympliga att praktiskt arbeta med. Eftersom det är höga krav vad det gäller säkerhet med 
strålningen från röntgenrören skyddas dessa med olika lager av bly och stål. Konsekvensen av 
detta var att skyddshuven fick en väldigt hög vikt. För att komma åt röntgenrören vid service, 
för att göra kalibreringar, måste denna skyddshuv monteras bort. Det är vid detta steg som 
servicepersonalen måste lyfta bort den 25 kg tunga skyddshuven. Detta är ett väldigt fysiskt 
påfrestande moment som tar mycket tid men framför allt är slitsamt för servicepersonalens 
ryggar.  
 
Ett annat problem som man upptänkte när man monterar tillbaka skyddshuven är att den inte 
hamnar på exakt samma plats igen. Detta kan bero på grus eller liknande som fastnat medan 
den har varit bortmonterad. Det kan även bero till viss del av spänningar i metallen som 
släppt efter den blev bortmonterad. Det är viktigt att den hamnar på samma position och att 
kalibreringen är noggrant utförd eftersom att mätning sker på väldigt noggrann nivå. För att 
återställa systemet så behöver servicepersonalen kalibrera om utmynningen av 
röntgenstrålen för att erhålla samma noggranna mätdata sen tidigare. Detta är ytterligare ett 
arbetsmoment som läggs till och det tar mer tid än vad man först beräknade.   
 
Serivicetiden är även viktig sett från sågverkets synvikel. Eftersom det kostar mycket för ett 
sågverk att stå still så vill man att servicetiden skall vara så kort och så smidigt som möjligt. Så 
att ta bort momentet att behöva montera bort skyddshuven skulle kunna minska servicetiden. 
 
Därför är detta projekts syfte att omkonstruera skyddshuven så man har möjlighet att komma 
åt röntgenrören utan att behöva montera bort hela skyddshuven, så att det är mer praktisk 
att arbeta med. Den måste även hålla alla de säkerhetskrav vad gäller strålsäkerhet som den 
tidigare lösningen hade. De frågeställningar som ställdes inför detta arbete resulterade i: 
 

 Hur fungerar röntgenstrålning? 

 Hur fungerar röntgenstrålning inom industrin? 

 Vad finns det för risker med strålning? 

 Hur skyddar man sig mot strålning? 

 Hur gör man en flexibel men samtidigt robust konstruktion? 

 Hur reagerar konstruktionen över tid beroende på miljön på ett sågverk? 

 Hur kontrollerar man att konstruktionen uppfyller strålsäkerhetskraven? 

 Hur kontrollerar man att konstruktionen håller rätt hållfasthetskrav? 
 
Den generella problemformuleringen lyder därför enligt följande: 
 
Hur kan man konstruera en skyddshuv för ett röntgenrör som medger enkel åtkomst till 
röntgenrören och samtidigt uppfyller alla säkerhetskrav vad gäller strålsäkerhet? 
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1.6 Projektavgränsningar 

Vad gäller avgränsningar till detta arbete är den största delen projekttiden, alltså 20 veckor, 
baserat på en persons arbete. Det finns även en avgränsning vad gäller 
tillverkningskostnaden. Enligt projektmålen så skall tillverkningskostnaden, om möjligt, inte 
överstiga den tidigare konstruktionen. Alternativt att den skall bli så låg som möjligt.  
 
När det gäller val av koncept så finns det fyra större praktiska avgränsningar som avgör hur 
pass lämpligt det är att gå vidare med vilka koncept. Dessa är: 
 

 Produktionskostnad 

 Produktionsvänlighet 

 Strålsäkerhet 

 Sågverksmiljön 
 
Det har inte funnits några krav med mätbara mål, t.ex. alltså att undersöka exakt hur pass 
fortare det går att genomföra service med den nya konstruktionen eller kalkyl på 
tillverkningskostnad. Utan en produkt som uppfyller de kraven som ställts upp ansågs som 
tillräckligt. Detta var att eftersom att Rema utgick från erfarenhet att en lösning med de 
kraven som ställts kommer att fungera väldigt bra och är värt investeringen. 
 
Med att den skall klara av sågverksmiljön så menas det att det skall fungera utan avbrott i 
utomhusmiljö över hela världen. Detta kommer att utforskas noggrannare hur arbetsplatsen 
ser ut på sågverket och vad som behövs för att uppfylla detta krav.  
 
Slutprodukten av detta arbete kommer att bli en konceptmodell i CAD men även en prototyp 
som fysiskt kommer att tas fram för att säkerställa att dess praktiska egenskaper överträffar 
den befintliga lösningen i verkligheten. Ett prototyptest kommer därför att genomföras med 
möjlighet till ytterligare tester om detta anses som nödvändigt.  
 
Ritningar kommer även att tas fram så att denna produkt sedan kan börja tillverkas hos 
RemaControl. Det har inte funnits krav på manualer eller instruktioner eftersom att detta 
kommer att tas fram i ett senare skede. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel kommer att beskriva den teoretiska bakgrund som har använts för detta arbete. 
Det är uppdelat i två delar och kommer först att behandla de olika metodikprocesser som 
används för att skapa processtrukturen. Sedan kommer det även att handla om de metoder 
och produktutvecklingsverktyg som används för att lösa specifika problem. 

2.1 Metodik 

Här kommer de metodikprocesser beskrivas som används. Det har valts att titta närmare på 
fem olika metodikprocesser för att ta det bästa och mest lämpliga för detta projekt ur dem för 
att skapa den generella strukturen. 

2.1.1 Product Design and Development 

Denna metod är framtagen av Ullrich och Eppinger (2010) med mål att försöka standardisera 
och generalisera de klassiska produktutvecklingsmetoderna till en metod. Målet med detta är 
så att denna process skall kunna användas vid utveckling av i princip alla typer av produkter. 
Metoden är tagen ur boken Product Design and Development (Ullrich & Eppinger, 2010).  

Processen är uppdelad i sex olika faser. Dessa är: 

 Fas 0 – Planning 

 Fas 1 – Concept Development 

 Fas 2 – System Level Design 

 Fas 3 – Detail Design 

 Fas 4 – Testing and Refinement 

 Fas 5 – Production Ramp-up 

På bilden nedanför illustreras produktutvecklingsprocessen med denna metod. Man agerar 
tidigt med att försöka avsmalna ner problemet till vad som är viktigt och vad som är rimligt att 
genomföra. När man sedan vet noggrant vad problemet är kan man bredda sig igen och ta in 
information om problemet. Detta är arbetsätt är produktivt och ser till att man lägger fokus 
samt energi på rätt ställen i uppstartsfasen. Efter detta tar man fram olika koncept och 
avsmalnar sig igen och gör det över resten av projektets gång för att komma fram till den 
slutgiltiga lösningen.  

På bilden nedanför har man även delat upp de olika faserna i olika inriktningar eller tankesätt 
som man använder under dessa faser. Dessa är marknad, design, tillverkning och övriga 
funktioner. Förklaringen till att denna metod är så framgångsrik är att det finns en bra 
blandning mellan att vara fokuserad på att lösa rätt problem men även att bredda sig och leta 
efter alternativa lösningar till det problemet. Den lämpar sig även väldigt bra som en generell 
överblick och tankesätt över hela processen. 
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Figur 7 - Product Design and Development's metod (Ullrich & Eppinger, 2010) 
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2.1.2 IDEO-processen 

Ideo-processen är en praktikbaserad produktutvecklingsmetodik där den största 
arbetsmängden ligger på att genomföra en noggrann informationsinsamling och förstå 
problemet innan man agerar. Anledningen till detta är för att öka kunskapen så mycket som 
möjligt runt problemet och att bredda tankesättet. Denna metod passar sig väldigt bra när 
man ska skapa en helt ny produkt eller radical innovation, alltså att ta fram nästa generations 
produkt till en ny nivå10.  

Processen är indelad i tre faser: inspiration, ideation och implementation. Man kan se det som 
informationsinsamling, idégenerering och konceptgenerering. Skillnaden mot andra 
metodiker är att man lägger mer tid på att informationsinsamlingen utförs noggrann. Ungefär 
hälften av hela projektets tidplan består av informationsinsamling. Sedan spenderar man 
ungefär en fjärdedel vardera på idégenerering och konceptgenerering. Detta kan tyckas som 
att det är kort om tid men eftersom man har erhållit god kunskap om problemet från 
informationsinsamlingen, så går det resterande faser betydligt fortare. Att ta beslut blir även 
enklare eftersom man förstå problemet mer. Man har även väldigt stora möjligheter att 
komma på nya ”out-of-the-box-lösningar” eftersom man breddat sitt tankesätt (Kelley & 
Littman, 2001).  

                                                 
10 

IDEO.com, 2013-01-10, http://www.ideo.com/ 

Figur 8 - IDEO-metoden (http://ideamachine.tistory.com/122) 
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2.1.3 Engineering Design 

Engineering Design är framtagen av Pahl och Beitz (1999) och är en noggrann och djupgående 
syn på teknisk produktutveckling. Den lämpar sig väl för större eller mer komplexa projekt 
eftersom det bygger på att steg för steg noggrann undersöka och säkerställa att allt är korrekt 
genomfört.  

Denna metodik är en vidareutveckling på Max Webers11 filosofi att logiskt och metodiskt 
bearbeta problem. Det är ett angreppssätt som fungerar utmärkt till stora komplexa projekt 
där en tydlig överblick behövs. Nackdelen med denna är att den bygger på att sätta upp ramar 
för att begränsa och fokusera resurser på rätt ställe. Därför ger det att det är med denna 
metodik svårt att få fram nya banbrytande idéer som är ”out-of-the-box”.  

                                                 
11 

Max Weber, 2013-01-11, http://www.ne.se/lang/max-weber/340305 

Figur 9 - Engeneering Design's metod (Pahl & Beitz, 1999) 
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En metod inom denna metodik som nämns är faktorisering av problem eller uppgifter, alltså 
att dela upp ett komplext problem i mindre delar eller delproblem. Det kan ibland vara svårt 
att lösa ett problem med endast en lösning. Därför används denna metod för att dela upp det 
huvudsakliga problemet i mindre hanterbara delar för att sedan lösa dessa individuellt, 
samtidigt som huvudproblemet hålls i åtanke. När man sedan har lösningar på dessa 
individuella problem eller dellösningar så för man sedan ihop dessa till en helhetslösning. 
Detta kan vara ett väldigt konstruktivt sätt att arbeta på.  

Detta var varit väldigt användbart inom detta projekt eftersom det har varit nödvändigt att 
dela upp problemen för att få en helhetslösning. 

 

Figur 10 - Engeneering Design, Sub-problems (Pahl & Beitz, 1999) 
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2.1.4 The Mechanical Design Process 

Denna bok är framtagen av Ullman (2010) och har ett liknade angreppssätt som Product 
Design and Development men det som har varit användbart för detta projekt var att ta del av 
de produktutvecklingsverktyg och metoder som beskrivs för att konstruktivs lösa olika 
delproblem.  De produktutvecklingsverktyg och metoder som använd som kommer att 
beskrivas i nästa kapitel.  

2.1.5 Överlappande processer 

Överlappande processer är ett koncept taget ur en artikel av MacCormack et al. (2001). 
Bakgrunden till denna teori är att i praktiken så är det svårt att genomföra en fas i ett projekt, 
avsluta den och sedan gå vidare till nästa fas. Det fungerar endast i ett projekt när man vet 
exakt vad slutresultatet kommer att bli och hur hela projektet kommer att se ut, vilket är 
ovanligt. 

Tankesättet med detta är att man skall utnyttja den nya kunskap som man lär sig under 
projektets gång och metodiskt fasa ner dem i de tidiga projektstadierna. Alltså kunskap som 
man lär sig i fas 3 och fas 2 skall systematiskt föras ner och användas i fas 1. Hur gör man 
detta då eftersom man måste gå förbi fas 1 för att komma fram till fas 3? Man använder sig då 
av överlappande processer så som bilden nedanför visar.  

 

Praktiskt så betyder detta att man provar sig mycket fram och tar vidare idéer längre fram i 
processen för att utvärdera dem. Alltså för att se om de är realistiska eller om det bara var en 
bra tanke. Den kunskapen som man lär sig genom detta kan man då använda för att gå 
tillbaka och skapa nya idéer, alltså man skaffar erfarenhet om problemet. Detta gör att man 
håller sig öppen för nya idéer som man får när man har mer kunskap som kan vara bättre än 
den ursprungliga tanken som man hade när man inte har hunnit arbete så mycket med 
projektet.  

Figur 11 - Överlappande processer (MacCormack, et al., 2001) 
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2.2 Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva de metoder och produktutvecklingsverktyg som används 
som hjälpmedel under detta projekt.  

2.2.1 Ganttschema 

Ett ganttschema upprättades som tidsplaneringsverktyg för detta projekt.  

Det underlättar att planera vilka moment som skall ingå i projektet och när alla moment ska 
vara klara. Den tar även upp hur lång tid de tar, om en kritisk linje finns och vilka milstolpar 
som existerar. Man kan även dela in projektet i större faser så som t.ex. förundersökning, 
idégenerering etc. för att få en större överblick på hela projektet. Detta är för att senare gå in 
i de olika indelningarna och dela upp de i de mindre momenten. 

Ett ganttschema upprättades för att använda som det generella planeringsverktyget över de 
aktiviteter som måste genomföras. Ganttschemat är baserat på avgränsningarna eftersom det 
är väldigt lätt att planera in för många arbetsmoment.  
 
Det var även ett väldigt bra verktyg för att planera hur metodiken skulle se ut genom att 
placera ut de faser som skulle genomföras. Då kunde man enkelt se hur lång tid man hade till 
godo på varje fas.   
 
En viktig deadline som tagit fram men hjälp av ganttschemat var start av prototyptillverkning 
som sattes till start vid vecka 49. Detta var för hinna med innan projektets slut men även för 
att boka upp tid hos Tomas Westerlund Företagsservice som skulle tillverka prototypen.  
 
Det kompletta ganttschemat som används för detta projekt finns bilaga 1. 

2.2.2 FMEA 

En FMEA-analys (Failure Mode and Effect Analysis) är en väldigt enkel metod att undersöka 
vad det finns för risker med en produkt och vad som kan gå sönder under användning.  
 
En FMEA är egentligen bara ett tabellsystem där man ska utvärdera ett antal rubriker. De kan 
variera men består oftast av något i den här ordningen: Funktion/Komponent, felsätt, 
felorsak, feleffekt, riskanalys, rekommenderad åtgärd, ansvar, vidtagen åtgärd och eventuellt 
ny riskanalys.  
 
Genom att besvara de här frågorna så får man enkelt svar på vilka eventuella fel eller brister 
som existerar på produkten och vad man skall göra för att eliminera det felet. Under 
riskanalyser finns det en undergrupp med flera rubriken som man ska svara på för att även ta 
reda på hur pass alvarligt felet är. Undergrupperna är: felintensitet, allvarlighetsgrad och 
sannolikheten att det upptäcks.  
 
Till skillnad från de tidigare rubrikerna där man direkt svarar med ord så svarar man här med 
en värderingsskala mellan 1 och 10. Sedan ska man multiplicera de svaren man får till en 
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produkt där du enkelt kan värdera hur pass allvarligt felet är. Eftersom man multiplicerar med 
varandra så integrerar siffrorna med varandra. Så även om t.ex. det är ett fel som inte sker så 
ofta men det finns väldigt stor risk för allvarlig personskada så kommer man få relativt höga 
poängresultat, vilket gör att det är då något man borde åtgärda om möjlighet finns. 
 
Man kan även använda en FMEA under konceptvalsfasen då man kan väga de olika koncepten 
mot varandra och jämföra risker. Får ett koncept väldigt höga poäng som resultat kan man 
redan då eventuellt utesluta det konceptet eftersom det finns för stora risker. Detta gör att 
man sparar både tid och pengar.  
 

2.2.3 Pughs matris 

Pughs matris är ett verktyg man kan använda för att jämföra olika koncept med varandra. Det 
är ett bra verktyg när man är i konceptvalsstadiet och behöver bestämma sig för hur man skall 
gå vidare med projektet. 
 
Verktyget går till så att man ställer upp de olika koncept man tagit fram med varandra och 
jämför hur pass bra de svarar på urvalskriterier som man har ställt upp för att lättare 
utvärdera. Dessa kriterier är sedda från företagets synvinkel och kan t.ex. vara 
produktionskostnad. Man använder sig av ett referensexempel som t.ex. kan vara en tidigare 
produkt från företaget eller en produkt på marknaden som anses som ett standardutförande. 
Man ger sedan de olika koncepten ett betyg mellan -2 till 2 på hur pass väl de uppfyller 
kriterierna i jämförelse med referensexemplet. Man adderar sedan ihop svaren och får ett 
värde som man kan jämföra med de andra koncepten (Ullman, 2010). 
 

2.2.4 DFMa 

DFMA är en sammanslagning av tre verktyg, DFA (Design For Assembly), DFA (Design For 
Assembly 2) och DFM (Design For Manufacturing). De här verktygen underlättar med att 
konstruera en produkt så att det blir en mer effektiv tillverkning och montering (Ullaman, 
2010). 
 
En DFMA är sedd ur montörens synvinkel. Det ligger fokus på montering och ergonomi men 
mycket på hur fort det skall gå att montera en produkt. Detta är för att man spara tid på 
montering så att produktionskostnaden minskar12.  
 
Man kan även göra en DFMA på en existerande produkt för att göra den mera 
produktionsvänlig. Det kan vara ett enkelt sätt att skära ner på produktionskostnaderna på en 
produkt som redan är i omlopp.  
 
13 tumregelsmetoden är en mall med 13 olika moment för att steg för steg gå igenom en 
produkt. De olika stegen är: 
 

                                                 
12 

DFMA.com, 2013-01-11, http://www.dfma.com/ 
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1. Minimera antalet komponenter 
2. Minimera antalet fästanordningar 
3. Välj lämplig baskomponent 
4. Omplacera inte baskomponenten 
5. Välj effektiv monteringsordning 
6. Underlätta komponentåtkomst 
7. Anpassa komponenter till monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin?) 
8. Bygg symmetriska komponenter 
9. Bygg komponenter symmetriska med monteringsriktningen 
10. Om osymmetriska komponenter låt de vara tydligt osymmetriska 
11. Låt monteringen ske rätlinjigt och enkelriktat 
12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet vid inpassningar 
13. Maximera tillgänglighet vid montering 

2.2.6. Funktionsanalys 

En funktionsanalys är ett verktyg för att bryta ner en produkts egenskaper i mindre 
funktionsbaserade delare för att lättare förstå hur den är uppbyggd. Det är ett väldigt snabbt 
sätt att få en djupare kunskap om en produkt.  

En funktionsanalys är uppdelad i olika steg: huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. 
Huvudfunktion beskriver vad som är produktens huvudsakliga funktion som gör att produkten 
existerar. En huvudfunktion bör oftast även bara vara en enda beskrivning. Delfunktioner 
samverkat tillsammans med huvudfunktionen och är i princip det som gör att 
huvudfunktionen fungerar. Detta betyder att om man skulle ta bort en delfunktion så skulle 
inte huvudfunktionen kunna fungera korrekt. Stödfunktioner är de resterande funktioner som 
produkten har. Dessa funktioner förgyller produkten men är inte alls nödvändig för att 
produkten skall fungera.  

2.2.7 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är att klargöra vilka kundkrav som finns för produkten. Den genomförs 
oftast väldigt tidigt i projektet och används i många andra verktyg för att hela tiden 
återkoppla vad kunden vill ha. 
 

Det finns lite olika sätt att genomföra en kravspecifikation. Den kan även se ut på väldigt olika 
sett, allt ifrån lätt övergripande till väldigt noggrant. I grunden handlar det om att lista upp de 
tekniska krav man har på produkten. Det kan t.ex. vara: vikt, material, storlek, prestanda osv. 
Men det kan även vara mera förbisedda egenskaper som att en motorcykel skall ha ett visst 
ljud eller att ett handtag skall ha en viss känsla som kunden direkt kan koppla till företaget. 

2.2.8 PIPS-analys 

En PIPS-analys är ett analysverktyg som används för att utvärdera hur väl ett arbete har 
genomförts. Delen med gruppens reflekterande valdes att inte genomföras eftersom detta 
arbete endast genomförts av en person. 
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2.2.9 Behovsstyrd diskussion 

En metod som var frekvent återkommande genom hela projekten var behovsstyrd diskussion. 
Det är precis som det låter, att diskutera sig fram med personer som har kompetens och rätt 
kunskap inom området. RemaControl har gott om kompetent personal som har varit i denna 
bransch i många år. Några på företaget har arbetat där sedan tidigt 60-tal och därför har de 
ovärderlig kunskap och erfarenhet om hur branschen fungerar.  

2.2.10 Studiebesök 

Ett studiebesök är en metod som används för att uppleva och se med eget perspektiv i vilken 
miljö som en produkt kommer att användas i. Det är väldigt värdefullt att genomföra detta 
om möjligheten finns eftersom man får se hur de som faktiskt kommer att använda sig av 
produkten arbetar och vad de anser som viktigt.  
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3. Metodik 

Detta kapitel kommer att beskriva metodikprocessen som använts under detta projekt. Det 
kommer först redogöras hur det gick till att välja rätt metodik. Sedan kommer 
metodikprocessen stegvis att beskrivas och förklaras 

3.1 Val av metodik 

Efter att ha studerat dessa metodiker men även att arbetat med olika i tidigare projekt så 
valdes det att blanda olika metodikerna för att utnyttja dess olika starka karaktärer.  

Engineering Design (Pahl och Beitz, 1999) ansågs för detaljerad för ett projekt som detta 
eftersom det är mer lämpat till större utvecklingsprojekt över längre tid. Däremot användes 
Engineering Design som inspiration under konceptgenereringen. Det visade sig nödvändigt att 
dela upp koncepten i mindre problem för att hitta lösningen, därför användes kapitlet om 
subproblems för att genomföra detta.  

Ideo-processen användes som inspiration vid informationsinsamlingen eftersom det ger en 
väldigt komplett syn och man får god kunskap om problemet. 

Product Design and Development’s (Ullrich och Eppinger, 2010) metodik användes som en 
grundläggande mall för helheten av projektet. Det är fördelaktigt att ha ett helhetstänk 
genom hela projektet och vara medveten om hur olika steg kommer att påverka varandra 
längre fram i projektet. Detta gäller speciellt mot slutet vid val och realisering av konceptet. 
Det var däremot nödvändigt att anpassa denna metod till detta specifika projekt. 

Som en del av denna anpassning användes konceptet av överlappande processer eftersom det 
var nödvändigt att prova sig fram eftersom lösningen på detta projekt kommer att vara helt 
unikt. Det fanns därför ingen visualisering om hur slutresultatet borde se ut utan det var 
något som man föst kunde se en bit in i projektet. Därför var det praktiskt att arbete med 
denna metod eftersom man alltid tog lärdomar av de tidiga koncepten och fick erfarenhet 
varför det fungerar eller varför det inte fungerar. 

3.2 Beskrivning av metodikprocessen 

Som bilden på nästa sida visar så användes ramverket från Product Design and Development 
(Ullrich & Eppinger, 2010) som grund. Under datainsamling, idégenerering och 
konceptgenerering så användes det inspiration av IDEO-processen men även utav 
överlappande processer eftersom det var nödvändigt att utforska olika möjligheter för 
koncept för att lära sig mer så man sedan kunde backa tillbaka till datainsamling och 
idégenerering.  

Rapporten är uppdelad i två större kapitel, datainsamling och konceptutveckling. 
Konceptutvecklingen kommer att representera de moment som kommer efter 
datainsamlingen med att gå från den insamlade informationen till färdigt produkt. 
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Figuren nedanför visar en illustration över metodikprocessen. 

 

Datainsamling 
         Sågverket 
         Röntgenstrålning 
         Den befintliga konstruktionen 
         Marknadsundersökning 

Idégenerering 

Konceptgenerering 

Inledning 
         Planering 
         Problemdefinition 
 Funktionsanalys 
 Kravspecifikation 

Utvärdering och val av koncept 

Realisering av koncept 

Prototyptillverkning 

Analys och utvärdering 

 

Figur 12 - Illustration över metodikprocessen 
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4. Datainsamling 

Detta kapitel kommer att avhandla den datasamling eller informationsinsamling som varit 
nödvändig för att erhålla rätt kunskap och förståelse om hur problemen skall lösas. Olika 
områden kommer att studeras där innefattar bl.a. att förstå sig på projektets problem, 
undersöka vad röntgenstrålning är och hur man skyddar sig mot det, om det finns liknande 
konstruktioner på marknaden idag som man kan använda som inspiration och vilka krav som 
ställs på konstruktionen. 

4.1 Problemdefinition 

Denna första del handlar om att noggrant definiera problemet och strukturera vad som är 
viktigt med problemet. Detta har genomförts med två delar, en funktionsanalys och en 
kravspecifikation. Funktionsanalysens mål är att ta reda på de viktiga komponenter som 
behövs för att hitta rätt lösning och hur de påverkar varandra. Med kravspecifikationen så är 
syftet med denna att tydligt ta fram vad som behövs uppfyllas för att lösningen skall vara 
noggrant genomförd.  

4.1.1 Funktionsanalys 

En funktionsanalys genomfördes för att undersöka vilka egenskaper den färdiga produkten 
skall medföra.  

Tabell 1 - Funktionsanalys 

Huvudfunktion  Delfunktion  Stödfunktioner 
     
     

     
     
  Medge skydd mot strålning  Strålningssäkert material 
     
    Säker utformning 
     
     
Konstruktion av 
skyddshuv 

 Medge skydd mot yttre 
påfrestningar 

 Robust konstruktion 

     
    Rostfri konstruktion 
     
     
  Möjliggör enkel åtkomst till 

röntgenrör 
 Medge öppningsbart 

skydd 
     
    Möjliggör avtagbart skydd 
     



35(98) 

4.1.2 Kravspecifikation 

Detta är det första viktiga delmålet för detta projekt. Resultaten från detta kommer att 
representeras i tabellen på nästa sida. 

Några av de viktiga detaljerna som kommit fram i samband med kravspecifikationen var att 
det skulle göras förändringar på så få komponenter som möjligt. Anledningen till detta var för 
att tanken var att Rema skulle kunna erbjuda ett uppgraderingspaket till de befintliga X-Ray 
som redan finns ute. Alltså håller man så många komponenter som möjligt intakta så kommer 
det bli enklare att praktiskt utföra uppgraderingen men även att kostnaden för detta paket 
kommer att minska. Detta har fastställts genom diskussion med Kent Olsson. 

Det var även viktigt att den avtagbara lösningen håller väldigt hög precision när den hamnar 
på plats igen. Detta är för att det skall behövas göra så få kalibreringar som möjligt av 
utmynningen från röntgenstrålen.    

Det visade sig även under projektets gång att stockbanan som går rakt igenom mätramen, där 
trästocken transporteras på, kunde variera väldigt mycket i storlek. Det fanns några få 
undantag där stockbanan var väldigt stor och det fanns en risk att om man hade någonting 
som öppnade sig så kunde den slå i stockbanan när man fäller upp den. Därför lades det till 
ett krav att det skulle finnas en möjlighet att både kunna öppna upp skyddshuven men även 
att man skulle kunna ta bort överdelen så att även dessa sågverk som har en väldigt stor 
stockbana inte skulle lida av det.  

Figur 13 - Demonstration av stockbanans olika storlekar 



36(98) 

Nedanför följer den fullständiga kravspecifikationen. 

Tabell 2 - Kravspecifikationen 

Krav Åtgärd 
  
  

  
Krav på prestanda Den uppfyller det säkerhetskrav uppsatta av 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

 Enkel åtkomst till röntgenrören 

 Robust och slittålig konstruktion 

 Det skall finnas ett godkänt lager av bly (nuvarande 6 mm) åt alla 
riktningar från strålkällan vid röntgenröret, förutom vid utmynningen 
av röntgenstrålen 

  

Krav på design Enkelt utseende med få utstickande delar 

 Inga synliga delar av bly under normal användning 

 Håller samma designspråk som resterande produkt 

 Förbättra konstruktionen för att göra en effektivare 
tillverkningsprocess.  

 Att göra förändringar på så få befintliga komponenter som möjligt 

 Möjlighet till helt avtagbar lösning 

  

Tillverkningskrav Undvik bockning av blyskivor 

 Undvik bockning av stålplåt tjockare än 3 mm 

 Undvik bearbetning av bly annat än i skivor 

  
  



37(98) 

4.2 Röntgenstrålning 

Detta kapitel kommer att handla om strålning och hur det fungerar. Syftet med detta är att 
undersöka och att öka kunskapen hur detta fenomen fungerar och vad som är viktigt när det 
gäller säkerhet. Det kommer även att struktureras vad som är viktigt för detta projekt att 
erhålla tilläcklig kunskap om för att lösa detta specifika projekt. 

Det finns även många viktiga frågor som måste besvaras hur man skyddar sig mot 
röntgenstrålning. Måste det skyddet vara lufttätt? Finns det radioaktivitet inblandat? Vilka 
krav ställs för att konstruktionen skall vara strålningssäker? 

Metoden för att erhålla kunskapen runt detta område var att studera Kent Olssons 
kursmaterial från en uppdateringskurs utfärdad av SIFU inom industriell radiografering för 
arbetsledare (SIFU, 2007). Detta material är omfattande och beskriver hur strålning fungerar 
men även hur man konstruktioner skall se ut. Även en del komplimenterande material har 
tagits från internet. Därför kommer detta kapitel beskriva den viktigaste kunskapen som 
erhållits och hur det appliceras för detta specifika projekt. 

4.2.1 Vad är röntgenstrålning och hur fungerar det? 

För att förstå röntgenstrålning så måste vi först förstå vad strålning är. Ett enkelt sätt att 
förklara detta är att det är antingen en energi av partiklar eller en våg av energi som färdas 
över en sträcka13. Det enda sättet att bevara denna energi på är i vakuum. Så det betyder 
alltså att, i vanlig miljö, så minskar denna energinivå desto längre sträcka den får färdas. 
Energinivån minskar med kvadranten av sig själv. Alltså 
har den dubbelt så lång sträcka så har energinivån 
minskat med fyra gånger sig självt, har den färdats tre 
gånger så långt så har energi nivån minskat med nio 
gånger sig självt o.s.v. Detta kan vara en aning svårt att 
förstå varför, men om man tar en ficklampa i ett mörkt 
rum som ett exempel (synligt ljus är faktiskt också en 
form av strålning14) så minskar ljuset som ficklampan 
ger med avståndet. Röntgenstrålning bör inte heller 
förväxlas med radioaktivstrålning eftersom energin dör 
ut så fort som strålningskällan stängs av, till skillnad 
från radioaktivstrålning som lagras i ett objekt15.  
 
Röntgenstrålning upptäcktes år 1895 av tyska fysikern Wilhelm Röntgen och blev därmed år 
1901, på grund av sin upptäck, den första personen att få nobelpriset inom fysik16. En 
definition om vad röntgen är kan låta så här: 
 

                                                 
13 

Wikipedia, Radiation, 2012-09-12, http://en.wikipedia.org/wiki/Radiation 
14 

Läkare för miljön – Strålning ett komplicerat ämne, 2012-11-08, http://www.lakareformiljon.org/ 
15 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
16 

Tekniska museet, 2013-01-10, http://www.tekniskamuseet.se/1/1801.html 

Figur 14 - Illustration av en lampa i mörker 
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”Röntgenstrålning är en typ av fotonstrålning, det vill säga joniserade elektromagnetisk 
strålning med kort våglängd (cirka 0,01-10 nm) och höga fotonenergier (100 eV – 100 keV)” 17 

För att få denna definition inom ett perspektiv så kan vi dela upp denna definition i olika 
delar. Röntgenstrålning tillhör en grupp som kallas för fotonstrålning18. I denna grupp så finns 
det endast röntgenstrålning och gammastrålning. Denna grupp karaktäriseras av att de är en 
våg av energi.  

Med den korta våglängden så menas det att de minsta våglängderna är tillräckligt små för att 
tränga igenom en människokropp. Den enda strålningsform som har kortare våglängd är 
gammastrålning. En röntgenutrustning fungerar genom att skicka joniserad elektromagnetisk 
strålning till en mottagare. Placerar man ett objekt ur vägen mellan sändaren och mottagare 
absorberas strålningen och den kommer inte att träffa mottagaren på andra sidan. Den större 
delen av strålningen kommer ändå att fortsätta rakt igenom eftersom att våglängden är så 
pass liten, men lite kommer att träffa objektet. Vad som händer då, när den träffar, är att den 
antingen absorberas av objektet eller att det finns då även en ny möjlighet att en ny 
röntgenstråle kan skapas åt alla olika vinklar från objektet. Genom att mäta inkommande data 
på mottagare kan man nu se om den inte stämmer överens med den skickade strålningen. Är 
det skillnad i data vet vi att ett objekt har varit mellan sändaren och mottagaren. Idag används 
elektroniska mottagare men tidigare använde man film för att projicera resultatet på.19  

Man kan även se tätheten, eller densiteten, på objektet med röntgen. 
Man kan ta en människohand som ett exempel, som bilden till höger 
representerar. Eftersom våglängden var så pass liten att den kan 
tränga igenom en människokropp så kommer inte all strålning att 
tränga igenom om man placerar den genom strålningen, utan bara 
delvis. Det är enklare för en röntgenstråle att ta sig igenom 
muskelvävnad (man kan se det som att det är mindre molekyler ur 
vägen) än vad det är att ta sig igenom ben. Röntgenstrålarna går 
fortfarande igenom ben men det är betydligt mer strålning som tar 
sig igenom muskelvävnaden. Därför kan man se att ben är ett tätare 
material än vad muskelvävnad är, alltså ben har en högre densitet20.  

Om man nu går baklänges den här vägen och man vet om densiteten 
på olika material så kan man alltså ta reda på vilket material det är 
som man strålar på. Man kan dock inte se det direkt på densiteten, 
eftersom det finns andra material som har samma densitet, även det ger många ledtrådar. 
Man måste då med hjälp av olika karaktärsdrag, som olika material har rent utseendemässigt, 
utifrån röntgenbilderna bedöma vilket material det är man tittar på.  

Med fotonenergin så menas det med vilken energi som röntgenstrålningen genereras med21. 
Detta styrs med vilken spänning som man ger till röntgengeneratorn. Beroende på hur mycket 
energi man applicerar kan se olika saker. Om man tittar på handen så om man i detta fall ökar 

                                                 
17 

Läkare för miljön – Strålning ett komplicerat ämne, 2012-11-08, http://www.lakareformiljon.org/ 
18 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
19 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
20 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
21 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 

Figur 15 - Hand genom 
röntgen 
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energin så kan man se individuella ben. Men om man minskar den så kommer musklerna bli 
mer framträdande om man vill t.ex. fokusera på individuella muskelvävnader.   

Vad menas då med joniserad strålning? Det är en strålning som har tillräckligt hög energinivå 
för att slå bort elektroner från atomerna22. Några andra exempel på sådan typ av strålning är 
alfa-, beta-, neutron- eller gammastrålning. Det skall dock inte förväxlas med radioaktiv 
strålning, för det är den strålning som utsöndras från ett radioaktivt ämne.  

En icke joniserad strålning är då alltså en strålning som inte har så pass hög energi att den kan 
slå bort elektroner från atomerna. Några exempel på denna typ av strålning är radiofrekvens, 
optisk strålning, infraröd strålning och till och med synligt ljus23. 

Röntgenstrålning är alltså en joniserad strålning med hög energinivå. För att skapa denna 
höga energinivå så krävs det att man tillför en betydligt större nivå av energi eftersom 
verkningsgraden på ett röntgenrör är väldigt låg. Först så av den energi som tillsätts så bildas 
endast 1 % en ren röntgenstråle, det resterande 99 % övergår till värme. Utöver det så skapas 
den här strålen inte i en bestämd riktning utan den sprids runt i alla vinklar. Man kan inte 
heller rikta en röntgenstråle åt ett annat håll eftersom den absorberas av det material det 
träffar. Så den stråle som kommer ut ur röntgenröret, i den riktning man vill ha, är i sig endast 
1 % av röntgenstrålen som skapats, resten absorberas av röntgenröret. Det betyder alltså att 
den totala verkningsgraden på ett röntgenrör är endast på 0,01 % av den energi man tillfört24. 

Vad menas då med att röntgenstrålning har höga 
fotonenergier på ungefär 100 eV – 100 keV? Det är 
alltså den mängd rörelseenergi som strålningen 
har25. Den mängd rörelseenergi som en 
accelererande elektron kommer att få ut och är 
beroende på vilken spänning man tillför.  

Röntgenstrålen i sig skapas genom att högspänning 
appliceras genom två elektroder, en anod och en 
katod. Vid katoden finns en upphettad glödtråd 
(volfram är vanligt förekommande material) som 
emitterar elektroner mot anoden. En elektron 
emitterar när man applicerar en extern kraft på en 
atom och en elektron får en ny omloppsbana längre 
bort från atomen, på grund av dess nya 
energitillstånd.  Använder man en spänning på 100 
kV så kommer elektronen få en maximal 
rörelseenerginivå på 100 keV. Träffas nu anoden av 
den emitterade elektronen i sin nya bara så skapas 
det röntgenstrålning26.  

                                                 
22 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
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Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
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Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
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Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
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Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 

Figur 16 - Illustration av anoden och katoden 
samt bromsstrålning och karakteristisk 
strålning 
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Det finns två typer av strålningar som genereras i en röntgenstråle, bromstrålning och 
karakteristisk röntgenstrålning. Den vanligaste av de två typerna är bromstrålning27.  

Bromstrålning är när den accelererade elektronen bromsas in av kraftfälten runt en atom och 
elektronen får en ny bana. Den energin som gick åt vid inbromsningen övergår till 
röntgenstrålning28.  

Karakteristisk röntgenstrålning är när den accelererade elektronen stöter bort en annan 
elektron i det inre skalet inom atomen vid anoden eftersom att den har sån pass hög 
rörelseenergi. Elektronerna i det inre skalet har en högre energinivå än elektronerna i det 
yttre skalet har. Eftersom att elektronerna alltid strävar efter att ha fullt antal elektroner vid 
de inre skalen kommer nu en elektron från det yttre skalet att förflytta sig till det inre. När 
denna elektron förflyttar sig så utsänds den skillnaden i energinivå ut i form av karakteristisk 
röntgenstrålning. Anledningen varför den kallas för karaktäristisk röntgenstrålning är på grund 
av att fotonenerginivån som skapas är karaktäristisk för den atom som den träffar29.  

4.2.2 Riskerna med strålning 

Det finns olika typer av strålning som man kan bli 
utsatt för. Det kallas för primär- och 
sekundärstrålning30. Om vi tar samma exempel med 
människohanden igen så om man placerar handen i 
vägen för röntgenstrålningen så kommer den att 
utsättas för primärstrålning. Denna typ av strålning 
har en väldigt hög nivå av fotonenergi. Eftersom all 
strålning inte tar sig igenom handen så har en del av 
den här strålningen absorberats av kroppen. En 
röntgenstråle kan inte byta riktning men den kan 
träffa en atom som i sig alstrar en ny röntgenstråle i 
en annan riktning, alltså karakteristisk 
röntgenstrålning. Denna typ av strålning kallas för 
sekundärstrålning och utsänds från alla riktningar från det bestrålade objektet. Det kan även 
komma sekundärstrålning från luften under bestrålningen. Detta beror på att strålningen 
träffar atomer i luften på vägen till objektet (Syre, kväve osv.).  Sekundärstrålningen har en 
betydligt lägre nivå av fotonenergi på ungefär en tusendel av primärstrålningen och varar 
endast så länge som primärstrålningen är aktiv.  

”Joniserande strålning har så högt energiinnehåll att den kan slå sönder molekylbindningar 
och på sikt leda till cancer.” (Ina Bergström, strålsäkerhetsmyndigheten, 2012-09-17) 
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 Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
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Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
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 Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 

Figur 17 - Varningsskyllt för strålningsrisk 
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Att utsättas direkt för joniserad strålning är alltså farligt för en människa och utsätts man för 
tillräckligt hög nivå och under tillräckligt lång tid så är det t.o.m. livshotande. Men för att få ett 
allmänt grepp om detta så måste man förstå att vi utsätts dagligen av strålning på i form av 
bakgrundsstrålningen som finns överallt. Den dos som en genomsnittlig svensk utsätts för på 
ett år är ungefär 1 mSv. För att få en risk för akut strålskada så måste man utsättas för en 
väldigt hög nivå av strålning på ungefär 1 Sv31. 
 
Det som är viktigt att förklara är att det material som utsätts för röntgenstrålning blir inte 
radioaktivt. Det kommer inte heller finns kvar någon strålning i materialet, i luften i rummet 
eller röntgenutrustningen i sig eftersom den energin dör ut väldigt fort. Det som däremot kan 
hända, eftersom att joniserad strålning är så pass stark, är att om en människa utsätts för 
alldeles för mycket primärstrålning så kan molekylbindningar i kroppen gå sönder och detta 
kan i sin tur leda till cancer32.   

4.2.3 Skydd mot röntgenstrålning 

Vilka material kan man använda sig inom detta projekt och hur skall man konstruera med det 
för att säkerställa att produkten är säker för personer runt om produkten? 
 
Röntgenstrålningen dör alltså ut med tiden. Men det 
finns några sätt som man kan stoppa denna strålning 
med tidigare. Till skillnad från andra typer av 
strålning som består av en energi av partiklar som 
stoppas vid ett hinder så kan rötgenstrålning, 
eftersom det är en våg av energi, ta sig igenom olika 
material. Det finns inget material som direkt kan 
stoppa all röntgenstrålning att tränga igenom. Det 
grundämne som används mest och har bra 
egenskaper att stoppa så mycket som möjligt är bly. 
Detta beror på att det är ett tillräckligt tätt material 
med många protoner i atomen (82 stycken)33. Detta 
kallas absorption och är direkt beroende av hur 
många protoner som finns i atomen (eller 
atomnummer). Ett material med högt atomnummer 
ger en hög absorption medan ett material med lågt 
atomnummer ger en låg absorption (t.ex. 
aluminium). Uran är ett av de enda övriga material 
som är tillräckligt tätt (92 stycken protoner i 
atomkärnan) för att använda som en konkurrent till 
bly34. Problemet med uran är att det inte är praktisk genomförbart på grund av dess naturliga 
radioaktiva egenskaper och höga pris. Fördelen med bly är även att det är vanligt 
förekommande, det är lätt att utvinna och det är lätt att bearbeta eftersom det är 
förhållandevis mjukt trotts sin tyngd. 
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Figur 18 - Illustration av alfa-, beta- och 
gammastrålning 
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Koppar användas även till viss del men det har betydligt mindre protoner (29 stycken)35 än 
vad bly har. Därför används det om man vill minska strålningen men inte stoppa den. Det som 
är bra med koppar är att det är väldigt effektivt för att stoppa lägre nivåer av fotonenergin för 
att minska strålningsrisken. Anledningen till varför man vill stoppa dessa är att man måste ha 
tillräckligt höga fotonenerginivåer för att göra en tillräckligt noggrann mätning på så kort tid 
som möjligt. Därför har de lägre nivåerna som kommer samtidigt inget syfte och man vill 
utsätta den person som är i närheten av en röntgenapparat för så minimal strålningsmängd 
som möjligt. Därför brukar man använda koppar för att filtrera bort de oönskade lägre 
energinivåerna36. 
 
Men bly kan inte heller stoppa all röntgenstrålning, då det även kan ta sig igenom ett tunt 
lager. Därför använder man olika tjocklekar för att säkerställa att miljön utanför blir säker. Så 
det är inte bara materialet i sig som avgör, utan även tjockleken. Man kan därför t.ex. 
använda sig av stål eller betong, men då måste de vara betydligt tjockare så det får samma 
praktiska egenskaper. Därför är inte det heller ett realistiskt alternativ eftersom det blir 
väldigt stora stycken att arbeta med och priset blir väldigt högt. Så därför är bly det enda 
praktiska materialet att arbeta med. 
 
Vilken tjocklek blyväggen måste vara på beror 
på vilken fotonenergi som används. Detta beror 
på att desto mer kraft röntgenstrålen har, desto 
mer kan den tränga igenom blyväggen. Det som 
avgör hur mycket fotonenergi som kommer att 
genereras är beroende på hur mycket spänning 
använder. Det finns därför finns det olika 
diagram som förklarar hur pass tjockt ett visst 
material måste vara vid viss spänning för att 
uppnå de säkerhetskrav som finns37. Bilden till 
höger visar hur pass tjockt lager bly man måste 
använda vid en viss spänning. Denna bild och 
fler tabeller finns med i bilagorna. 
 
Bly är i sin tur också ett hälsofarligt material 
som kan orsaka blyförgiftning38. Detta är något 
som man måste tänkte på när man gör 
konstruktioner som använder sig av bly. 
Speciellt i fall, som detta, när konstruktionen 
innehåller stor mängd av bly. Det krav som 
finns är att det inte skall finnas några 
exponerade blydelar synliga. Därför gör det att 
när man skall göra en skyddsvägg till ett 
röntgenrör så måste man ha något annat 
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Figur 19 - Illustration av diagram för vilken blytjocklek 
vid viken röntgenspänning 
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material runtom delarna i bly. Vilket material detta är beror på vilket syfte det har. Det kan 
t.ex. vara att eftersom bly är så pass mjukt i tunna skikt så använder man det i skyddskläder. 
Då kan det räcka med vissa tyger som är tillräckliga för att exponera huden så minimalt som 
möjligt. Är det en fast infästning så kan man istället använda sig av stål som kan hålla väldigt 
stora bitar på plats.  
 
Absorptionsförmågan beror inte heller bara hur många atomer det finns i kärnan eller hur 
pass tjockt det är, utan det beror även på hur passa tätt materialet är. Alltså hur passa nära 
atomerna är varandra. Som ett exempel så har normalbetong en täthet på 2,0 g/cm3, medan 
vibrerad betog har en täthet 2,4 g/cm3 vilket ger en bättre absorptionsförmåga39. 
 
Det finns ytterligare ett sätt att skydda sig mot röntgenstrålningar och det är att utnyttja att 
energistyrkan minskar med avståndet som den färdats. Röntgenstrålar minskar som tidigare 
nämnt med kvadranten av sig självt, kvadrantlagen. Alltså dubblerar man avståndet som man 
står ifrån röntgenrören så minskar strålningsenergin med fyra gånger så mycket. Därför är 
man säkrare desto längre ifrån man står ett röntgenrör. Enligt ett exempel utfärdats av SIFU 
användes ett röntgenrör på 150 kV/5 mA så utsöndrades en strålningsnivå på 4 500 000 µSv/h 
på en meters avstånd från röntgenröret. Denna strålningsnivå var nere på under 20 µSv/h 
efter 15 till 20 meters avstånd. Detta exempel visar tydligt att röntgenstrålar inte kan färdas 
så långt trots sin höga energinivå40. 
 

4.2.4 Vad används röntgenstrålning till idag? 

Idag kan man hitta röntgenutrustningar inom många olika industriområden, allt från 
sjukhusmiljöer till tullens godskontroller. På ett sjukhus eller hos en veterinär används 
röntgen bl.a. för att hitta benbrott, undersöka lungcancer, undersöka mjukare partier så som 
muskler eller hjärnan41. Det uppskattas att årligen genomförs ungefär 250 miljoner 
undersökningar med röntgen årligen endast i Europa (Aichinger, et al., 2012). Röntgens 
potential inom sjukvården upptäcktes väldigt tidigt och det tog bara någon månad efter 
Wilhlem Röntgen pressenterat sin upptäckt innan de första användningsområdena 
applicerades42.  
 
Röntgen används även inom tullverket och 
flygsäkerhetsindustrin. Tullverket använder det för att 
undersöka väskor eller containrar för att se till att inge 
oönskade föremål tar sig igenom. Man använder även 
röntgen inom svetsning av olika material för att 
kontrollera om svetsfogen håller tillräckligt hög 
standard43.  
  

                                                 
39 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
40 

Industriell radiografering uppdateringskurs för arbetsledare (SIFU, 2007) 
41 

Wikipedia, X-Ray, 2012-09-12, http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray 
42 

Tekniska museet, 2013-01-10, http://www.tekniskamuseet.se/1/1801.html 
43 

Strålning finns överallt, Strålsäkerhetsmyndigheten, 2012-09-17, http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/ 

Figur 20 - Svetsningar genom röntgen 
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I övriga områden så används röntgen inom astronomi för att titta på himlakroppar och mäta 
dess strålningsegenskaper de utsöndrar44.  På bilden nedanför har man studerat 
krabbnedulosan (Crab Nedula) genom olika tekniker. Längst ner till höger syns en bild där man 
mätt dess strålningsegenskaper inom frekvensspektra för röntgen. Eftersom man inte har 
någon mottagare på andra sidan om denna supernova så får man i detta fall studera hur 
strålningsegenskaperna beter sig. Man kan därför se om det finns solida massor inuti bl.a. 
gasmoln som man inte kan se med vanligt ljusspektra.  

 
 

4.2.5 Analys av röntgenstrålning 

Den kunskap som erhållits, genom denna undersökning, kan nu appliceras och avgränsas till 
vad som är viktigt för detta projekt. Strålning är ett komplicerat område och det kan vara 
farligt om det inte är tillräkligt skyddat. Några av de lärdomar som direkt kan appliceras till 
konstruktionsfasen är att strålning inte stutsar vidare när de träffar ett objekt (förutom till viss 
del sekundärstrålning). Så därför behöver inte konstruktionen vara lufttät utan det räcket att 
det finns tillräckligt tjock lager bly i alla riktningar. Detta gör att framsidan som är vinklad 
neråt mot bottenplattan på mätramen t.ex. inte behöver innehålla bly eftersom det 
absorberas av den blyskiva som sitter i ramen.  

                                                 
44

 Wikipedia, X-Ray, 2012-09-12, http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray 

Figur 21 - Strålningsegenskaper från en himlakropp 
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4.3 Sågverket 

Sågverksbranschen är omfattande, speciellt i Sverige, och har en väldigt anpassad struktur. 
Därför kommer detta kapitel att förklara hur ett sågverk är uppbyggt och vad som är viktigt 
att förstå för hur denna produkt integrerar med denna miljö.  

4.3.1 Logistikflödet på ett Sågverk 

Ett sågverk består av flera stationer, från att en trästock kommer in i sågverket till att den har 
blivit färdiga plankor och är paketerad. De kan grovt struktureras i inmätning, sortering, 
sågning och paketering. Det finns förstås olika mindre stationer i mellan dessa. På bilden 
nedanför så visas en illustration av de viktigaste processtegen på ett sågverk. 

 
Den första stationen är inmätningsstationen och det är runt denna station som detta projekt 
kommer att handla om. Där mäts trästockarna och kategoriseras i olika fack inför sågningen. 
Ett större sågverk kan ha över 100 olika sorteringsfack. Dessa olika kategorier beror bl.a. på 
längd, diameter, träslag, kurvatur, kvalité osv. Anledningen till varför man kategoriserar 
trästockarna så tidigt och i så många olika fack är för att minska ställtiderna vid sågningen.  
 

Figur 22 - De viktigaste processtegen i ett sågverk (http://www.ne.se) 
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4.3.2 Skinnskattebergs sågverk 

Ett besök genomfördes den 13:e november vid inmätningsstationen på Skinnskattebergs 
sågverk. Målet med detta besök var att se i verkligheten hur arbetsmiljön ser ut och vad X-
Ray-ramen måste utsättas för under körning. 

På bilden nedanför ses en helhetsbild på hur inmätningsstationen ser ut. Den stora byggnaden 
är där operatören sitter vid inmätningen. Han gör en manuell inspektion av kvalitet och 
utesluter oanvändbart timmer. Till vänster syns det hus där X-Ray-ramen står i. Det är ett 
specialbyggt hus som måste uppfylla de krav som produkten ställer, alltså bl.a. väggar med bly 
i och ett separat betongfundament för att ta upp vibrationerna i marken.  

Figur 23 - Överblick av inmätningsstationen 
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På bilden nedanför visas operatörens arbetsplats. Det är han som styr inmätningsprocessen. 
På denna bild syns även operatörsstolen som även det är en produkt av RemaControl. I denna 
stol så kan ha styra hela stockbanans rörelse och man kan manuellt bedöma stockarna och 
skicka den informationen vidare till vilket fack stockarna skall hamna i.  

 

Figur 24 - Operatören 
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På bilden nedanför syns ytterligare en bild på stockbanan. Här kan man även se att 
operatören har en spegel på andra sidan om banan för att se hur andra sidan av stocken ser 
ut.  

Figur 25 - Bild på stockbanan 
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På denna bild syns X-Ray-ramen och stockbanan inne i mäthuset. Vad som är viktigt att se 
tydligt visas att stockbanan är stor och röntgenrören är svåråtkomliga. Denna bild visar hur 
svåråtkomligt det är för servicepersonalen att arbete med röntgenrören. 

 

Figur 26 - X-Ray inne vid inmätningshuset 
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På denna bild syns det att det finns mycket rester från trästockarna vid mätramen. Det mesta 
lägger sig nere vid bottenplattan men det kommer fortfarande en del smuts på skyddskåpan 
som sitter ovanpå skyddshuven.  

Figur 27 - Barkrester från träckstockarna 
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4.3.3 Kundkrav 

Efter besöket på Skinnskattebergs sågverk så upptäcktes det att kunderna var nästan bara 
inriktade på funktionalitet. Detta var eftersom det är en väldigt praktisk bransch där bara 
resultaten är det viktiga. När man var på besök så såg man väldigt fort att det är liknande en 
fabriksmiljö där alla processteg är optimerade för att på ett billigt och tidseffektivt sätt få fram 
resultat. Med detta menas alltså att kunderna inte hade låg prioritering på att produkterna 
skall vara estetiskt tilltalande eller ”flashiga”. Utan de var mer intresserade av att produkterna 
utför de arbetsmoment de är konstruerade för på ett billigt och effektivt sätt, samt att de 
presterar i hårda arbetsmiljöer utan avbrott. 

4.3.4 Miljön vid inmätningsstationen 

Något som också måste diskuteras är hur miljön i sig är på ett sågverk. Det är något som man 
direkt kan relatera till om man har varit och besökt ett. En egenskap som karaktäriserar en 
sådan miljö är att det nästan alltid är en konstant vibration i marken. Detta orsakas av att 
trästockar och stora maskiner alltid är i rörelse. Detta är något som man måste ta hänsyn till 
vid konstruktion, eftersom det kräver att all utrustning som finns i en sådan miljö måste vara 
robusta och slittåliga.  
 
Det är även viktigt att produkterna klarar av de vibrationspåfrestningar som de utsätts för 
över tid. Det är praktiskt omöjligt att få en trästock att ligga helt still när den passerar igenom 
mätramen men det finns metoder för att få den att ligga så still som möjligt. För att 
kompensera detta på X-Ray så är ett installationskrav att mätramen placeras på ett separat 
betongfundament. Detta är för att få ut noggrannare mätningar eftersom både mätramen och 
trästockarna vibrerar mindre. Utöver detta så placeras mätramen även på speciella 
vibrationsdämpare som tar upp mycket av de resterande vidrationerna. Därför är mätramen 
förhållandevis isolerad från vibrationerna men det är fortfarande något man måste hålla i 
åtanke.  
 
Det förekommer även rester från 
stockarna när de passerar genom 
mätramen. Det kan vara allt ifrån 
barkrester, grenar, snö, lera, grus 
o.s.v. Detta gör att mätramen utsätts 
för mycket nedsmutsning med tiden. 
Mätramarna måste prestera trots allt 
de utsätts för. Därför finns det på X-
Ray ytterligare en skyddshuv ovanpå 
skyddshuven som har för syfte att 
endast plocka bort den nedsmutsning 
som mätramen utsätts för. 
 
Mätramen har ytterligare ett 
installationskrav att den placeras i en 
rumstempererad lokal. Trotts detta så 
utsätts mätramen för mycket temperaturförändringar. Detta är på grund av olika luckor och 

Figur 28 - Bild från arbetsmiljön vid inmätningssationen 
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drag som finns inne i lokalen. Därför är ramverket på mätramen uppbyggt med aluminium 
eftersom det materialet klarar av stora temperaturförändringar utan att tappa dess 
egenskaper. Andra material kan vara mer känsliga för temperaturförändringar, speciellt när 
temperaturen sjunker. Därför måste man även räkna med att konstruera detaljer så att de är 
tillräckligt robusta så att de inte slår sig eller ändrar form i dessa material. 
 

4.4 Den befintliga konstruktionen 

Så som konstruktionen ser ut idag så är 
röntgenröret skyddat av olika skyddshuvar. 
Det består i sig av två olika lager av 
skyddsplåtar som används i olika steg. Den 
första skyddshuven används för att direkt 
skydda röntgenröret, både mot yttre skador 
men även mot strålning. Den är byggd i olika 
lager av stål och bly för att neutralisera de 
skadliga primär- och sekundärstrålningarna. 
Dessa begrepp kommer att förklaras 
noggrannare under röntgenstrålningskapitlet. 
Bly används för att skydda mot den största 
strålningen som är primärstrålningen. 
Eftersom att bly i sig även det i sig är 
hälsofarligt så är det klätt med stålplattor. Stålet fungerar även till viss del bra som skydd mot 
sekundärstrålningen.  

Enligt EUROBATs Kommitté for miljöfrågor så finns det olika regler hur man skall hantera bly45. 
Dessa regler representeras i tabellen nedanför. Det finns även en regel som säger att ingen 
öppen exponering av bly eller blyoxider får finnas under normal användning. 

Tabell 3 - Regler för hantering av bly och blyoxider 

Exponering av bly Åtgärd 
  
  

  
vid hudkontakt: skölj med vatten och tvål 
vid inandning: inandas frisk luft; kontakta omedelbart läkare 
vid kontakt med ögon: skölj under rinnande vatten i flera minuter; kontakta omedelbart 

läkare 
vid förtäring: skölj munnen med vatten; kontakta omedelbart läkare 
  

 

 

                                                 
45 

Hantering av bly, 2012-09-17, http://www.exide.nu/wp/wp-content/uploads/2009/05/sakerhetsdatablad_blybatterier.pdf 

Figur 29 - Bild över den befintliga konstruktionen 
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4.4.1 CAD 

Som en del av informationsinsamlingen ritades den befintliga lösningen i CAD-miljö med hjälp 
av programmet Solid Works. Detta genomfördes med hjälp av de konstruktionsritningarna 
som fanns på plats på RemaControls huvudkontor. Genom att rita alla delar i en CAD-miljö 
kunde man enkelt utforska alla komponenter och se hur de agerar med varandra i helheten. 
På bilden nedanför så syns X-Ray-ramen i sin helhet. De två röntgenrören sitter i botten på 
ramen i en 45°-vinkel. Ovanpå dessa så sitter det varsin skyddshuv av plåt för att skydda 
konstruktionen från miljön vid inmätningsstationen. 

 

Figur 30 - CAD-illustration av RemaLog X-Ray 



54(98) 

På bilden nedanför visas den befintliga skyddshuven hur den ser ut idag. Här visas den fasta 
infästningen som monteras dit och som sedan måste monteras bort för att komma åt 
röntgenröret. Ovanpå syns även kalibreringsenheten som styrs av två elmotorer. Dessa kan 
flytta den utmynningsspringa som sitter i mitten, antingen i sidled eller runt den cirkulära 
plattan.  

På denna bild nedanför så ser man röntgenröret när skyddshuven är bortmonterad. Då kan 
man även se kopparfiltret ovanpå utmynningen från röntgenröret. Syftet med denna är att 
sänka strålningsnivån eftersom koppar dämpar röntgenstrålningen. Kopparfiltret sitter på en 
vridmagnet som vrids på plats när en spänning appliceras. Här kan man även se den blyplatta 
som sticker upp längs bak för att skydda mot röntgenstrålningen. När denna lösning 
konstruerades så fanns det inga krav på synliga blydelar. Det finns det däremot idag så ett 
konstruktionskrav var att eliminera alla dess synliga blydelar men ändå hålla samma 
strålsäkerhet.  

Figur 31 - CAD-illustration av den befintliga skyddshuven 

Figur 32 - CAD-illustration infästningen av röntgenröret utan skyddshuven 



55(98) 

Det var nödvändigt att ta en titt på hur kalibreringsenheten och kopparfiltret såg ut. Den stora 
anledningen till detta var att när man aktiverar kopparfiltret så var det svårt att se om den i 
praktiken hade rört på sig. Detta var på grund av att den i nuläget sitter inuti skyddshuven och 
man kan inte se den. Det enda sättet att säkerställa att den hade flyttat på sig var att stoppa 
in handen inuti skyddshuven och känna efter. Detta var ett moment som man skulle kunna ta 
en titt på och se om det finns någon bättre lösning för.  

När det gäller kalibreringsenheten så är dagen konstruktion onödigt stor och kostar därför för 
mycket. Men eftersom denna det är ett noggrant precisionsarbete så ansågs det att det skulle 
ta för lång tid att konstruera om hela denna del så det valdes därför att behålla ramverket och 
sedan se om man kunde optimera produkten på något enkelt sätt. 

 

4.4.2 FMEA på befintlig produkt 

En FMEA-analys genomfördes på den befintliga produkten. Resultatet av den var att det fanns 
en stor risk för ryggskador vid borttagning av skyddshuven. Anledningen till detta var på grund 
av dess tyngd men även att man var tvungen att gå in inuti mätramen och placera ryggen i en 
dålig ställning och sedan applicera en stor tyngd på den. Detta är redan en av anledningarna 
till projektets uppkomst och lösningen på detta är att undvika hela det stadiet att lyfta bort 
skyddshuven.  
 
Det visade sig även från FMEA-analysen att det fanns en risk att klämma sig när man lyfter 
bort ramen eftersom det inte fanns några handtag eller liknande att bära skyddshuven med. 
Man får numera förlita sig att hålla i kanterna men detta är inte allt för enkelt på ena sidan 
eftersom det bara finns några centimeter mellan kanten och en blyvägg. Därför finns det en 
risk att man kan klämma händerna aningen när man tar bort den eller sätter tillbaka den. 
Detta är även inte heller bra eftersom tyngden på ramen kan skapa större skador på ett klämt 
finger. 

Figur 33 - CAD-illustration över kalibreringsenheten 
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Det sista resultatet av analysen var att det fanns en väldigt liten risk för blyförgiftning. Detta 
är förstås en väldigt liten risk men blyförgiftning är en väldokumenterad sjukdom och den 
risken kan man utesluta. Lösningen på detta är att inga öppna ytor av bly får finnas synliga 
under normal användning. 

4.5 Leverantörskrav 

Ett möte genomfördes med Tomas Westerlund på Tomas Westerlund Företagsservice den 
10:e oktober som är den person som kommer att tillverka den prototyp som kommer att tas 
fram. Anledningen till detta var för att ta reda på de praktiska begränsningar som fanns vid 
framtagningen av prototypen men även för att bidra med hans erfarenheter av dessa typer av 
konstruktioner.  
 
Något som vi fort kom över var vilken tillverkningsmetod som skulle användas på plåtarna och 
stålskivorna. De två metoderna som användes var kall- och varmdraget. Alltså om materialet 
fick sin nuvarande form vid rumstemperatur eller vid en upphettad ugn. Det är vanligast att 
man använder metoden med varmdraget vid tjockare skivor eftersom det är enklare att platta 
ut skivorna om de är upphettade. Men enligt Tomas Westerlund så föredrog han att arbeta 
med kalldraget material. Anledningarna var att det hade betydligt bättre toleranser, alltså att 
skivorna hade bättre måttprecision men även att det var enklare att arbeta med. De plåtar 
som fanns som var tillverkade med denna metod hade en tjocklek upp till 3 millimeter.  
 
Det som även diskuterades var vilken radie skivorna kunde få vid bockning. Tomas berättade 
att det varierade väldigt mycket beroende på vilken verkstad som arbetet utfördes och inom 
vilken industri. Alltså beroende på vilken maskin som användes. T.ex. inom byggindustrin så 
brukar det vara vanligt att man får större radier eftersom noggrannheten inte är lika stor. 
Med de maskinerna som han hade till sitt förfogande, eftersom han arbetar mycket med 
prototyper och precisionsarbeten så kunde han få ner radien på en 3 millimetersplåt till 
ungefär 1.5 till 2 millimeter.   
 
Det diskuterades även vilka toleranser som han borde få vid de färdiga ritningarna. Detta var 
något som varierade och var beroende av olika anledningar. Ytfinishen skulle vara den samma 
som den tidigare konstruktionen på begäran av Kent Olsson, alltså en pulverlackad mattsvart 
finish. Detta var på grund av att den är väldigt slittålig och skyddar mot korrosion. Eftersom 
det är enklare att lacka produkten efter att den är monterad så behövde de inre toleranserna 
inte vara så extremt noggranna eftersom det går att passa in och få ut rätt dimensioner. Men 
vid de rörliga delarna så behövdes mer yta att spela på. Detta avstånd kommer att bero på 
hur den sista lösningen kommer att se ut. 
 
Vi diskuterade även olika konstruktionslösningar speciellt om man skulle använde en lucka 
med gångjärn som öppningsmetod. Där berättade Tomas några av hans underleverantörer 
som hade tillgång till olika gångjärn. Ett krav på dessa var dock att de måste ha väldigt hög 
precision eftersom att locket måste hamna på samma plats när den fälls ner igen.  

Denna information användes sedan för att komplettera kravspecifikationen hur 
tillverkningskraven skulle se ut. 



57(98) 

4.6 Marknadsundersökning 

Detta kapitel handlar om att undersöka vad det finns för befintliga lösningar på marknaden 
som kan vara användbara som inspiration eller som lösningar på olika problem. Det kommer 
att vara uppdelat i fyra separata områden där olika detaljer undersöks. Dessa områden är 
öppnings- och återslutningsmöjligheter, robusta öppningsbara konstruktioner, olika 
låsningsmöjligheter samt vad för olika typer av gångjärn som existerar.  

4.6.1 Öppnings- och återslutningsmöjligheter 

Eftersom ett av problemen som skulle lösas var att hitta ett sätt att komma åt röntgenröret, 
utan att behöva monterar bort någonting, så undersöktes det på marknaden vad det finns för 
olika öppnings- och återslutningsalternativ. Sättet att genomföra detta på var att som första 
steg att använda sig av brainstorming för att bredda tankesättet om vad som finns idag för 
olika befintliga lösningar i alla olika branscher.  

 

Tabell 4 - Öppnings- och återslutningsalternativ 

Öppnings- och återslutningsalternativ 
   

   

Dörr Skruvkork Dragkedja 
Fönster Skjutdörr Återförslutningsbar påse 
Kartong Bok Vattenkran 

Låda Kabelkontakt Vakuum 
Lock Gångjärn  
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4.6.2 Robusta öppningsbara konstruktioner 

För att öka kunskapen om hur man konstruerar en öppningsbar men samtidigt robust 
konstruktion så valdes det att titta på några utvalda befintliga lösningar som inspiration från 
vad som finns idag som uppfyller detta. De konstruktionerna representeras i tabellen 
nedanför. 

Tabell 5 - Marknadsundersökning av robusta öppningsbara konstruktioner 

Bild Bildförklaring 
  

  

 

Figur 34 - Kassaskåp 

 

Kassaskåp är exempel på väldigt robusta 
konstruktioner eftersom det har som syfte 
att skydda innehålla mot externt våld. De kan 
väga mycket och har bra precision så att 
låsningen hamnar på samma plats eftersom 
det inte finns så stor möjlighet med 
flexibilitet inom konstruktionen eftersom den 
är så pass styv.  

 

 

Figur 35 - Aluminiumprofil 

 

Dessa typer av aluminiumprofiler används för 
att passa in två mötandes objekt. Det 
genomförs tack vara att det är vinklades som 
ett ”v” i profilen vilket gör att även om de 
inte passar in exakt så kan de tvingas ihop om 
det finns flexibilitet i konstruktionen. Dessa 
anses som lättviktiga och används främst 
inom transport på grund av detta. 
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4.6.3 Låsning 

För att undersöka alternativen kring låsningsmekaniken så valdes det att först använda sig av 
brainstorming. Anledningen till detta var för att bredda tankesättet, men även att undersöka 
marknader som kanske inte är lämpade för detta projekt. Detta kommer ge fler alternativa 
lösningar. Resultaten från brainstormingen visas i tabellen nedanför. 

Tabell 6 - Låsningsalternativ 

Låsningsalternativ 
   

   

Rep Lim Magnet 
Tejp Excenterlås Skruv 

   

Dessa utvärderades och det beslutades att en form av excenterlås var lämpligast vid detta 
projekt eftersom det ger en stark lösning som även är flexibel och står emot vibrationer. Det 
valdes att titta på två olika typer av modeller som använder sig av principen av 
excenterlåsning. Dessa två representeras i tabellen nedanför.  

Tabell 7 - Marknadsundersökning av låsningsmöjligheter 

Låsningsmodeller Bildförklaring 
  

  

 

Figur 36 - Excenterlås från Eugen-Wiberger 

 

Exenterlås används för att pressa ihop två 
olika objekt med hjälp av en arm och ett 
fäste på andra sidan. Detta används för att 
se till så att lock eller liknade hamnar så tätt 
som möjligt  

 

Figur 37 - Butterflylås 

 

Butterflylås använder liknande teknik som 
excenterlås fast denna konstruktion har en 
fjäder istället för en arm. Den har även 
fördelen att det kan byggas in inuti väggen 
av konstruktionen. Det är därför dessa 
användes mycket inom transport eftersom 
den inte har några utstickande delar.   
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4.6.4 Gångjärn 

På tabellen nedanför vissa olika modeller av gångjärn som fanns på marknaden. De har hittats 
på leverantörernas internethemsidor och inspirationen kom från Tomas Westerlund om vilka 
leverantörer som var lämpligast för detta arbete.  

Tabell 8 - Marknadsundersökning av gångjärn 

Gångjärnsmodeller Bildförklaring 
  

  

 

Figur 38 - Gångjärn från Eugen-Wiberger 

Enkelt gångjärn från leverantören Eugen-
Wiberger.  

 

Figur 39 - Dörrgångjärn från ASSA 

Klassiskt dörrgångjärn från ASSA med 
avtagbar konstruktion. Dörrgångjärn klara av 
höga belastningar med bra precision i 
förhållande till vikten. Nackdelen med denna 
är att dess ursprungsläge är det i hopfällda 
läget. 

 

Figur 40 - Gångjärn med fast infästning från Industrilås 

Robust gångjärn från Industrilås, ej avtagbar.  

 

Figur 41 - Robust och avtagbar lösning från Industrilås 

Robust och avtagbart gångjärn från 
Industrilås. Detta gångjärn har liknande 
egenskaper som ett dörrgångjärn men är 
anpassat för dessa typer av konstruktioner. 
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4.7 Analys av data 

Efter informationsinsamlingen så klargjordes och att erhålla rätt kunskap om problemet så 
användes inspiration från Engeneering Design med att dela upp problemet i mindre delar, 
alltså delproblem. Det kom fram att det fanns fyra distinkta delproblem som måste lösas och 
hur de skulle se ut för att hitta en helhetslösning. Nästa kapitel kommer att handla om 
idégenereringarna kring lösningarna på dessa problem. Dessa olika delproblem var: 

 Hur skyddshuven eller ramen skall öppnas 

 Låsningen  

 Gångjärnen 

 Kalibreringsenheten 
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5. Konceptutveckling 

I detta kapitel redovisas arbetet med att gå vidare från den information som samlats in till att 
få fram ett förslag på en slutgiltig lösning. Det kommer att behandla de olika stegen enligt 
metodiken. Alltså att bredda tankesättet genom brainstorming, skissa och använda sig av CAD 
för att ta fram idéer om lösningar. Idéerna kommer sedan att utvärderas ut utvecklas till 
konceptlösningar. Dessa koncept kommer sedan i sig att utvärderas och ett slutkoncept 
kommer att tas fram. Med detta slutkoncept så kommer det sedan att produktionsanpassas 
så den kan användas i verkligheten. Hela denna del kommer även att vara uppdelad med fyra 
distinkta delproblem, enligt analysen från informationsinsamlingen. Detta är för att först lösa 
de individuella delproblemen för att sedan hitta en helhetslösning. 

5.1 Idégenerering 

Mycket av idégenereringen tog plats i CAD-miljö. Detta var på grund av att det är mycket 
enklare och det går fortare att göra komplicerade detaljer i ett CAD-program. Därför var 
mycket av detta arbete en blandning av skissning och sedan att ta över idéerna i CAD-miljön 
för att se om de fungerade eller inte.  

5.1.1 Skyddshuven 

Efter brainstormingen så genererades det fram olika idéer på hur öppningen skulle kunna se 
ut, samt blyutformningen. Tidiga tankar som att skruva eller skjuta bort locket skissades fram. 

 

  

 
 

Figur 42 - Skiss över skruvöppning 
Figur 43 - Skiss över skjutlock 
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En annan idé att öppna locket med gångjärn på sidan togs även fram. Detta var det mest 
realistiska och mest tillverkningsvänliga alternativet. 

 
 

 
 

Figur 44 - Skiss över locköppning 

Figur 45 - Skiss över tankar kring hur konstruktionen påverkar strålningen 
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Här visas olika förslag på hur man kan placera blyskivorna inuti ramen så att konstauktionen 
skall vara så effektiv som möjligt, alltså att det skall vara strålningssäkert men även enkelt att 
tillverka. 

 

 

 

 

Figur 46 - Skiss över ytterligare alternativ till blyutformningen 

Figur 47 - Skiss över alternativ till blyutformningen 
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5.1.3 Låsningen 

Tankar kring hur låsningen skulle fungera kretsade mycket till att inte bara hur man skulle se 
till att locket inte ramlande av, utan mycket runt hur man kan se till att locket hamnar på rätt 
position varje gång. Idéerna kring detta var att man skulle kunna pressa fast locket på rätt 
position eftersom det är väldigt svårt med bara gångjärn få locket att hamna på rätt plats.  

Några av tankarna finns med i det tidigare kapitlet med skisserna. Där illustreras det med olika 
försök till att fasa ner locket på rätt plats. Detta genomförs genom att använda sig av vinklade 
kanter så locket tvingas ner på samma plats varje gång. 

5.1.4 Gångjärnen 

Ett oväntat komplicerat moment som framkom efter undersökningen i CAD-miljön var 
gångjärnen. Det som fanns sedan tidigare i projektet var att gångjärnen skulle ha en hög 
precision eftersom locket måste falla på samma plats varje gång. En annan av anledningarna 
var att eftersom locket får en förhållandevis hög vikt så behöver gångjärnen vara robusta, 
vilket egentligen är en motsats till precision.   

Ytterligare ett krav som ställdes på gångjärnen var att det behövde klara av miljön vid 
inmätningsstationen, alltså att de behöver stå emot korrosion och klara av 
temperaturförändringar. Det var även problemet att hittade man någon som hade skapliga 
egenskaper så rann priset iväg alldeles för mycket, vilket ansågs som för orimligt.  

Ett annat problem var hur infästningen skulle se ut eftersom att de yttre plåtarna på 
skyddshuven endast var i 3mm stål, alltså inte tillräckligt för att hålla uppe påfrestningarna. 
Alltså de kraven som ställdes på gångjärnen blev: 

 Hög precision 

 Klarar av hög vikt 

 Står emot korrosion 

 Rimligt pris 

 Bra infästning 

Det första som genomfördes för att lösa detta var att titta på marknaden och undersöka vilka 
befintliga lösningar som fanns. Efter en tid så upptäcktes det att inte fanns många gångjärn 
som uppfyllde alla det krav som ställdes. Det vanligaste problemet var att om man ville ha ett 
gångjärn som klarade av tillräckligt hög vikt så var man tvungen att kompensera med 
precisionen, vilket inte var tillräckligt bra i detta fall.  

Det valdes därför att utforska möjligheten att tillverka egna gångjärn. Detta genomfördes med 
konsultation av Tomas Westerlund eftersom som han hade erfarenheten av sådana typer av 
arbeten. Det togs fram olika förslag som visas i nästa kapitel.  

Det som kom fram under denna process var att tillverka egna gångjärn som hade rätt 
egenskaper skulle bli för dyrt. Men några värdefulla lärdomar erhölls utifrån detta. Det största 
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var att axeln som går igenom gångjärnet borde vara större än 6 mm om man skall använda två 
gångjärn. Detta var för att hålla uppe vikten. Det andra som kom fram genom diskussion med 
Kent Olsson var att det var tvunget att gå igenom hela sidoväggen, även genom blyskivan, för 
att se till så att gångjärnet hade tillräckligt med gods för att hålla uppe locket.  

Efter denna process valdes det att göra ytterligare en 
marknadsundersökning för att hitta befintliga och 
billigare lösningar som fanns på marknaden. Efter att 
Tomas Westerlund hade hört sig runt bland kollegor så 
hittade vi en leverantör som hette Industrilås. Där fanns 
det många intressanta gångjärn som uppfyllde kraven. 
Det tittade främst på två olika gångjärn. Dessa har redan 
presenteras i tabell 8. Det ena gångjärnet hade hål för 
egna skruvförband, vilket var lämpligt eftersom då kunde 
man välja vilket bult man ville. Problemet med denna var 
att den hade en axeldiameter på 6 mm vilket var på 
gränsen till för litet. Men det fanns även ett problem att det var en fast infästning, alltså den 
gick inte att ta av. Därför tittade vi på ett annat gångjärn som hade en axeldiameter på 8 mm 
som var avtagbar. Problemet med denna var att den inte hade hål för egna skruvförband utan 
det var redan bultar ingjutna i konstruktionen. Detta skulle i vanliga fall inte vara något 
problem men i detta fall så blev det något som man behövde lösa. Detta var för att längden på 
bultarna som var inkluderade i konstruktionen var endast 14 mm och godset som behöver gå 
igenom var på 20 mm, alltså borde bultens längd ha varit på minst 24 mm. Lösningen som vi 
kom fram med var att möta upp den inkluderade bulten med hjälp av en hattmutter. Det är 
alltså en mutter som har en längre cylinder som är gängad på insidan. Ett exempel på en 
hattmutter visas på figuren till höger. 

5.1.4 Kalibreringsenheten och kopparfiltret 

Det kom fram under arbetets gång att kopparfiltret och vridmagneten som satt inuti 
skyddshuven inte hade en optimal position. Därför lades det till i uppdraget att, om tiden 
finns, så kunde detta ses över. Kopparfiltret är alltså den del som filtrerar ner strålningsdosen, 
under kalibreringen, till en lägre nivå. Detta sker genom att placera en skiva av koppar ur 
vägen för strålningsriktningen vilket dämpar strålningen. Efter diskussion med Kent Olsson så 
hade det kommit fram att dess nuvarande position, inuti huven, gjorde att man inte fysiskt 
kunde se i vilket position filtret var. De behövde därför stoppa in handen inuti ramen för att 
kontrollera och känna efter vart den satt. Därför så valdes det att prova placera om 
kopparfiltret på olika positioner i CAD-miljön. Om man placerar om kopparfiltret så skulle det 
även kunna minska storleken på huven eftersom det är en del mindre inuti. 

Den första tanken var att placera vridmagnet utanför skyddshuven på ovansidan men att låta 
axeln och kopparfiltret gå igenom blyväggen och komma fram på insidan. Detta sparade plats 
på insidan och var en vettig tanke. Men den uppfyller inte kravet att man skall kunna se 
kopparfiltret. Så därför utforskades det andra olika alternativ att flytta på kopparfiltret. 

Egentligen spelar det inte någon roll hur långt bort från kopparfiltret som strålkällan sitter. I 
den ursprungliga konstruktionen så är den placerad så när som möjligt. Därför väcktes tankar 

Figur 48 - Hattmutter 
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att prova placera hela vridmagneten och kopparfiltret utanför skyddshuven. Eftersom att det 
som är det viktiga är att den är att den bara stoppar hela röntgenstrålen inte hur nära den är 
till strålkällan. Därför är det inte ett problem att placera den längre ifrån. 

Det problemet som uppstod då var att det var där som kalibreringsenheten satt. Eftersom den 
satt direkt emot utan ovanpå skyddshuvens ovansida så var det enda alternativet att placera 
kopparfiltret ovanpå kalibreringsenheten. Det är en bra position för kopparfiltret eftersom 
man kan se i vilken position den är men även för att kablaget kan använda samma väg som 
elmotorerna till kalibreringsenheten. Därför så togs det fram ett koncept där alla dessa 
komponenter behandlas till en helhetslösning. Denna lösning kommer att beskrivas i nästa 
kapitel. 

5.2 Konceptgenerering 

Eftersom det har sedan tidigare i informationsinsamlingsfasen och idégenereringsfasen 
kommer fram att det inte är genomförbart att direkt hitta en slutlösning så kommer detta 
kapitel kommer att beskriva de konceptlösningar på de delproblem som har ställts upp.  

Konceptgenereringsfasen var varit konstant utvecklande. Alltså att det sista av koncepten var 
alltid det senaste förslaget att komma fram eftersom det har tagits del av överlappande 
processer och det har tagits lärdomar från det första konceptet och förbättringar har 
genomförts. Konceptförklaringarna är även här uppdelade i fyra olika delproblem. Dessa olika 
delproblem var: 

 Koncept för hur skyddshuven skall öppnas 

 Koncept för låsningen 

 Koncept för gångjärnen 

 Koncept för kopparfiltret och kalibreringsenheten  

5.2.1 Koncept för hur skyddshuven skall öppnas 

Denna första del koncentrerar sig på hur skyddshuven skall öppnas. Det har genom 
idégenereringen fastställts att det effektivaste sättet att komma åt röntgenrören är genom att 
skapa en öppningsbar lucka i skyddsramen. Detta kapitel kommer att beskriva tre olika förslag 
på hur detta skall lösas. 
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5.2.1.1 Koncept 1 – Raka kanter 

Det första konceptet involverade en enkel lösning med att utgå från den befintliga lösningen 
men med att kapa av ett lock upptill. Denna lösning gjordes väldigt tidigt in i projektet för att 
undersöka vad som händer om man gör detta eftersom det kändes som den mest uppenbara 
lösningen. Det man upptäckte efter en tid var att denna konstruktion inte är godkänd ur 
strålningsskyddssynpunkt. Anledningen till detta är på grund av att springan mellan locket och 
resten av ramen är för stor när den är stängd, även fast det ligger bly mot bly. Detta är på 
grund av att det inte är solid bly utan en springa. Det kan till ögat se ut som att det är tätt men 
det är springan är tillräckligt stor för att släppa igenom strålning. Så det var nödvändigt att ta 
fram ett sådant här koncept för att lära sig hur man behöver konstruera kanterna.  

 

 

Figur 50 - Sekretessbelagd bild 

Figur 49 - Sekretessbelagd bild 

Figur 51 - Sekretessbelagd bild 
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5.2.1.2 Koncept 2 – Vinklade kanter 

Efter lärdomarna från det första konceptet så behövdes ett bättre skydd mot strålningen. 
Därför har detta koncept vinklade kanter som ser till att springan mellan locket och resten av 
ramen är på en vinkel som är riktad bort från strålkällan i alla riktningar. Teoretiskt så fungerar 
detta utmärkt mot strålningen eftersom den nu alltid stöter på tillräckligt mycket bly i alla 
riktningar. Nackdelen med denna konstruktion är att den är väldigt svår att tillverka. Detta är 
på grund av att bly är ett material som är svårt att bearbeta eftersom att det är så pass mjukt. 
Så att fräsa ner blykanterna i 45° vinklar var i praktiken för svårt. Det mest praktiska sättet att 
använda bly var i rektangulära skivor istället. 

 

 

 

Figur 54 - Sekretessbelagd bild 

  Figur 53 - Sekretessbelagd bild 

  Figur 52 - Sekretessbelagd bild 
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5.2.1.3 Koncept 3 – Överlappande kanter 

Det tredje konceptet involverade att använda sig av överlappande kanter istället. Alltså att 
locket skulle vara större än resterande ramen så att den hamnade på utsidan istället och 
överlappade kanterna. Detta kunde ses som lite som slöseri av materialåtgången men det 
visade sig att efter att ha provat runt med olika alternativ att det var det mest praktiskt 
genomförbara alternativet. Några detaljer som behövdes redas ut för att detta koncept skulle 
fungera var att det behövdes pelare på utsidan som locket kunde landa på och vila sin tunga 
vikt på.  

 

 

 

Figur 55 - Sekretessbelagd bild 

Figur 57 - Sekretessbelagd bild 

Figur 56 - Sekretessbelagd bild 
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5.2.2 Koncept för låsningen  

Ett excenterlås blev den enklaste lösningen för att låsa fast locket på rätt position. Det ansågs 
inte nödvändigt att utforska fler alternativ eftersom ett excenterlås uppfyller de krav som 
ställts till ett bra pris. Det excenterlås som representeras här har funnits på Industrilås. 

Figur 58 - Sekretessbelagd bild 
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5.2.3 Koncept för gångjärnen 

Denna del presenterar de två olika gångjärnskoncept som konstruerats.  

5.2.3.1 Koncept 1 – Första tankarna 

Detta koncept var en av de första tankarna om hur ett robust gångjärn skulle kunna se ut om 
man tillverkade detta själv. Denna hade flera avlastningspunkter till axeln för att fördela av 
vikten på en så stor yta som möjligt. Men denna konstruktion visade sig att den inte var 
realistisk att tillverka eftersom det skulle kosta för mycket, detta var eftersom det blev för 
många delar som behövdes tillverkas separat. Det fanns även en nackdel att axeln var för liten 
för att hålla uppe vikten.  

Figur 59 - Sekretessbelagd bild 
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5.2.3.2 Koncept 2 - Överlappande gångjärn 

I detta koncept så experimenterades det runt att försöka fördela ut vikten mer utöver 
skyddshuven genom att låta den överlappa över kanten. Rent prestandamässigt så håller en 
sådan här konstruktion mycket bra men det visade sig även här att produktionskostnaden 
skulle rinna iväg för mycket eftersom en sådan här konstruktion behövdes med största 
sannolikt gjutas för att erhålla rätt form. Så det gjorde att kostnaden för denna inte heller var 
realistisk.  

Figur 60 - Sekretessbelagd bild 
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5.2.4 Koncept för kopparfiltret och kalibreringsenheten 

Detta koncept involverar att flytta på kopparfiltret som tidigare satt inuti skyddshuven till 
ovanpå kalibreringsenheten istället. Fördelen man får av detta är att man kan se kopparfiltret 
som det är i rätt position eller inte. En annan fördel med detta var att man slapp dragningen 
av kabel som drev vridmagneten, den går idag ner runt hela ramen på underdelen. Nu kan 
den följa samma väg som kablarna till elmotorerna.   

Ytterligare en fördel med detta var att man kunde minska storleken på hela skyddshuven 
eftersom det fanns en mindre del inuti som tog upp plats. 

En konsekvens av att man gjorde så här var att den ena elmotor som styr blyutmynningen, i 
den cirkulära rörelsen, var nu ur vägen för kopparfiltret. Men eftersom det flyttar 
utmynningen i cirkulär rörelse så kan man flytta på elmotor i 360° utan att den tappar sin 
funktion. Därför valdes det att flytta denna ner till vänster hörn som syns på bilden nedanför.  

En annan detalj som man kunde ändra på var CPC-kontakten som all elektronik var kopplad 
till. Syftet med den var att man skulle kunna koppla loss all elektronik med denna kontakt när 
man tidigare tog bort hela huven på den tidigare generationen. Eftersom man inte behöver 
göra detta på denna helhetslösning, med ett lock, så behövdes inte CPC-kontakten längre.  

 

Figur 61 - Sekretessbelagd bild 
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5.3 Val av koncept 

Eftersom att det skapades fyra olika typer av konceptkategorier så behövdes det olika typer 
av metoder för att analysera dessa koncept eftersom de hade olika krav.  
 
Två Pugh-matriser genomfördes för att utvärdera koncepten. De urvalskriterier som ställdes 
upp är baserade på kravspecifikationen med speciell inriktning på hur pass realistisk och 
praktisk genomförbara de är. Matriserna och motiveringarna till valen presenteras nedanför. 
 

5.3.1 Skyddshuven 

För att välja rätt utformning av skyddshuven valdes en Pugh-matris för att utvärdera och 
analysera de olika koncepten som tagits fram tidigare. Det krav som användes för att 
analysera de olika koncepten var: produktionskostnad, produktionsvänlighet, strålsäkerhet 
och påverkan av sågverksmiljön. Anledningen till att dessa valdes var för att de var de ansågs 
vara de viktigaste från kravspecifikationen i förhållande till detta moment. De krav som ansågs 
viktigast var produktionskostnad samt skydd mot strålsäkerhet.  

Den referens som valdes ut att jämföra mellan var den ursprungliga konstruktionen eftersom 
det inte finns något liknade på marknaden. 

Tabell 9 - Pughs matris, skyddshuv 

Krav Vikt-
krav 

Ref. Koncept 1 
Raka 
kanter 

Koncept 2 
Vinklade 
kanter 

Koncept 3 
Överlappande 
kanter 

      

      

Produktionskostnad 5 0 -1 -2 -1 

Produktionsvänlighet 3 0 +1 -2 +1 
Stålsäkerhet 5 0 -2 0 +1 
Påverkan av sågverksmiljön 1 0 0 0 0 
      

Antal + 1 0 2 

Antal - 2 2 1 

Summa -1 -2 1 

Viktad summa -12 -16 3 

    

Resultaten från denna matris visar att koncept 3 hade bäst egenskaper enligt de kravkriterier 
som valdes ut. Det som angjorde främst var att koncept 2 hade för komplicerad konstruktion 
vilket ger för hög produktionskostnad och att koncept 1 hade för dåliga skyddsegenskaper 
mot strålsäkerheten. 
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5.3.2 Låsningen 

Att välja rätt alternativ för låsningen visade sig vara rätt uppenbart. Eftersom ett excenterlås 
uppfyllde de kraven som ställt på denna del på ett billigt sätt så ansågs det att det inte 
behövdes läggas ner mer tid på att hitta alternativa lösningar eftersom de andra koncepten 
var mer tidskrävande. 

5.3.3 Gångjärnen 

Att välja rätt gångjärn visade sig vara sig vara ett av det svåraste beslut att ta eftersom de 
måste uppfylla alla de olika kraven som ställts upp till ett så lågt pris som möjligt.  

 
Tabell 10 - Pughs matris, gångjärn 

Krav Vikt-
krav 

Ref. Eugen-
Wiberger 

Eget 
koncept 

Industrilås 1 Industrilås 2 

       

       

Precision 5 0 -2 0 +1 +1 

Klara av hög vikt 5 0 -2 +1 0 +1 
Står emot korrosion 1 0 0 0 0 0 
Kostnad 5 0 +1 -2 -1 -1 
Avtagbar 3 0 -2 0 -2 0 
Infästningsmöjligheter 3 0 0 +1 +2 +1 
       

Antal + 1 2 2 3 

Antal - 3 1 2 1 

Summa -3 1 0 2 

Viktad summa -11 -2 0 8 

     

Resultaten från denna matris visar att det andra gångjärnet från industrilås hade bäst 
egenskaper. Den referens som valdes ut till denna matris var dörrgångjärnet från ASSA 
eftersom den representerade många av de egenskaper som behövdes.  

5.3.4 Kalibreringsenheten och kopparfiltret 

Att välja rätt alternativ för kalibreringsenheten visade sig även i detta fall vara rätt uppenbart. 
Eftersom att det behövdes mer tid till utformningen av skyddshuven och gångjärnen så valdes 
det att inte utforska fler alternativ eftersom den utformnings som konceptet hade uppfyllde 
det kraven som ställts. 
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5.4 Realisering av koncept 

Efter att de fyra konceptkategorierna valdes ut så startade arbetet med att anpassa 
koncepten till verkligheten så att de kunde tillverkas.  

5.4.1 Produktionsanpassning 

Något som kom fram under produktionsanpassningen var om man skulle svetsa dit olika delar 
eller om man skulle bocka till kanter istället. Detta gav nya intressanta möjligheter. Eftersom 
det tidigare funnits mindre krav på att locket skulle fasas in på rätt plats så experimenterades 
det om det gick och lösa med bockade kanter. Eftersom bockade kanter ger naturlig en radie 
så kan man använda dess för att ge mjuka övergångar mellan rörliga delar, i detta fall mellan 
lock och bottenhuven. 

5.4.3 DFMa 

Tankesättet med Design for Manufacturing har funnits med redan från idégenereringsstadiet. 
Detta betyder alltså att bl.a. att konstruera symetriska delar och underlätta monteringen. 
Därför var mycket av arbetet att göra den monteringsvänlig redan genomfört.  

5.5 Prototyptillverkning 

Prototyptillverkningen startade vecka 49 hos Tomas Westerlund. Men tyvärr blev denna del 
försenad på grund av personliga anledningar för Tomas. Så den var inte klar förens vecka 51, 
alltså så blev för ont om tid för att genomföra resterande utvecklingssteg tillräckligt noggrant. 
Men som tur var så blev den iallafall klar och det kom ut många lärdomar från detta eftersom 
att Tomas har mycket erfarenhet att dessa typer av arbeten.  

Många samtal och diskussioner genomfördes under prototyptillverkningsfasen för att 
effektivisera tillverkningsprocessen. En detalj var pelarna på sidan om skyddshuven som 
gångjärnen och excenterlåset fästs på. Det var nödvändigt att göra dessa eftersom att locket 
behövde överlappa utanför underdelen. Från de ursprungliga ritningarna som Tomas hade 
fått så var dessa i solid metall på 11 mm. Tomas föreslog att istället för att låta den vara solida 
så skulle man använda sig av 3 mm plåt och bocka dessa i en u-form. Genom att göra detta så 
dra man ner produktionskostnaden och styrkan kompenseras inte eftersom att de bockade 
kanterna håller upp mycket bra. Det fanns även stor fördel med detta eftersom att man kunde 
fästa gångjärnen på insidan av pelaren istället för att gå igenom hela väggen. Detta 
resulterade i mindre arbete men även bättre strålningsskyddsegenskaper eftersom blyväggen 
behölls solid. 

Tomas kom även med idén att placera två balkar vid den nedre delen av ramen som är öppen. 
Detta var för att det ökar stabilitet över hela konstruktionen. Att ha en balk längst med botten 
visade sig att det var en bra idé men den övre balken var ett problem. Den kommer att vara ur 
vägen för högspänningskablarna som fästs i röntgenröret. Eftersom man behöver skjuta ut 
röret när man skall ta ut den, vid service, så är den vid denna lösning ur vägen. Så det valdes 
att inte ha kvar den övre balken utan att kompensera detta genom att göra den nedre balken 
större. Genom att ha denna balk på plats så ökar det konstruktionens generella stabilitet och 
styrka. Nedanför visas bilder på resultaten. 
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Figur 63 - Sekretessbelagd bild 

Figur 62 - Sekretessbelagd bild 

Figur 64 - Sekretessbelagd bild 
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5.6 Prototyptest 

En serie prototyptester genomfördes för att säkerställa att konceptet har de praktiska 
egenskaper som önskats.  

5.6.1 Prototyptest 1 

Ett prototyptest genomfördes under vecka 3. Detta test genomfördes på RemaControls 
produktionsavdelning där det fanns ett komplett X-Ray-system. Det fanns även en testbana 
och ett blyhus som har konstruerats för att utföra tester med X-Ray. Kent Olsson och Tomas 
Westerlund var närvarande vid detta test. 

Bilden nedanför visar blyhusen och testbanan som finns på produktionsavdelningen. 

Figur 65 - Bild från testanläggningen på produktionsavdelningen 
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Detta test fokuserade på följande moment:  

 Strålningsskyddsegenskaper 

 Enkel åtkomst till röntgenröret 

 Enkel att montera på plats 

 Locket var enkelt avtagbart 

 Locket var enkelt att öppna och inga komponenter eller kablar kom i kläm 

Det största momentet var att säkerställa att den uppfyller kraven vad gäller strålsäkerhet. 
Detta genomfördes genom att först testköra den ursprungliga konstruktionen under normala 
omständigheter, alltså på 160 kV och 4 mA. Under testkörningen så valdes det ut några 
mätpositioner som ansågs viktiga för strålsäkerheten och som kommer skilja sig till den nya 
konstruktionen.  

Efter detta så monterades den nya skyddshuven på plats och samma test kördes igen för att 
se vilka värden som skiljer sig. För att mäta strålningsvärdena i luften så användes det en 
strålningsmätare som anger strålningen i enheten µSv/h. 

Tabellen nedanför visar resultaten av strålningen från prototyptest 1. 

Tabell 11 - Strålningsvärden från prototyptest 1 

Mätpunkt  Mätningsvärde 

[µSv/h] 
Godkänd nivå 

[< 60 µSv/h] 
Ej godkänd nivå 

[> 60 µSv/h] 
     

     

     

Bakgrundsstrålning 0,05 – 0,15  

   

Ursprungliga konstruktionen    

 Mätpunkt 1    
 Mätpunkt 2    

    
Den nya konstruktionen     
 Mätpunkt 1    

 Mätpunkt 2    
    

Resultaten från strålningstestet var väldigt överraskande för alla som var på plats. Det visade 
sig att vid de överlappande kanterna från blyskivorna läckte det ut strålning på en nivå som 
inte var godkänt.  

Eftersom blybitarna i teorin borde fungerat så var syftet med testet att bekräfta detta. Så att 
testet visade att detta inte var fallet kom som en stor överraskning.  
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Ur monteringssynpunkt så var den förhållandevis smärtfri. Det som var problemet med detta 
moment var att styrtapparna som sitter på monteringsplattan inte passade perfekt. Deras 
syfte är att passa in skyddshuven så att hålen för skruvarna hamnar på rätt plats. För att detta 
skulle ske var man tvungen att borra upp hålen en aning.  

Den extra balk som Tomas hade monterat dit för att öka stabiliteten var även i vägen för 
röntgenröret. Så det var nödvändigt att montera bort den. När skyddshuven var på plats så 
var det enkelt att komma åt röret och lockets funktion fungerade utmärkt. Det som saknades 
var ett stopp för locket så att inga komponenter kommer i kläm. 

Tabellen nedanför visar de sammanlagda resultaten som framkommit under prototyptest 1.  

Tabell 12 - Sammanlagda resultat från prototyptest 1 

Testmoment  Godkänd Delvis godkänd Ej godkänd 
     

     

Strålningsskyddsegenskaper     

Enkel åtkomst till röntgenröret     
Enkel att montera på plats     
Locket var enkelt avtagbart     
Locket var enkelt att öppna och 
inga komponenter kommer i 
kläm 

    

     

Det visade sig alltså från prototyptestet att de alltså fanns områden som måste bearbetas 
vidare med. Det är därför även nödvändigt att genomföra ytterligare ett prototyptest efter att 
dessa problem har lösts.  
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5.6.2 Utvärdering av resultaten från prototyptest 1 

Sammanfattningsvis var det väldigt konstruktivt att genomföra ett prototyptest eftersom det 
kom fram praktiskt moment som var svårt att förutspå på förhand. Så det finns några moment 
som behövs bearbetas vidare med.  

Som bilden ovanför visar så rent teoretiskt så borde strålningen alltid möta minst ett lager av 
6 mm bly oavsett riktning och överlappning, som bilden ovanför visar. Men det visade sig i 
praktiken att det är svårt att få de här överlappningarna att bli så täta som möjligt. Efter 
diskussion med Tomas Westerlund så visade sig att om man bytte ut överlappningen till ett 
annat sätt, där kanterna skulle var den större biten, så hade han bättre möjligheter att få en 
bättre passform. Med denna lösning så kan han se springorna bättre och kan pressa ihop 
bitarna noggrannare. Detta sätt illustreras på bilden nedanför. 

Det visade sig även från testet att det fanns en klämrisk från locket. Sättet att lösa detta på 
var att titta på de tidigare lösningarna där ett handtag fanns på plats. Den hade tidigare 
exkluderats eftersom det inte fanns en optimal placering för denna. Men eftersom att locket i 
sig väger så mycket så kunde detta förbises och det var bättre att placera ut handtaget än att 
inte ha något alls.  

En detalj som fungerade bra var de bockade kanterna på locket och underdelen. Dess syfte 
var att ge en mjuk övergång så att locket fasas in på rätt plats. Detta visade sig under testerna 
att det fungerade alldeles utmärkt. 

Att montera loss röntgenröret visade sig att det inte heller var optimalt eftersom att den extra 
balk som Tomas hade satt dit var ut vägen. Som tur var så var han på plats under detta test 
och han tog sig tid att ta bort den med hjälp av vinkelslip. Anledningen till varför den extra 
balken fanns där var för att öka stabiliteten på hela konstruktionen. För att kompensera detta  
valdes det att göra den nedre balken 10 mm högre till den framtida lösningen. Detta ger en 
bra kompromiss. Det behövde inte läggas tid på det under det här testet eftersom det fanns 
andra moment som behövdes testas vidare med.  

Det var ett annat moment som inte heller fungerade som det skulle och det var att när man 
skulle lyfta dit skyddsramen så passade inte styrpinnarna in exakt. För att lösa detta så var det 
nödvändigt att borra upp de hål som passar in på styrpinnarna. Detta kan bero på att de har 
blivit deformerade med tiden eftersom att tidigare så behövde man ta bort skyddsramen för 
att komma åt röntgenröret. Detta är en situation som borde vara vanligt förekommande på 
de system som finns ute idag om man vill använda sig av den här konstruktionen. Därför 
valdes det att göra hålen för styrpinnarna större än som vad behövs så det inte blir några 
komplikationer vid installationen ute på några sågverk. 

Efter att dessa moment som inte klarade av testet hade utvärderats och funnits lösningar för 
så planerades det in ett nytt prototyptest för vecka 5 så allt fungerar i praktiken.  

Figur 67 - Sekretessbelagd bild 

Figur 66 - Sekretessbelagd bild 
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5.6.3 Prototyptest 2 

Efter att Tomas förändrat placeringen av blybitarna på prototypen så genomfördes ett andra 
prototyptest den 30:e januari. Dess syfte var att kontrollera om värdena på strålningen 
förbättrades med den nya konstruktionen.  

Tabell 13 - Strålningsvärden från prototyptest 2 

Mätpunkt  Mätningsvärde 

[µSv/h] 
Godkänd nivå 

[< 60 µSv/h] 
Ej godkänd nivå 

[> 60 µSv/h] 
     

     

     

Bakgrundsstrålning 0,05 – 0,15  

   

Ursprungliga konstruktionen    

 Mätpunkt 1    
 Mätpunkt 2    

    
Den nya konstruktionen     
 Mätpunkt 1    
 Mätpunkt 2    
    

De övriga testmomenten blev godkända eller delvis godkända eftersom att de förbättringar 
från första prototyptestet genomfördes då till en bra nivå. 

Tabell 14 - Sammanlagda resultat från prototyptest 2 

Testmoment  Godkänd Delvis godkänd Ej godkänd 
     

     

Strålningsskyddsegenskaper     

Enkel åtkomst till röntgenröret     
Enkel att montera på plats     
Locket var enkelt avtagbart     
Locket var enkelt att öppna och 
inga komponenter kom i kläm 

    

     

5.6.4 Utvärdering av resultaten från prototyptest 2 

Resultaten från detta var mycket bättre än det första prototyptestet. Det visade sig att de nya 
värdena höll sig inom gränsen som var godkänt. Med de övriga testmomenten så var de 
förbättringar vi genomförde på plats till en tillfredställande nivå för detta test. Det enda 
moment som inte riktigt nådde upp var att inga locket var lätt att öppna och att inga 
komponenter kom i kläm. Detta moment har lösningar från det tidigare testet med hjälp av 
ett handtag och med ett stopp för locket. Men eftersom det inte fanns tid att få de delarna till 
prototypen så kan det ändå anses som delvis godkänt eftersom det behövs bara montera dit 
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de vid den färdiga produkten. Det kändes onödigt att testa detta eftersom det är ett sådant 
pass enkelt moment. 

5.6.5 Prototyptest 3 

Det var nödvändigt att genomföra ett tredje prototyptest som endast handlade om 
kalibreringsenheten och kopparfiltret. Detta test han tyvärr inte genomföras på grund av 
tidsbrist. Med den tid som fanns kvar så var det nödvändigt att fokusera på de huvudsakliga 
problemställningarna.  

5.7 Analys och utvärdering 

En PIPS-analys genomfördes för att reflektera och utvärdera det genomförda arbetet. 
Eftersom detta arbete var genomfört av en person så valdes det att inte genomföra delen 
med ”gruppens reflektion”. Det som analysen kom fram till var att arbetet i sin helhet har 
fungerat mycket bra. Resultaten som har kommit fram har uppfyllt de krav som ställdes och 
processen att genomföra projektet har fungerat utmärkt. 

En uppföljning på den tidigare FMEA-analysen genomfördes för att säkerställa att de problem 
som fanns från början är lösta samt att undersöka om det har uppkommit nya risker för 
skador. Resultaten från denna analys blev att de problemen som ställts upp från början är 
lösta till en tillfredsställande nivå. Visserligen som FMEA-analysen visar (Bilaga 3) så kan risken 
aldrig tas bort för t.ex. klämrisk eftersom det kommer alltid att finnas med rörliga delar. Men 
som analysen visar så har risken att det kommer att uppstå minskat rejält.   
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas slutresultaten av detta arbete. Det kommer att beskriva den 
slutgiltiga lösningen genom konstruktion, materialval, tillverkningsmetod samt prestanda. 

6.1 Konstruktion 

För att lösa uppdraget att konstruera en skyddshuv som ger enkelt åtkomst till röntgenrören 
samtidigt som den erhåller samma prestanda som tidigare så togs det fram en lösning med ett 
lock istället för en fast infästning. Detta ger att, med locket i uppfällt läge, så är det enkelt att 
komma åt röntgenröret utan att behöva montera bort några delar. En illustration av 
slutresultatet visas nedanför. 
 

 

 
Kalibreringsenheten har samma plats som den tidigare konstruktionen men kopparfiltret har 
bytt position. Den sitter nu monterad direkt på kalibreringsenheten. Detta gör att, i denna 
lösning, så kan man enkelt se om filtret är utfällt eller inte. Med denna lösning är det även 
mycket enklare att komma åt röntgenröret utan att behöva montera bort delar. Locket i 
uppfällt läge visas nedanför. 
 

 
 
Som en del av gångjärnets konstruktion så går det även att ta bort locket helt om det mot 
förmodan skulle visa sig att det är ont om utrymme vid arbetsplatsen. Detta visas på bilden 
nedanför. 

 
För att hålla locket på plats med samma precision som tidigare så pressas locket på plats med 
hjälp av excenterlås. Detta är nödvändigt för att kalibreringsenheten skall få en stabil position 
som alltid är på samma plats oavsett om man har öppnat och fällt tillbaka locket. Denna 
låsningsmodell är även säker mot de yttre påfrestningar så som vibrationer och smuts 
eftersom det finns ytterligare en möjlighet i excenterlåset att låsa fast den med exempelvis 
ett hänglås. Illustration av excenterlåsningen visas nedanför. 
 

Figur 68 - Sekretessbelagd bild 

Figur 69 - Sekretessbelagd bild 

Figur 70 - Sekretessbelagd bild 

Figur 71 - Sekretessbelagd bild 
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6.2 Materialval 

Det har undersökts många olika material för att hitta de som var mest lämpade för denna 
produkt. Skyddshuven är därför konstruerad med olika material. Främst så används bly i 
skivor på 6 mm samt plåt på antigen 2 mm eller 3 mm. Koppar har även används för att 
minska strålningsnivån under kalibreringen. Denna blandning av olika material ger fördelar för 
tillverkningsprocessen, kostnaden samt prestandan. 

6.3 Tillverkningsmetod 

En prototyp togs fram för att säkerställa att lösningen är praktisk genomförbar och håller 
samma prestanda som i teorin. Prototypen var färdigställd vecka 51, 2012, av Tomas 
Westerlund. 

Ett krav på produkten var att det inte skulle finnas några bockade blyskivor, som den tidigare 
konstruktionen hade. Detta var eftersom det är svårt att bocka bly på grund utav att det är ett 
sådant pass mjukt material. Detta ger för stor spridning av resultaten och det är svårt att hålla 
toleranserna. Den färdiga produkten innefattar inte bockningar av blyskivorna vilket leder till 
att tillverkningsprocessen blir enklare och kommer att hålla högre kontinuerlig kvalitet.  

6.4 Prestanda 

Rent prestandamässigt var målet för detta projekt att den skulle hålla samma standarder som 
den tidigare konstruktionen eftersom den var godkänd av strålsäkerhetsmyndighetens 
normer för strålning. 

Men enligt den prototyp som tagits fram i CAD-miljön så har den tillräckligt med bly i alla 
riktningar som specificerats från början, alltså 6 mm bly i på sidorna och på ovansidan. 
Eftersom att locket även överlappar så blev resultatet att det kommer på vissa ställen att vara 
12 mm bly, vilket är mer än tillräckligt. Det enda stället där en del strålning kan läcka ut var 
genom skruvarna eftersom de är konstruerade med stål vilket inte har lika bra 
strålskyddsegenskaper som bly. Men detta anses som ett godtyckligt undantag eftersom det 
är en så pass liten yta och det trots allt är stål emellan så det kommer läcka ut mininmalt med 
strålning, som dessutom dör ut väldigt fort med avståndet.  

Därför valdes det att ta fram en prototyp för att säkerställa att det teoretiska konceptet 
fungerar i praktiken. Ett prototyptest genomfördes på RemaControls tillverkningsavdelning 
där det fanns en komplett X-Ray-utrustning och ett blyhus med testbana. Där har det funnits 
goda förutsättningar att testköra live med röntgenrören igång för att mäta hur 
strålningsvärdena ser ut. Efter en del smårevideringar på detaljer som kommit fram under 
prototyptestet så håller denna lösning samma strålningssäkerhetsstandard som den tidigare 
produkten.  
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De fördelar som denna lösning har i jämförelse med den tidigare är att den är enklare att 
arbeta med hjälp av det uppfällbara locket. Servicepersonalen behöver inte montera bort 
några detaljer för att utföra service på röntgenrören. Det som är den stora fördelen med 
detta är att arbetsmomentet att montera bort skyddshuven är nu helt borttaget och 
servicepersonalens ryggar kommer inte att behövas belastas på samma sätt som tidigare.  

En annan fördel var att eftersom att locket pressas på samma plats varje gång gör att 
kalibreringseneheten inte behöver justeras efter varje omplacering av locket. Detta var ett 
moment som tyvärr inte kunde testas i den utsträckning som önskats på grund av tidsbrist. 
Men rent teoretiskt så kommer även detta arbetsmoment att inte behöva genomföras under 
service.  
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7. Diskussion och analys 

I detta kapitel kommer resultaten och projektet i sin helhet att disskuteras och analyseras. 

7.1 Svar till problemformuleringen 

Den generella problemformuleringen lyder som tidigare nämnt alltså: 

Hur kan man konstruera en skyddshuv för ett röntgenrör som medger enkel åtkomst till 
röntgenrören och samtidigt uppfyller alla säkerhetskrav vad gäller strålsäkerhet? 
 
Som resultat kan det anses att den genomförda processen uppfyller de kriterier som ställts 
upp i problemformulering tidigt i projektet. Den uppfyller kravet att med hjälp av denna 
lösning så är det enkelt att komma åt röntgenrören utan att behöva montera bort några 
komponenter. Den ger även att kalibreringsenheten får en fast ankringsplats när locket fälls 
tillbaka tills ursprungsläget.  
 
Denna lösning uppfyller kraven för strålsäkerheten. Efter prototyptesterna och revideringar 
som var nödvändiga så håller denna lösning samma standard som den tidigare versionen.  

7.2 Svar till Kravspecifikationen 

Genom att redogöra att lösningen uppfyller det krav som ställts upp i kravspecifikationen är 
en tydlig metod för att säkerställa kvalitén av projektet. Nedanför följer den tabell där kraven 
från kravspecifikationen ställs upp med en kolumn där det visas hur väl de kraven är 
uppfyllda. 

Som tabellen nedanför visar så har de krav som ställts på detta arbete bearbetats. Det fanns 
däremot några punkter som inte kunde anses som slutförda. Detta var på grund av att 
prototyptestet inte kunde genomföras. Men rent teoretiskt så uppfyller de kraven som ställts 
men för att vara tillräckligt noggrann så behövs det testas i verkligheten. Därför kan det inte 
anses som helt genomförda. 

En annan detalj var bearbetningen av blyskivorna. Det visade sig i prototyptillverkningen att 
eftersom hålrummen som blybitarna sitter i inte kunde ha helt raka kanter. Detta var på grund 
av att man var tvungen att bocka kanterna. Detta ger en radie på någon millimeter. Därför var 
tanken av man skulle fasa av de blykanter som påverkade för att få en noggrann passform. 
Detta visade sig i praktiken att det inte var nödvändigt. Eftersom att bly är ett så pass mjukt 
material så visade det sig att det var möjligt att med hjälp av ett plattjärn och en hammare slå 
ner blybiten så den fick bra passform. Detta var en oväntad fördel med de mjuka blyskivorna. 
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Tabell 15 - Diskussion av kravspecifikationen 

Krav Åtgärd Uppfylld 
åtgärd 

   
   

   
Krav på prestanda Den uppfyller det säkerhetskrav uppsatta av 

Strålsäkerhetsmyndigheten 
 

 Enkel åtkomst till röntgenrören  

 Robust och slittålig konstruktion  

 Det skall finnas ett godkänt lager av bly (nuvarande 6 mm) åt 
alla riktningar från strålkällan vid röntgenröret, förutom vid 
utmynningen av röntgenstrålen 

 

 Möjlighet till helt avtagbar lösning  

   
   

Krav på design Enkelt utseende med få utstickande delar  

 Inga synliga delar av bly under normal användning  

 Håller samma designspråk som resterande produkt  

 Förbättra konstruktionen för att göra en effektivare 
tillverkningsprocess.  

 

 Att göra förändringar på så få befintliga komponenter som 
möjligt 

 

   
   

Tillverkningskrav Undvik bockning av blyskivor  

 Undvik bockning av stålplåt tjockare än 3 mm  

 Undvik bearbetning av bly annat än i skivor  

   
   

7.3 Diskussion av de ekonomiska fördelarna 

Eftersom det inte har funnits några krav på en kalkyl av tillverkningskostnad så kan detta inte 
noggrant beskrivas. Men med denna lösning följer några ekonomiska fördelar i det långa 
loppet.  

Självklart kommer det att vara en installationskostnad som betalas en gång. Men när denna 
lösning är installerad på sågverket kommer servicekostnaderna att minska. Detta är på grund 
av att tiden som det tar att serva röntgenrören kommer minska väldigt mycket. Man skulle 
grovt kunna uppskatta att det åtminstone går dubbelt så snabbt med denna lösning. Det är 
inte bara på grund av att locket är smidigare att öppna istället för att montera bort några 
detaljer. Men det är även på grund utav att man förhoppningsvis inte behöver kalibrera om 
utmynningen för röntgenstrålen.  Eftersom att locket har en bättre fast position i låst läge, att 
konstruktionen i sig är mer robust och risken är mindre för att smuts skall komma ur vägen så 
kan man anta att locket hamnar på en bra position. Detta gör att tiden som 
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inmätningsstationen måste stå still för service blir mindre och sågverken förlorar mindre 
pengar under detta uppehåll. 

7.4 Diskussion av resultat 

Sett till resultatet så uppfyller denna konstruktion alla de krav som ställts på detta projekt. 
Den uppfyller alla krav för strålsäkerhet och den är betydligt enklare att arbeta med under 
service. Detta är till största del att det numera finns ett lock som är instinktivt och enkelt att 
ta av. Enligt kravspecifikationen så uppfyller den även alla krav på prestanda, design och 
tillverkning.  

Det som har tagit mest tid har varit att uppfylla alla tillverkningskrav som var betydligt svårare 
än vad som uppskattats innan. Det har funnits många praktiska hinder på vägen som har varit 
nödvändiga att lösa. Det har bl.a. varit att se till att alla delar passar med varandra, att det 
finns tillräckligt stort mellanrum mellan delarna så att blybitarna enkelt faller på plats och att 
det fanns tillräckligt med mellanrum för locket så att även det inte skall vara svårt att få på. 
Men efter mycket arbete så uppfyller den alla de krav som ställts. 

7.5 Diskussion av metodik 

Sett till metodikprocessen så har den generella strukturen fungerat väldigt bra för detta 
projekt. Om man skall leta efter nackdelar så är tidsfördelningen enligt IDEO-processen det 
enda större problemet. Detta var att eftersom enligt IDEO-processen så skall man lägga ner 
hälften av tiden på informationsinsamling och att förstå problemet. Detta var kanske inte 
lämpat för detta projekt eftersom det visade sig att realiseringsfasen av projektet var den del 
som faktiskt tog mest tid.  

Eventuellt skulle man även kunnat använda sig mer av Engineering Design under 
realiseringsfasen för att få ut mer inspiration om olika metoder som man kan använda för att 
hela tiden röra projektet framåt 

Men sett till The Mechanical Design Process har det fungerat väldigt bra som struktur. Det är 
ett väldigt enkelt med elegant angreppssätt på ett projekt och det blandar bra med att bredda 
tankesätten samt att fokusera tillbaka på ett slutresultat. 

Tankesätten med överlappande processer har fungerat utmärkt till detta projekt eftersom det 
har varit nödvändigt att pröva sig fram om olika idéer kommer att fungera eller inte. Det varit 
speciellt användbart under idégenereringsfasen där det var svårt att bedöma om olika tankar 
om utformningen av blyskivorna var bra eller inte. Då användes CAD för att skissa upp en 
modell med de olika delarna för att se om det var bra eller inte. 

7.6 Diskussion av prototyptesten och revideringarna 

Prototyptestet och de nödvändiga revideringar som behövdes genomföras var större än 
förväntat. Visserligen har det från tidigare projekt inom denna utbildning inte genomförts så 
pass långt in i ett projekt som det här har gått. Alltså i princip klart för tillverkning med allt 
underlag som behövs. I tidigare projekt har ett koncept och eventuellt en prototyp för att 
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styrka konceptet varit tillräckligt. Därför har det varit väldigt lärorikt att genomföra en sådan 
här pass invecklad produkt och ta den genom alla moment så att den är redo för tillverkning. 

Några moment som försvårade detta var vilka toleranser och storlekar på komponenterna 
som skulle användas för att det i praktiken skulle vara enkelt att arbeta med. Därför har det 
varit bra att Tomas Westerlund har varit involverad i detta projekt. Alltså inte bara med den 
att ge en fysik prototyp, utan vad som behövdes förändras för att den skall vara enkel att 
tillverka. 

Detta är förstås inget som man teoretiskt kan komma fram till utan man behöver prova sig 
fram och ha erfarenhet hur saker fungerar i verkligheten. Denna erfarenhet är något som min 
egen kompetens har ökat ordentligt med speciellt under slutfasen av detta projekt. 

7.4 Diskussion av projektet 

Projektet som helhet har fungerat mycket bra. När man tittar tillbaka på det så hade det 
förmodligen varit mycket enklare och gått snabbare att genomföra om det varit två personer 
på detta arbete. Detta var eftersom det visade sig med tiden att det var mer arbete som 
behövdes genomföras än vad som tidigt i projektet kunde uppskattas. Det skulle även varit 
bra med en extra person för motivationens skull eftersom det är svårt att genomföra allt själv 
utan att ha någon att bolla tankar med. Men man kan även se de fördelar man erhållit på 
grund av att man genomfört allting själv. Det är att genomföra alla moment och ta alla beslut 
på egenhand har stärk självförtroendet att våga ta de beslut som är stora och behövs göras 
för att projektet skall gå framåt. Men som en generell reflektion så hade det nog varit bättre 
med två personer på detta arbete. 
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8. Slutsatser 

Detta projekt har alltså hamnat om att tillverka en skyddshuv till röntgenrör som uppfyller alla 
krav för strålsäkerhet med ändå är flexibel och det har detta projekt lyckats att genomföra. 
Med denna lösning så håller den samma säkerhetsstandard som den tidigare produkten men 
den är betydligt enklare att arbeta med under service.  
 
Detta examensarbete har varit väldigt givande och kommer vara en stor erfarenhet att ha 
arbetat med ett sådan komplext och omfattande arbete över en längre tid. Det har även varit 
väldigt lärorik att på egen hand utföra arbete utan en grupp. Detta har gjort att min 
personliga utveckling har vara väldigt bra och min kompetens att genomföra dessa typer av 
arbeten har växt.  
 
Sett till resultatet så har detta projekt varit lyckat. Alla krav som ställts på produkten har löst 
till ett tillfredställande sätt. Denna produkt är något som RemaControl, om de väljer att 
genomföra detta, kan uppgradera sin X-Ray-ram med för att förbättra dess 
servicemöjligheter. 

8.1 Metodik och planering 

I det stora hela har metodikprocessen fungerat väldigt bra för denna typ av arbete. Det har 
varit väldigt givande att ordentligt studera och förstå problemen innan att titta på lösningar. 
Det har även fungerat väldigt bra med överlappande processer eftersom man har haft 
möjligheten att prova sig fram med idéer och tagit kunskap varför de var bra eller inte.  

Sätt till planering så är det något som är väldigt svårt att förutspå. Det enda sättet att bli 
väldigt bra på det är endast genom erfarenhet från tidigare projekt, trotts att alla projekt är 
unika. I detta fall så visade det sig att slutfasen av projektet tog mer tid är först planerat. Det 
fanns många praktiska hinder som behövde lösas som slösa bort värdefull tid. 

Så därför var det nödvändigt att förlänga detta arbete så att de nödvändigaste praktiska 
momenten han genomföras till en tillfredställande nivå. Det som gjorde att planeringen inte 
höll till det första inlämningsdatumet var att det var svårt att uppskatta hur mycket tid som 
behövdes för prototyptillverkningen och prototyptesten samt dess revideringar.  

8.2 Rekommendationer och fortsatt arbete 

Det finns några moment som behövs arbetas vidare med för att bekräfta att lösningen har 
tillräckligt bra egenskaper och för att se ifall det skulle kunna genomföras några ytterligare 
förbättringar. 
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8.2.1 Prototyptest 

Den komponent som det inte fanns tid att testköra var kalibreringsenheten. Det var 
nödvändigt att förflytta motorerna för att göra plats för kopparfiltret. Detta har endast 
simulerats i CAD så det skulle vara nödvändigt att genomföra ett prototyptest. I CAD-miljön så 
ser det ut som att det inte var några problem och att den skulle fungera utmärkt, men om 
man använder erfarenheten från detta projekt så måste alla delar prövas för det kan alltid 
komma ut nått praktiskt hinder som man inte har tänkt på. 

Det finns även det momentet att kontrollera att kalibreringsenheten hamnar på samma plats 
efter varje omplacering av lockets position. Ytterliggare tester skulle behöva genomföras för 
att säkerställa att en omkalibrering av kalibreringsenheten inte behövs.  

8.2.2 De moment som inte hann färdigställas 

Det fanns några detaljer som ej hann färdigställas. Eftersom att locket är väldigt tungt så 
skulle det varit bra att ha en avlastningsyta när locket är i uppfällt läge. Så som det ser ut just 
nu så kommer elmotorerna att slå i X-Ray-ramen om man inte håller tillbaka den. Detta skulle 
kunna förhindras genom att modifiera om sidopelarna att möta upp locket alternativt en arm 
som stoppar upp rörelsen.  

8.2.3 Testkörning på ett sågverk 

Det mest konkreta och nästa steg i detta projekt är att säkerställa att produkten fungerar som 
den ska när den är utplacerad ute på ett sågverk så den får utsättas för den miljön den är 
konstruerad för. Det optimala skulle vara om den skulle kunna få stå på ett sågverk över en 
längre tid, t.o.m. till dess att röntgenrören skall servas igen. Men det mest rimliga är att denna 
testkörning får bli på nästa system som RemaControl säljer.  
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