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Sammanfattning
Forsmarks kärnkraftverk är en komplex industri som följer strikta bestämmelser kring
säkerhet och miljö. Arbete med kraftverkets reaktorer kräver att dessa bestämmelser följs, inte
minst för arbetarnas egen skull. Det är i synnerhet den radioaktiva strålningen som bör
undvikas i största möjliga mån. Vid underhåll av reaktorerna då reaktortanklocken avlägsnas
måste en inspektering och rengöring av tätningsspåren ske. Idag är detta ett tidskrävande
arbete som görs manuellt och är på sikt något som önskas automatiseras. Detta arbete tar det
första steget mot detta genom en konceptstudie av en fjärrstyrd slipmaskin.
Till grund för arbetet ligger en litteraturstudie som gjordes inom ämnet slipning. För att
identifiera nuläget har observationer gjorts på plats i kärnkraftverket. Utifrån ritningar har
delar av miljön kunnat ritas upp virtuellt och givit möjligheter till en mer detaljerad inblick.
Med utnyttjande av produktutvecklingsverktyg har den fundamentala funktionen av
slipmaskinen kartlagts. En tänkbar lösning har växt fram som uppfyller de krav och önskemål
som satts upp.
Resultatet visar slipmaskinens ungefärliga mått och utformning, olika ingående komponenter
som erfordras för slipmaskinens drift samt förslag till hur slipmaskinen skulle köras.
Slutsatsen är att maskinen utvecklats med prioritet på de mest vitala funktionerna och är fullt
möjlig att vidareutvecklas till en fungerande prototyp.

iii

Abstract
The nuclear power plant of Forsmark is a complex industry bound to follow strict regulations
concerning safety and the environment. Work on the reactors of the power plant demand these
regulations to be followed, not the least for the workers own sake. It is especially the radiation
which is wanted to be avoided utmost. During maintenance of the reactors when the reactor
lids are removed the sealing grooves are inspected and cleaned. As of today, this is a time
consuming job done manually and is eventually something needing automation. This thesis
work will take the first step by a concept study of a remote-controlled grinding machine.
As a basis for this work lies a literature review within the subject of grinding. Observations
have been made on location to identify the present situation. Parts of the environment have
been virtually drawn up from blueprints to allow a more detailed overview. By utilizing tools
for product development the fundamental function of the grinding machine has been
identified. A possible solution has emerged fulfilling the established requirements and
requests.
The result shows the approximate dimensions and form of the grinding machine, different
components required for the operation of the grinding machine and also proposals for how the
grinding machine would run. The conclusion is that the grinding machine has been developed
with priority towards the most vital functions and is fully possible to further develop into a
working prototype.
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1 Introduktion
Det här kapitlet introducerar läsaren till arbetet och förklarar anledningen till varför detta
arbete gjorts. En del information om kärnkraften följs av problemformulering och sedan syftet
och målen med arbetet. Delkapitlet efter det behandlar konstruktionens krav och arbetets
avgränsningar. Det följs av en beskrivning om själva reaktortanklocket för att ge läsaren en
bild av bland annat lockets form, funktion och material. Avslutningsvis, i delkapitlet om
faktorer som påverkar ytjämnheten vid slipning, finns en del artiklar från en litteraturstudie
som genomfördes inför detta arbete.
I det här kapitlet förklaras grundläggande teori för metoder och teknik som gjort detta arbete
möjligt att genomföra. Först beskrivs kärnkraftens grunder och funktionen hos kärnkraftverk
för att läsaren enklare ska kunna förstå motiveringar till olika val längre fram i arbetet.
Därefter följer information från ritningarna på själva reaktorn och tanklocket och kan ses som
en teoretisk referensram för arbetet. Därefter följer teori om ett par olika kvalitetsverktyg som
använts för planering och utveckling av konstruktionen.

1.1 Kärnkraft och kärnkraftverk
Fission, som kärnklyvningsprocessen kallas, upptäcktes 1939 och demonstrerade redan i
andra världskriget vilka enorma energier som ligger bakom den (Eisenbud & Gesell, 1997).
Den kontroversiella kärnkraften har både ont och gott bakom sig men är en mycket potentiell
källa till elproduktion. Genom att bryta grundämnet uran i gruvor, anrika det och tillverka
bränslestavar av det, kan det användas i kärnkraftverk. Uranbränslet induceras med energi i
form av neutroner och bildar då en ny isotop som sönderfaller till lättare ämnen och ger
samtidigt ifrån sig strålning. Väldiga mängder energi i form av värme utsöndras och tas
tillvara genom att låta vatten, som omringar bränslet, hettas upp. Processen regleras med
bland annat vattnets flöde och styrstavar för att inte skena iväg. Hetvattnet förångas och
transporteras till turbiner som driver generatorer för att utvinna elektricitet. På nästa sida i
Figur 1 visas en schematisk bild över funktionen hos ett kärnkraftverk med kokvattenreaktor,
den reaktortyp som används i Forsmark.
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Figur 1. Bild över en kokvattenreaktor. Vattenångan leds från överdelen vidare genom en
ångtork och driver en turbin hopkopplad med en generator. Den förbrukade ångan kondenseras
till vatten och återanvänds.

Det finns två typer av reaktorer som är vanligast i kärnkraftverk, dessa två är kokvattenreaktor
(BWR) och tryckvattenreaktor (PWR). I en kokvattenreaktor bildas vattenångan i själva
reaktorn och transporteras genom hela systemet till turbinerna och kondenseras för att
återcirkuleras. I en tryckvattenreaktor är systemet slutet och bygger på värmeväxling, där det
uppvärmda vattnet från reaktorn i sin tur värmer upp en ånggenerator som tillhör ett annat
system. Den stora skillnaden blir att hos en BWR transporteras det radioaktiva vattnet runt i
hela kraftverket, men hos en PWR hålls de radioaktiva fluiderna frånskilt turbinerna.

1.1.1 Reaktortanklock
Mitt i reaktorhallen finns en bassäng med vatten i vilket reaktorn befinner sig under. Här
förvaras bränsle- och styrstavar för framtida användning samt flertal andra komponenter
såsom fuktavskiljare och ångseparatorer. Vattnet har i huvudsak tre funktioner i ett
kärnkraftverk; agera som energitransportör genom att upphettas till ånga och driva
ångturbinerna, kyla den ständiga värmeutvecklingen vid kärnklyvningsprocessen samt att
stoppa upp den radioaktiva strålningen som bildas. Mitt i bassängens botten finns ett
inneslutningslock vilket själva reaktorn står under. Reaktorn är en 21 m avlång trycktank med
en diameter på 6,5 m ställd vertikalt med reaktortanklocket i toppen.
Reaktortanklocket består av samma material som resten av reaktorn och har ungefär samma
tjocklek också, cirka 150 mm. Det är gjort utav ASTM A105, som är ett olegerat
tryckkärlsstål för normala temperaturer. På insidan av hela reaktorn med lock finns en cirka 5
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mm tjock beläggning av ett austenitiskt rostfritt stål, motsvarande SS-2333.
Reaktortanklocket fästs mot reaktortanken med 66 stycken bultar som har en diameter på 190
mm och en längd på drygt 1,5 m.
För att täta locket mot tanken och förhindra att värme och kontaminerat vatten sipprar ut sitter
två o-ringar parallellt längs kontaktytan. Dessa o-ringar löper i varsina o-ringsspår längs den
inre kanten av locket. De hålls på plats med 20 stycken byglar då locket lyfts av och på.
Formen på o-ringarna kan närmast beskrivas som cirkulära rör med en ytter- respektive
innerdiameter på cirka 13 respektive 10 mm vilket innebär att de tillåter att tryckas ihop till en
mer oval form och täta genom att ständigt trycka mot kontaktytorna utan att permanent
deformeras. De är gjorda av en spoeciell legering med en tunn silverplätering på cirka 0,1
mm. I Figur 2 nedan visas en bild på de spår som o-ringarna löper i.
Ytjämnheten hos o-ringarna på kontaktytorna mot locket och tanken är 0,2 µm och
ytjämnheten för o-ringsspåren i locket ska vara 1,6 µm på spårväggarna och 0,8 µm på
kontaktytan. Det är kontaktytan som är det som är intressant vid slipningsprocessen.

Figur 2. Detta är en närbild på reaktortanklockets innerkant i genomskärning för att ge en
förklaring på hur o-ringsspåren löper runt.

1.2 Bakgrund och problemformulering
Kärnkraften tillhör en av de hårdast kontrollerade industrierna gällande säkerhet och miljö,
med ständig bevakning från organisationer på lokal, nationell och internationell nivå. Det är
viktigt att prioritera människans hälsa i kraftverken och därmed önskvärt att minimera
stråldoserna hos personalen. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är den maximala
strålningsdosen i Sverige 50 millisievert (mSv) på ett år eller 100 mSv på fem år och i enstaka
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fall registreras årliga värden på över 20 mSv för personer som arbetat i svenska
kärnkraftverk.1 Detta kan jämföras med den naturliga bakgrundsstrålningen på cirka 3 mSv
per år, som kommer från marken, rymden och inandade partiklar (Eisenbud & Gesell, 1997).
Inom Europa kan detta värde variera mellan 2 och 7 mSv per år. På Forsmarks kärnkraftverk i
norra Uppland eftersträvas alltid förbättringar för att motverka kontakt med radioaktivitet.
Vid underhåll av reaktorerna på Forsmark i de fall när locken till reaktortankarna behöver
öppnas, måste tätningsspåren inspekteras och slipas manuellt för att säkerställa en tät
återförslutning efter utfört arbete i reaktortanken. Detta görs idag för hand och är ett
tidsödande arbete vilket innebär närkontakt med radioaktivitet under en längre tid för de som
utför arbetet. Sedan flera år tillbaka har det på Forsmark funnits tankar på utveckling av en
automatiserad slipprocess för reaktorn. Detta skulle kunna leda till minskad radioaktiv
kontakt och minskad kontamination av omgivningen.

1.3 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att ta fram ett konceptförslag på en fjärrstyrd slipmaskin som ska
minimera operatörens närvaro vid underhåll av reaktorerna på Forsmark. Målen är att
maskinen ska kunna fjärrstyras och fotografera resultatet kontinuerligt för visuell kontroll.
Den ska vara generell nog att kunna användas för samtliga tre reaktorer i kraftverket då dessa
är av samma typ. Arbetet kan utredas genom ett antal frågeställningar:

•

Hur kan slipmaskinens mått anpassas för både hög åtkomlighet och hög effektivitet?

•

På vilket sätt skulle slipmaskinen kunna drivas och styras?

•

Vilken effekt och hur stor energireserv krävs för en användning?

•

Vilka krav finns och hur kan dessa uppnås gällande slipdamm, batterier och andra
potentiella säkerhetsrisker i reaktorhallen?

•

Hur kan den trådlösa dataöverföringen garanteras i den radioaktiva miljön?

1.4 Krav och avgränsningar
Genom diskussioner med handledaren på Forsmark har det växt fram ett antal krav och
önskemål från deras sida för att slipmaskinen ska kunna tillåtas för användning i

1

Strålsäkerhetsmyndigheten (uppdaterad 2011). Strålskydd för personal

stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Karnkraft/Det-har-overvakar-vi/Stralskydd/ (2013-03-12)
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kärnkraftverket. Vissa av dessa krav besvarar den fjärde frågeställningen i föregående
delkapitel och presenteras i följande punktlista:

•

Utformningen av slipmaskinen kommer i möjligaste mån att anpassas så inga
befintliga rutiner i reaktorhallen skulle påverkas vid användning av den.

•

Slipmaskinen ska kunna bäras på plats och sättas igång av en person och får således
inte vara för tung eller otymplig.

•

Data för både styrning och information ska kunna skickas trådlöst utan fördröjning
för att möjliggöra operation utan närvaro vid själva maskinen.

•

Med hjälp av en kamera ska ytan kunna granskas visuellt för kontroll och enklare
bedömning av slipbehovet innan slipning.

•

Det får inte förekomma någon temperaturutveckling som på något sätt kan skada
ytan som slipas och heller ingen avverkning av beläggningen får ske.

•

Eventuellt slipdamm som uppstår vid drift måste samlas upp och får inte komma ut i
reaktorhallen för att förhindra förorening av reaktorvattnet och på sikt risken för
skador eller olyckor.

•

Komponenterna till slipmaskinen ska vara relativt lättillgängliga och inte alltför
exotiska så möjligheten till fler exemplar hålls öppen.

Förutom dessa riktlinjer för utveckligen av slipmaskinen finns ett antal avgränsningar
gällande arbetets omfattning. Sliptekniken för bearbetningen kommer att begränsas till
undersökning av matningshastighet och eventuella termiska faktorer. Den kommer inte
undersökas närmare gällande rörelsemönster eller ytjämnhet, eftersom dessa skulle kunna
anpassas genom val av sliphastighet, sliptid och slippapper. Det kommer inte att framställas
några ritningsunderlag eller fysiska detaljer.

1.5 Faktorer som påverkar ytjämnheten vid slipning
Denna litteraturstudie behandlar ett antal vetenskapliga artiklar om slipning och utreder några
faktorer som har inverkan på ytjämnheten. Det är inte bara slipkornens storlek eller diametern
på slipverktyget som har betydelse utan även krafterna och rörelsemönstret som inverkar. Vid
slipning med maskiner till skillnad från för hand tillkommer ytterligare faktorer, såsom
självsvängningar. Det är därför av intresse att titta närmare på när och hur faktorerna uppstår,
hur dessa kan mätas i efterhand samt hur man kan minimera eller undvika dem. Studien
fungerar som ett förarbete och ligger till grund för fortsatt fördjupning eller breddning inom
ämnet till detta examensarbete.
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1.5.1 Automatisk detektion av självsvängningar
Janez Gradišek, Andreas Baus et al. (2003) beskriver självsvängningar som ett ofördelaktigt
dynamiskt fenomen vilket uppstår i olika mekaniska processer. När det gäller slipning är det
ytterst kritiskt då detta oftast är sista steget i processen och kan påverka ytjämnheten. Därför
är det av intresse att så tidigt som möjligt upptäcka självsvängningarna. Artikeln beskriver två
metoder som testades; dels uträkning av entropi från kraftspektrumet och dels detektion av
regelbundna mönster genom statistiska formler. Enligt Janez Gradišek, Andreas Baus et al.
(2003) presterade båda metoder likvärdigt och är tillräckligt enkla för att snabbt kunna skicka
data och korrigera maskinen i realtid. Vidare i artikeln står det att det kan införas filter för att
avgränsa larm vid harmlösa förhållanden eller vid passage av maskinens egna harmoniska
frekvenser.

1.5.2 Styrning av slipkraften
För att erhålla en bra balans mellan normalkraften och matningshastigheten och reducera
ytojämnhet skriver C.H. Liu, Adrian Chen et al. (2005) att automatiska slipanordningar kan
vara utrustade med styrning av kraften. I sina experiment finner de fyra faktorer som har stark
koppling till resultatet; rotationshastighet, matningshastighet, verktygsdiameter samt önskad
slipkraft. Bland dessa fyra tyder tidigare tester på att det är verktygsdiametern som har störst
inverkan så författarna skriver att de varierar matningshastigheten och önskad slipkraft med
en och samma verktygsdiameter. Resultaten de fick pekar på att en bättre ytjämnhet kan
uppnås genom en låg matningshastighet och en hög pålagd kraft. Samtidigt kan det
konstateras att styrsystemet som utvecklades och användes för normalkraften i experimenten
reducerar variationen i slipkraft vid slipning av lutande ytor.

1.5.3 Automatiskt ytjämnhetssystem
Med ett automatiskt ytjämnhetssystem kan man enligt Chao-Chang A. Chen och Neil A.
Duffie (1996) genom information från ytans topografi få fram ett ytfel och generera
slipvägarna för att uppnå önskad ytjämnhet. De tillverkade en egen prototyp försedd med
avläsare som med hjälp av laserteknik hämtade in data över ytjämnheten i tre separata värden;
form, vågighet och ojämnhet. Detta kördes i en NC-maskin och kod uppdaterades
kontinuerligt med nya uppgifter beroende på vilka slipvägar som valdes av programmet. Om
ytjämnheten mäts till ett sämre värde än de valda toleranserna kommer slipmaskinen återgå
till samma koordinat och slipa igen. Chao-Chang A. Chen och Neil A. Duffie (1996)
uppnådde förbättrade värden på ytjämnheten men noterade att det inte riktigt nådde ända fram
till det önskade värdet. Detta förklarade författarna med känsligheten mot blanka ytor hos
avläsaren och noggrannheten hos verktyg och maskinen.
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1.5.4 System för suddig logik
Genom att implementera ett system för suddig logik med en speciell algoritm kan ytjämnhet
och effektbehov förutsägas vid slipning säger Arup Kumar Nandi och Dilip Krumar Pratihar
(2004). System för suddig logik är i grunden mycket enkla och bygger på att indata avläses
till ett fåtal nivåer med spann och maskinen justeras således enbart när data hamnar på en
annan nivå. Noggrannheten är i teorin inte lika hög som med kontinuerlig justering efter exakt
värde men kan vara ett bra alternativ. I experimenten har de använt sig av tre variabler för
indata; två rotationsvarvtal och matningshastighet. Utdata genereras i form av snittlig
spåntjocklek, vilket kan översättas till ytjämnhet, samt effektbehovet. Arup Kumar Nandi och
Dilip Krumar Pratihar (2004) visar att det går att förutsäga ytjämnhet och effektbehov med
denna teknik men nämner också att det finns utrymme för förbättringar med hjälp av andra
ekvationer i beräkningarna.

1.5.5 Optisk ytjämnhetskontroll
Brian J. Griffiths, Russell H. Middleton och Bruce A. Wilkie (1996) skriver att ytor kan
kategoriseras gällande ytjämnhet med användandet av ljusspridning – en metod som låter ljus
studsa mot en yta och avläsas med en kamera. Denna metod har flera fördelar jämfört med
traditionella metoder då den till exempel inte kräver fixturer eller annan installation. Ljus
skickas genom fiberoptik genom en lins och träffar ytan som önskas mätas, ljuset studsar mot
ytan och tas upp av en kamerasensor. Starkare signal tyder på en jämnare yta och svagare
signal tyder på en ojämnare yta då ljuset studsat iväg i andra riktningar. Arbetet som
presenterats av Brian J. Griffiths, Russell H. Middleton och Bruce A. Wilkie (1996) visar
sambanden mellan metoden för ljusspridning och traditionell mätning är av sådan karaktär att
båda kan användas för att övervaka slipförhållanden.

1.5.6 Slutsatser från litteraturstudien
Denna litteraturstudie har resulterat i nyttig information gällande ytjämnhet vid slipning.
Artiklarna som använts har behandlat flera olika aspekter både vad gäller hur ytjämnhet
uppnås och hur den kan mätas. Janez Gradišek, Andreas Baus et al. (2003) tar upp
självsvängningar vid slipning och hur dessa kan undvikas för en god ytjämnhet, C.H. Liu,
Adrian Chen et al. (2005) visar att ytjämnheten kan styras med matningshastighet och
normalkraft, Chao-Chang A. Chen och Neil A. Duffie (1996) tillverkade en prototyp för
avläsning och korrigering av ytjämnheten med en NC-maskin, Arup Kumar Nandi och Dilip
Krumar Pratihar (2004) påvisade att ytjämnhet och effektbehov kan förutsägas med suddig
logik och Brian J. Griffiths, Russell H. Middleton och Bruce A. Wilkie (1996) utvecklade en
teknik för att avläsa och kategorisera ytjämnheten.
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Artikeln med prototypen för avläsning och korrigering av ytjämnheten, skriven av ChaoChang A. Chen och Neil A. Duffie (1996), kan kopplas till artikeln gällande ytjämnhet med
användande av ljusspridning, skriven av Brian J. Griffiths, Russell H. Middleton och Bruce
A. Wilkie (1996). Båda artiklarna använder optik för avläsning av ytjämnheten, laser och
vanligt ljus. Detta gör att metoderna styrker varandra, då principen är liknande. Det som
främst skiljde de åt var att den ena korrigerade efter mätvärdena och slipade om, medan den
andra dokumenterade och kategoriserade ytjämnheten. Då metoderna förekom som prototyper
i enskilda experiment kan det behövas forskning från fler håll innan det implementeras i
maskiner där kraven är höga på korrektheten. Men med tanke på att de optiska mätmetoderna
var publicerade så tidigt som 1996 kan man anta att problemen som gällde känsligheten och
noggrannheten idag kan minimeras. Detta är främst tack vare sensorer med högre upplösning
och allmänt modernare teknik.
Det har visat sig viktigt att ta hänsyn till flera faktorer då det önskas uppnås en god ytjämnhet.
Bland dessa faktorer finner man självsvängningar, matningshastighet, normalkraft och
verktygsdiameter samt olika metoder för avläsning av ytjämnheten. Eventuellt skulle en
kombination av nämnda metoder kunna ta ytjämnheten till ytterligare en nivå för ännu finare
toleranser.
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2 Metod och verktyg
Detta kapitel beskrivs de metoder och verktyg som ligger till grund för genomförandet av
arbetet och hur dessa har använts. Litteraturstudien som presenterades i kapitel 1 genomfördes
innan arbetet med slipmaskinen påbörjades. De första stegen efter det innebar insamling av
information om nuläget i form av samtal med handledare och erhållande av ritningar och
sedan även besök på plats i kärnkraftverket för egna observationer. Med mer vetskap kunde
därefter utformningen påbörjas med hjälp av produktutvecklingsverktyg och
konstruktionsprogram.

2.1 Litteraturstudie
Innan examensarbetet påbörjades gjordes en litteraturstudie inom samma ämne för att bidra
med artiklar som kan stödja och höja kvaliteten på arbetet. Denna studie innebar sökning efter
vetenskapliga artiklar upplagda på väl kända digitala bibliotek, däribland SpringerLink och
ScienceDirect. Genom systematiska sökningar i ett antal av dessa databaser har relevant
information för ämnet letats fram. Artiklarna är så kallade ”peer-reviewed” vilket förefattar
att de innan publicering är kontrollerade av ytterligare en part.

2.2 Observationer
Med vetskap om krav och avgränsningar för slipmaskinen kan miljön den ska befinna sig i
undersökas närmare och möjliga typer av utformningar av maskinen kan jämföras. Till en
början erhölls ett antal kopior på ritningar av reaktorhallen och mer detaljerade vyer av
reaktorn och tanklocket. Dessa ritningar gav möjlighet att sätta sig in i miljön utan att vara
närvarande. Vidare har två besök på plats i Forsmark gjorts på två av reaktorerna vid olika
tillfällen. Dessa tillfällen planerades in under revisionsperioderna då reaktorerna var
avstängda och mer tillgängliga för närmare inblick. Reaktortanklocken var bortlyfta och
placerade på sina individuella avlastningsplatser. Information om placering,
utrymmesmöjligheter och mått har så gott som möjligt uppskattats och jämförts med
ritningarna. Observationerna ligger till grund för och har bidragit med information till de
kvalitetsverktyg som senare använts.
Reaktorhallen är kompakt byggd och det finns inga öppna ytor för allmänt arbete med
underhåll. Alla delar har sina särskilda och ofta specialanpassade avlastningsplatser.
Slipmaskinen behöver utformas så den utnyttjar befintliga konstruktioner i reaktorhallen. När
reaktortanken öppnas och locket lyfts av placeras detta i en särskild del av reaktorhallen
avsedd för just det och skärmas av med en typ av skyddsplast för att dämpa luftburen
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kontamination. På grund av lockets stora mått och höga vikt minimeras hanteringen av det på
så sätt att det lyfts rakt upp, transporteras i sidled några meter rakt bort från reaktorn och sätts
ner på en speciell ställning. Tätningsytan med spåren för o-ringarna befinner sig på lockets
undersida och det är ett för stort och riskabelt ingrepp att vända på locket för att lättare
komma åt det som ska slipas. Samtidigt skulle ett sådant ingrepp påverka övrigt underhåll på
locket som kräver att det är i upprätt läge. Detta är rutinen i kärnkraftverket och således
behövs en maskin som kan slipa upp och ner.

2.3 Kvalitetshuset
Ett kvalitetshus är ett verktyg som utnyttjar metoden kundcentrerad planering – även kallat
Quality Function Deployment (QFD) – genom att utveckla en produkts krav och önskemål till
egenskaper, väga dessa mot varandra för att få fram vilka krav och önskemål som är viktigast
att genomföra och på så sätt få produkten optimerad. Detta verktyg har rötter tillbaka till
1960-talets Japan då många grundstenar las till dagens kundcentrerade planering (Bergman &
Klefsjö, 2007).
Kvalitetshuset är en utvecklad form av ett matrisdiagram och kan vara till stor hjälp vid oilka
typer av produktplanering på flera nivåer. Kvalitetshuset är i sig expanderbart beroende på
hur komplicerad undersökning man vill göra och kan komponeras på flera olika sätt beroende
på vilken typ av produkt det ska tillämpas på. I Figur 3 på nästa sida kan den övergripande
utformningen av det kvalitetshus som valts till detta arbete åskådas och vilka delar av huset
som valts att tas med.
Som rader i matrisen fylls kundens önskemål och krav i och som kolumner i matrisen fylls
produktens olika egenskaper eller funktioner i. I matrisen fylls samband mellan krav och
egenskaper i och när dessa ställs mot varandra fås värden på hur viktiga produktens
egenskaper är ut. Dessa värden kan även viktas upp genom att ange olika värden för kraven.
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Figur 3. Denna bild visar grunden till kvalitetshuset med de olika delarna uppmärkta.
Egenskaper och krav är de rubrikerna som ställs mot varandra i sambandsmatrisen. Längst ner
i kvalitetshuset finner man de utdata, vilka man kan dra slutsatser från.

2.4 Pugh-matriser
Pugh-matrisen är ett verktyg för utveckling av koncept efter att egenskaperna är framtagna.
Det framtogs av en skotsk professor vid namnet Stuart Pugh. Det är sällan den första
lösningen man kommer fram till som tillfredsställer kraven på bästa sätt (Bergman & Klefsjö,
2007). Syftet med en Pugh-matris är att ställa flera olika förslag mot varandra i en tabell och
jämföra fördelar och nackdelar med respektive förslag. Genom att välja ett av förslagen som
referens och sedan värdera om de övriga förslagen är bättre eller sämre på ett antal punkter
kan detta bekräfta den mest lämpade lösningen för vidareutveckling. Tack vare att tabellen
inte bara visar vilken lösning som är bäst utan även fördelar och nackdelar kan dessa medtas i
åtanke även om förslagen de härstammade från inte tas vidare i utvecklingen. I Figur 4 på
nästa sida visas en grund till en Pugh-matris med förslagen som kolumner och egenskaperna
som rader. Dessa bildar en tabell där förslagen jämförs och sedan kan summor och slutsatser
dras.
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Figur 4. Bild på en tom Pugh-matris utan sina fält ifyllda. Text beskriver de olika delarna
matrisen är uppbyggd av.

2.5 Konstruktion och simulering
Utifrån ritningarna kan exakta modeller ritas upp av reaktortanklocket och omgivningen. Till
detta används AutoDesk Inventor 2013 som är ett CAD- (Computer Aided Design) och
simuleringsprogram. Inventor tillåter att skapa tredimensionella objekt med valfri precision,
sammanställa dessa till omfattande konstruktioner och sedan lägga till randvillkor för hur
konstruktionen är inspänd eller tar stöd samt hur krafter, tryck och moment påverkar. Detta
möjliggör beräkning av bland annat hållfasthet men även framställning av grafiska
animationer och bilder som kan beskriva utböjningar eller kritiska områden. Det är även
möjligt att producera ritningar på de konstruktioner som gjorts i programmet.
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3 Resultat
Här presenteras de resultat som framkommit av detta arbete och hur konstruktionen av en
slipmaskin för detta ändamål skulle kunna genomföras. Detta omfattar både resultat från
observationerna från besöken på plats i kärnkraftverket och från valen av de olika ingående
komponenterna i konstruktionen.

3.1 Egenskaper
Kvalitetshuset valdes för att försäkra att de viktigaste kraven och önskemålen skulle få störst
uppmärksamhet under utformningen av slipmaskinen. Det finns tre nivåer av samband och
dessa nivåer har tilldelats olika värden för att vikta upp samband som är viktigare. Starkt
samband är värt 9, samband är värt 3 och svagt samband är värt 1. Kvalitetshuset presenteras i
en speciell tabell som kan ses nedan i Figur 5.

Figur 5. Denna tabell visar kvalitetshuset med alla värden ifyllda. Genom att multiplicera
kravens värden med värdena på sambanden mellan krav och egenskaper fås totalvärdet. Dessa
rankas sedan efter prioritet.
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Det som kan läsas ur detta kvalitetshus är att för att uppnå så mycket som möljligt av de krav
och önskemål som matats in så är det viktigaste att lägga fokus på kontroll och sensorer. Detta
innefattar den visuella kontrollen med hjälp av fotografisk utrustning och någon sensor för
övervakning av temperaturen vid slipningen. Dessa funktioner har direkta starka samband
med slipkvaliteten och samband med flera andra krav som gör den till den funktion med högst
prioritet. Inte alltför långt efter kommer batterikapaciteten och drivning och styrning med
nästan samma värde. Batterikapaciteten går hand i hand med den trådlösa operationen, som är
den ursprungliga anledningen och huvudkravet i konstruktionen. En väl utvecklad drivning
och styrning skulle underlätta mycket i hela slipproceduren och effektivisera maskinens gång
avsevärt. Längre ner i prioritet hamnar dammuppsamling och själva storleken på maskinen.
Efter att kvalitetshuset genererat prioriteringarna för de olika ingående funktionerna och även
bekräftat att samtliga egenskaper har samband med kraven och således är viktiga att ta hänsyn
till är nästa steg att titta på hur dessa egenskaper kan uppfyllas och med vilka komponenter.
Som hjälp till detta används Pugh-matriser för att jämföra och ta ställning till olika alternativ.
De egenskaper som är av karaktär att kunna jämföras i Pugh-matriser är samtliga utom storlek
och vikt. Nedan följer ett antal Pugh-matriser som bidragit till utvecklingen av slipmaskinen.
Den första matrisen behandlar den allmänna konstruktionen av slipmaskinen.

3.1.1 Allmän konstruktion
Det fastslogs relativt tidigt i arbetet att slipmaskinen behöver ta stöd från någonting för att
kunna köras eftersom gravitationen motverkar möjligheten att slipa upp och ner. Två
alternativ växte fram som skulle möjliggöra att slipmaskinen kan hålla nivån där det ska
slipas, se Pugh-matrisen i Figur 6 på nästa sida. Det första alternativet innebar att
slipmaskinen tog stöd med hjälp av lockets ovansida och på så sätt kunde köras runt locket
med en arm svepandes runt lockets kant till själva slipmekanismen som når o-ringsspåren
undertill. Det andra alternativet innebar att slipmaskinen tog stöd med hjälp av den cirkulära
o-ringslådan som är placerad på golvet direkt under o-ringsspåren i locket och körde runt på
den. O-ringslådan har en bredd på cirka 300 mm och avståndet mellan den och lockets
underkant är cirka 500 mm. Slipmaskinen skulle då kunna köras i detta utrymme och tryckas
upp mot o-ringsspåren.
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Figur 6. Pugh-matris för jämförelse mellan de två olika konstruktionsförslagen som växte fram.

Båda alternativen skulle möjliggöra enkel installation och justering av både avstånd och
pålagd slipkraft. Dock skulle det första alternativet innebära att bultarna på locket måste
frånskiljas helt samt att skyddsplasten för strålningen från lockets insida måste flyttas.
Ytterligare skulle det första alternativet även innebära en mer komplex mekanisk konstruktion
med noggrannare balansering och mer styrning, så det andra förslaget blev det som togs
vidare.

3.1.2 Drivning och styrning
Det som främst påverkar slipmaskinens storlek och kapacitet är på vilket sätt den drivs och
styrs, så denna frågeställning bör besvaras först för att enklare kunna besvara de övriga
frågeställningarna senare. Pugh-matrisen i Figur 7 nedan jämför några olika alternativ till
detta.

Figur 7. Denna Pugh-matris jämför olika förslag på drivning och styrning för slipmaskinens
framfart.

Genom att låta slipmaskinen vila på fyra hjul placerade i hörnen av underdelen kan en enkel
metod för framdrivning och styrning användas. Spårvidden önskas vara så bred som möjligt
för att uppnå stor stödyta och således bättre balans men samtidigt smal nog för att tillåta en
del variation i sidled utan att maskinen kör utanför kanten på o-ringslådan. Axelavståndet
önskas vara ungefär som spårvidden för att skapa ett tillräckligt stort utrymme mellan de fyra
hjulen. Där kommer det mesta av utrustningen kan sitta för att få en låg tyngdpunkt. Skulle
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axelavståndet vara för litet minskar balansen i körriktningen och skulle axelavståndet vara för
stort hamnar slipmaskinens tyngdpunkt för långt från o-ringsspåren. Tyngdpunkten önskas
vara så låg som möjligt samt så nära i linje med o-ringsspåren som möjligt så slipmaskinen
inte utsätts för sneda belastningar eller riskerar att välta när slipkraften ökas.
At sedan implementera både drivning och styrning till samtliga hjul gynnar manövrerbarheten
och tillåter avancerad prestanda vid krävande utrymmen (Oshima, H., et al., 2005). Det gör
också att så mycket friktion som möjligt undviks vilket leder till bättre precision och mindre
slitage. Vid styrning av endast ett hjulpar vill maskinen rotera kring den hjulaxel det gäller
och det medför att slipmaskinen får en dragande, alternativt påskjutande, drivning som kan
snedställa maskinen och göra att slipningen blir ojämn. Styrning på båda hjulpar innebär att
slipmaskinen kan följa den cirkulära formen och alltid vara positionerad med mittpunkten i
rätt läge oavsett vilken radie, i.e. vilket o-ringsspår eller vilket reaktortanklock, som ska
slipas. Det gör även att maskinen blir riktningsoberoende och kan köras åt båda håll. Se Figur
8 nedan för en bild som beskrivning till detta. Hjulen skulle även kunna vara lite koniskt
formade för att ge maskinen en naturlig radie och ytterligare förhindra friktion och eventuell
urspårning.

Figur 8. Denna bild visar ett förenklat system för fyrhjulsstyrning. De inre och de yttre hjulen
får olika radier vid cirkulär körning men riktas alltid vinkelrätt mot centrum. Ej skalenlig.

3.1.3 Kontroll och sensorer
Eftersom maskinen ska köras trådlöst och operatören inte kommer ha direkt uppsikt över
slipningen behöver överföring av information om slipningen kunna ske i realtid. Det är viktigt
att direkt kunna upptäcka om något fel uppstår eller om sensorerna ger för stora utslag. Denna
överföring av information måste kunna garanteras så den kan upprätthållas under hela driften.
I Figur 9 visas Pugh-matrisen för val av överföringsmetod.
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Figur 9. Denna Pugh-matris visar att fördelarna är fler med att använda digital överföring av
data.

Ett väl beprövat system för detta är digital dataöverföring, vilket är vanligt för
kommunikation med till exempel övervakningssystem. Till skillnad från analoga system vars
signalkvalitet försämras med avståndet och enkelt kan utsättas för störningar innebär en
digital överföring bibehållande av datakvaliteten och ständig bekräftelse på upprätthållandet
av förbindelsen. Detta beror till stor del av att analoga signaler är mycket mer mottagliga för
påverkan av brus, medan digitala signaler är renare (Smillie, 1999).
För den visuella kontrollen kan video skickas med samma teknik som trådlösa datornätverk
använder, direkt till en mottagare kopplad till en dator och ses på en skärm utan fördröjning.
Denna kamera ska kunna fokusera på nära håll och ha ett synfält brett nog för att kunna se
både botten och väggarna av o-ringsspåret samt ytorna bredvid det. Sedan bör även någon
form av belysning finnas tillgänglig och upplösningen på bildsensorn bör vara tillräckligt hög
för att kunna upptäcka nödvändiga detaljer.
Gällande temperatursensorn kan även denna utnyttja samma digitala överföringsteknik som
kameran med en separat sändare. Det är viktigt att det inte blir för varmt vid slipningen och
helst inte över 150°C så en sensor med ett omfång på cirka 0°C – 200°C eller större erfordras.
Upplösningen räcker om den är 1°C då det viktiga är att hålla nere temperaturen och inte hålla
den vid ett specifikt värde. I Figur 10 på nästa sida görs en jämförelse av olika typer av
sensorer för digital dataöverföring.
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Figur 10. Pugh-matris med en optisk sensor som avläser temepraturen på avstånd, en fast sensor
monterad nära slipytan och en luftburen sensor monterad direkt bakom sliphuvudet.

Små temperatursensorer som använder sig av optik, vanligtvis infrarött ljus och laser, kan
avläsa temperaturen på ytor de siktas mot och behöver således aldrig ha någon kontakt med
det som undersöks. Detta är till stor fördel vid mobila konstruktioner som hela tiden rör på sig
då det inte innebär något slitage eller underhållbehov för sensorn. Optiska sensorer kan i vissa
fall ha svårigheter med avläsning mot blanka ytor men detta kan avvärjas beroende på hur
strålen vinklas mot mätytan så sammanlagt är fördelarna är överväldigande.
Sist men inte minst behövs en sensor för att övervaka den pålagda slipkraften och kunna hålla
den på en jämn nivå. Tre alternativ jämfördes och dessa var töjningsgivare, tryckgivare (i
form av hydraulisk eller pneumatisk) samt lägesgivare. Att ha en tryckgivare skulle fungera
ifall den pålagda slipkraften skulle regleras med med samma teknik, men för en fullständigt
elektrifierad konstruktion utan andra drivsystem implementerade är detta inte ett alternativ.
En lägesgivare skulle inte vara exakt nog på grund av variationer i höjd mellan o-ringslådan
och tanklockets underkant. I Figur 11 nedan följer Pugh-matrisen för val av kraftssensor.

Figur 11. En bild över jämförandet mellan töjningsgivare, tryckgivare och lägesgivare.

Detta kan genomföras med en töjningsgivare placerad på en platta någonstans mellan
slipmaskinens övre och undre delar för att uppfyla samma funktion som en vanlig våg.
Töjningsgivare är känsliga och kan uppnå hög precision vid låga belastningar men är mindre
precisa vid högre belastningar på grund av ett icke-linjärt beteende (Ajovalasit, A., 2010).
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Givaren kan skicka data på samma sätt som tidigare nämnt och kalibreras efter olika
belastningar innan användning.

3.1.4 Energireserv
Det som kräver störst energireserv är motorn för slipningen, motorn för dammuppsamlingen
samt motorerna för framdrivning och styrning. Utrustning för kontroll och sensorer drar
jämförelsevis lite ström och kan utan problem utnyttja sina befintliga interna batterier. Färre
medverkande komponenter med olika driftspänning underlättar dessutom batterivalet till
resten av slipmaskinen. Tabellen nedan i Figur 12 visar fyra olika batterityper som valts att
jämföras.

Figur 12. De batterityper som jämförs i denna Pugh-matris är traditionella blybatterier, nickelmetallhydrid, litium-jon samt litium-polymer.

Blybatterier är främst avsedda för uppstart av maskiner eller situationer där krav ligger på
kort drifttid och kraftig urladdning (Hsiung & Ritz, 2007). Nickel-metallhydrid laddas ur fort
även då de inte används och är en batterityp som ersatts av litium. Litium-jon och litiumpolymer är batterityper som är effektiva för sin storlek och vikt och har en bra livslängd. De
kan komponeras i valfria arrangemang tack vare små och stängda celler. Det bör finnas
batterikraft nog att kunna slipa och köra i ett par timmar, så ett blybatteri eller liknande skulle
kräva alldeles för mycket utrymme och vikt.

3.2 Komponenter
Framdrivningen och slipningen använder med fördel traditionella borstlösa elmotorer då det
handlar om kontinuerliga rotationsrörelser. Dessa motorer kan med enkel reglering av
spänningen öka eller minska i hastighet för att variera sliptid och resultat. För styrningen och
den pålagda slipkraften kan elektriska stegmotorer användas eftersom endast små
förändringar krävs för dessa ändamål. Stegmotorer kan med enkelhet låsa in sig i bestämda
lägen för att hålla en viss kurs eller position.
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För visuell kontroll kan en övervakningskamera med inbyggd belysning användas. En modell
som kan passa till detta är Lorex LW22202. Med trådlös videoöverföring för datornätverk,
kompakt storlek och tillräcklig bildkapacitet är detta ett alternativ som kan uppfylla sin
funktion. Som sensor för uppmätning av temepratur vid slipningen kan en optiskt avläsande
termometer användas. En variant som kan väljas är Omega UWIR-2-NEMA3. Denna
termometer använder sig av infraröd laserteknik och skickar data trådlöst inom datornätverk.
Att mäta upp slipkraften kan göras med en töjningsgivare som känner av den laterala
belastningen ungefär som en personvåg. Till detta kan en MicroStrain V-Link LXRS
användas4. Trådlös överföring via datornätverk och flera kanaler för ytterligare töjningsgivare
gör detta till en solid kandidat.
För uppsamling av damm kan en enkel typ av mindre dammsugare användas som i princip
består av en fläktmotor med filter, uppsamlare och luftkanal. För att förhindra eventuell
spridning av slippartiklar placeras munstycket till dammsugaren så tätt efter sliphuvudet som
möjligt. Det placeras även före kameran så videoupptagningen visar det rena resultatet efter
slipningen.
Uppskattningsvis skulle slipmaskinen med alla komponenter förbruka någonstans kring 400
W i maximal effekt. Större delen av detta kommer från dammsugarmotorn, slipmotorn och
drivningen. En dammsugare på 200 W kan utan problem hantera det smala spår som ska
slipas då det överstiger vanliga portabla dammsugare. Slipmaskinen skulle kunna hantera
uppgiften med 100 W då det inte är någon större belastning som erfordras. Drivning och
styrning med små elmotorer kan också hamna runt 100 W och de övriga komponenterna har
minimal effekt eller drivs med egna inbyggda batterier.
För att kunna leverera 400 W i två timmar utan återladdning av batterierna behövs en
energireserv på 800 Wh. En litium-jon-cell av vanliga typen 18650 från världsledande
Panasonic har en kapacitet på drygt 10 Wh5. Det skulle krävas 80 st av dessa celler för att

2

Produktdatablad övervakningskamera Lorex Technology LW2220 (aktiv hösten 2013)
www.lorextechnology.com/downloads/wireless-security-cameras/LW2220/LW2220_Specs_R4.pdf

3

Produktdatablad optisk termometer Omega UWIR-2-NEMA (aktiv hösten 2013)
www.omega.com/Temperature/pdf/UWIR-2.pdf

4

Produktdatablad töjningsgivare MicroStrain V-Link LXRS (aktiv hösten 2013)
files.microstrain.com/V-Link_LXRS_datasheet.pdf

5

Produktblad uppladdningsbara batterier Panasonic NCR18650 Li-Ion (aktiv hösten 2013)
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uppnå den önskade energireserven. De kan kopplas ihop på olika sätt beroende på vilken
spänning som behövs.
Med en stödyta på cirka 300 mm gånger 300 mm och en arbetshöjd på cirka 500 mm finns det
plats för samtliga nämnda komponenter och maskinen skulle utan problem kunna bäras på
plats och hanteras av en person. Det finns ingen anledning till att försöka göra konstruktionen
mindre och det är bra att lämna eventuell tom plats för uppgraderingar.

3.3 Utformning och drift
Med vetskapen om att slipmaskinen kommer att ta stöd från o-ringslådan, som är cirkulär
konstrkution med plan yta och löper rakt under o-ringsspåren i locket, önskas så mycket som
möjligt av vikten placeras lågt. Detta är för att få en stadig position med så låga moment som
möjligt samtidigt som kraften som krävs för att trycka mot slipytan minimeras. Därmed
kommer exempelvis batteri, dammsugarmotor och komponenter för drivning och styrning
placeras där. Det är även där hjulen och motorn för framdrivningen av maskinen kommer
sitta. Till den övre delen går ett stag samt alla kablar och slangen för dammsugaren. Staget
håller upp den övre delen av maskinen och justerar även den pålagda slipkraften.
Efter installation kan slipmaskinen låtas köra ett par varv för visuell inspektion av båda oringsspåren. Efter bedömning kan o-ringsspåren sedan rengöras ett varv med dammsugning
på för att vidare avgöra slipbehovet. Syns fortfarande ojämnheter eller andra missfärgningar
körs ett varv med slipning. Denna procedur kan upprepas med varierande slipkraft och
hastighet tills resultatet är tillfredsställande. Med den ständiga videoöverföringen är det lätt att
återgå till områden som behöver slipas mer.
Slipmaskinen kommer inte att användas i de områden med högst strålning och kommer endast
att användas vid underhåll, alltså inte vardagligt användande, så detta gör att risken för höga
doser blir låg. För att ytterligare garantera skydd mot strålning kan ett yttre hölje monteras på
slipmaskinen vars uppgift skulle vara att förhindra framförallt alfa- och betastrålning från att
komma i kontakt med elektroniken. Slipmaskinen skulle också kunna utrustas med en
personlig dosimeter, liknande sådan som bärs av samtliga arbetare inom kärnkraftverket.
Skulle värdet på denna dosimeter stiga till en förbestämd gräns efter en viss tid kan en

www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/ACA4000CE240-NCR18650.pdf
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manuell kontroll samt en självdiagnostisk undersökning utföras. Med dessa åtgärder kan
driften och den trådlösa överföringen garanteras i den miljö maskinen kommer köras i.
Det som ritats upp i Inventor är reaktortanklocket, o-ringarna, byglarna som håller o-ringarna
på plats samt o-ringslådan. Med detta korrekt avbildat och hopmonterat kan slipmaskinens
miljö studeras utan att vara på plats i kärnkraftverket. Figur 13 nedan visar just detta och det
utrymme som slipmaskinen har att tillgå.

Figur 13. Denna bild visar med den mörka lådan det utryme som slipmaskinen har till
förfogande mellan o-ringslådan undertill och reaktortanklocket ovantill.
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4 Diskussion
Detta kapitel täcker diskussion och analys av arbetets olika delar, återkopplar till de inledande
frågeställningarna och tittar på några möjliga förbättringar och framtida uppgraderingar för
konstruktionen.

4.1 Analys
Kvalitetshuset och Pugh-matriserna har hög potential men ibland kan det vara svårt att
utnyttja detta till fullo. De är starkt beroende av de data som matas in och hur användaren gör
sambandsbedömningen. En liten vinkling av värderingar åt ett annat håll hos till exempel
produktens krav kan ge ett annat resultat. Det gäller att vara eftertänksam och lägga ner tid på
att hitta samband och korrelationer innan dessa spikas. Med detta sagt kan kvalitetshuset
anpassas till den aktuella produkten i det avseende att vissa delar av huset kan tas bort eller
läggas till. Kvalitetshuset bör skräddarsys till den specifika produkten det ska tillämpas på.
När utdata blir relativt jämnt behöver det inte betyda att det är felaktigt gjort. Målet är inte att
hitta extremiteter utan att göra en objektiv bedömning egenskaperna emellan. Ett jämnt
resultat kan därmed betyda att egenskaperna är av relativt jämn viktighet.
Förslagen på de kommersiella produkterna är endast förslag och har inte framkommit ur
någon extensiv marknadsundersökning. De valdes ut för att kunna visa eventuella
komponenter i slipmaskinen som uppfyllde de krav som tidigare tagits fram. Det är viktigare
att ha funktionen klar för sig innan allt sammanställs och det är bättre att anpassa den bärande
konstruktionen efter valda komponenter än att anpassa komponenter efter en förvald bärande
konstruktion och på så sätt riskera att utelämna viktiga funktioner. Beräkningarna angående
effektåtgång och energireserv kan göras mycket mer noggranna, särskilt då maskinen
troligtvis aldrig kommer att uppnå den maximala effekten då detta skulle kräva att alla
funktioner användes samtidigt. Det är främst för att få en fingervisning om vilka energier det
handlar om och på vilka sätt dessa skulle kunna hanteras.

4.2 Slutsatser
Syftet med att ta fram ett koncept till en trådlös slipmaskin för att minska operatörens närvaro
i områden med högre radioaktiv strålning har uppfyllts då en maskin med de mest vitala
funktionerna utvecklats och presenterats i reslutaten. Med produktutvecklingsverktyg och
konstruktionsprogram som stora hjälpmedel har de krav och avgränsningar som tidigare satts
upp kunnat tillgodoses på ett systematiskt sätt. De frågeställningar som las fram innan arbetet
påbörjades har besvarats till den grad möjlig med de metoder som använts.
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•

Hur kan slipmaskinens mått anpassas för både hög åtkomlighet och hög effektivitet?
Genom studerande av ritningar och platsbesök har den miljö slipmaskinen ska
befinna sig i visat sig och lämpligast utformning efter detta har kunnat framtas.
Vidare har rutiner för slipmaskinens effektivitet och prestanda också presenterats och
kunnat konstaterats att dessa överträffar nuvarande rutiner.

•

På vilket sätt skulle slipmaskinen kunna drivas och styras?
Produktutveckligen har kunnat jämföra flera olika metoder av drivning och styrning
och har med stöd från vetenskapliga artiklar kunnat lyfta fram den mest optimala
lösningen för denna konstruktion.

•

Vilken effekt och hur stor energireserv krävs för en användning?
Efter att samtliga komponenter valts ut och slipmaskinens storlek och kapacitet
konstaterats har en effekt och energireserv kunnat räknas ut på ett enkelt sätt.

•

Vilka krav finns och hur kan dessa uppnås gällande slipdamm, batterier och andra
potentiella säkerhetsrisker i reaktorhallen?
Denna frågeställning besvarades främst genom diskussion med handledare och svar
framkom vid besöken på plats.

•

Hur kan den trådlösa dataöverföringen garanteras i den radioaktiva miljön?
Med uppgifter om stråldoser och jämförelser av dessa samt säkerhetsinformation för
samtliga besökare till kärnkraftverket har rimliga åtgärder föreslagits för att i
möjligaste mån förhindra störningar som skulle kunna påverka dataöverföringen.

Detta arbete har inte handlat om att uppfinna slipmaskinen på nytt utan att ta fram ett
konceptförslag på en slipmaskin för ett ändamål till vilket ingen nuvarande slipmaskin finns.
Det täcker undersökande av de mest grundläggande funktioner som krävs för det ändamål den
utvecklats för och är ett första steg i en möjlig vidareutveckling av en faktisk maskin. Det är
stor skillnad på att från grunden uppfinna något nytt utan att ha någon konkret referens och
förlita sig på egna idéer kontra en optimering eller förbättring av befintliga produkter. Det
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sistnämnda genererar oftast resultat som är direkt jämförbara och som med enkelhet kan
bevisas som framsteg. Detta arbete med sin bredd givit mycket att tänka på och hålla reda på
och kan eventuellt ha varit mer inriktat på något.

4.3 Fortsatt arbete
Det finns mycket som skulle kunna utvecklas med slipmaskinen efter detta arbete som endast
lagt grundstenarna för att konstruktionen ska fungera. Ett första steg skulle kunna vara att
bygga en fysisk prototyp och provköra den i en liknande miljö för att se hur väl maskinen
uppfyller förväntningarna. När väl något mer handfast finns att jobba med kan del för del
förbättras och ytterligare funktioner tilläggas. Här följer en punklista över ett antal av dessa
möjliga alternativ:

•

Integrerat datorstyrt system ombord för att sammankoppla all styrning till en central.
Detta skulle underlätta installationen och användandet och möjliggöra
kommunikation moduler emellan.

•

Värmekamera istället för en vanlig kamera med belysning. Detta skulle kunna
fungera som en avancerad temepratursensor samtidigt som en visuell kontroll. Det
skulle ge stora fördelar att se spridning och koncentration av temperatur istället för
att bara mäta i en punkt.

•

En sensor för matningshastighet och en för sliphastighet kan vara nyttiga att
inkludera så att man med noggrannare precision skulle kunna ställa in exakta
hastigheter och framförallt kunna återgå till olika hastigheter utan att förlita sig på
operatören.

•

Automatisk justering av pålagd slipkraft och andra variabler. Detta är inte minst för
säkerheten och resultatet gynnande då det håller slipkraften på en jämn nivå trots
eventuella variationer i avstånd eller ifall något allvarligare skulle inträffa med
maskinen.

•

Förprogrammerade och automatiserade mönster eller rutiner för att kunna minska
operatörens inverkan så denne skulle kunna ägna större koncentration till bevakning
av slipprocessen.

•

Skydd från kontamination och samtidigt skydd från att kontaminera annat genom ett
borttagbart, tvättbart hölje eller förbrukbart yttre skyddsmaterial motsvarande sådan
engångsutrustning som arbetare använder.
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