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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om sugventilen till salivsug för 
dentalutrustning på ett enkelt sätt går att förbättra eller om en nykonstruktion 
är nödvändig. Resultatet av undersökningen av sugventilen visar att friktionen 
emellan kolv och tätning är hög och att detta medför att ventilen i ett fåtal fall 
kärvar. Slutsatsen av undersökningen ger att med endast små förändringar i 
material eller detaljer går komponenten att förbättra.  
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Abstract 

The purpose of this work is to find out if the suctionvalve to the salivaejector 
for dental equipment in a simple way can be improved or if a new design is 
needed. The result of the examination of the suctionvalve shows that the 
friction between the piston and the seal is high and that this causes the valve 
in a few cases sheaves. The study concluded that only small changes in 
material or detail, improve the component. 
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Förord  

Examensarbetet har pågått under vårterminen 2014, på Institutionen för 
maskinteknik vid Blekinge Tekniska Högskola. Examensarbetet ingår i 
utbildningen till Filosofie Kandidat i maskinteknik med inriktning mot 
produktutveckling 
Projektet har genomförts i samarbete med Solident AB, Vilhelmina, vilka 
producerar och säljer dentalutrustning. 
Jag vill tacka Solident AB, främst VD Tommy Korsén och 
Produktionstekniker John Ångqvist samt Konstruktör Mats Eliasson för att de 
har delat med sig av sina kunskaper. 
Tack till min handledare Universitetsadjunkt Jan-Anders Månsson för alla 
goda råd under arbetets gång.  
 

Johan Olofsson 
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Notationer  

 
 

μ Friktionskoefficient 
 
 

Förkortningar 
POM Polyoximetylen 
PET-TF Polyetentereftalat 
PTFE Polytetrafluoreten 
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1 Inledning 

 
Solident AB är ett företag specialiserat på dentalutrustning, främst 
behandlingsstolar och operationsbord men också kringutrustning. Den 
kringutrustning som Solident säljer benämns som Unit Optimus. Uniten finns 
placerad vid sidan av behandlingsstolen och rymmer bland annat salivsugar, 
sköljskål, borr och polerverktyg. 
 
Det som behandlas i denna rapport är ventilhus för salivsug. Det vill säga den 
ventil som styr vacuum till salivsugen och denna är placerad i Uniten. 
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Figur 1, Unit Optimus. [1]  
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1.1 Historik  

 

Principkonstruktionen för hela uniten utvecklades av Ingenjörsfirman Jan-Åke 
Hallén och konceptet såldes till Vilhelmina Ingenjörsbyrå 2004. Vilhelmina 
Ingenjörsbyrå hade tidigare arbetat med utrustning inom sjukvård och 
hjälpmedelsområde exempelvis patientlyftare. 2008 startade Vilhelmina 
Ingenjörsbyrå dotterbolaget Solident AB med renodlad inriktning mot 
dentalutrustning. Sedan dess har enheten utvecklats från 
principkonstruktionen till färdig konstruktion. Framtill dags datum är ett 
hundratal enheter sålda och i drift hos tandläkare. [2] 
 
 
 
1.2 Problemformulering 

Solident AB som tillverkar dentalutrustning har upplevt vissa brister i 
sugventil som är monterad i Unit Optimus. Problemet är att i ett fåtal fall har 
kolvarna i ventilhus kärvat hos kunder, varvid servicetekniker avhjälpt bristen 
på plats genom att rengöra ventilhus och kolvar samt att smörja tätningar och i 
vissa fall bytt ut tryckfjädern för att öka stängningskraften. Senare modeller 
har en starkare tryckfjäder i och med att ventilen fastnar i öppet läge. 
Frågeställningen är om konstruktionen är driftsäker med endast mindre 
förändringar eller om omkonstruktion är nödvändig. 
 
 
1.2.1 Beskrivning av sugventil 

 
Ventilhuset består av en främre filterenhet som rymmer filter, inkommande 
vacuum anslutning, anslutningsrör mot bakre filterenhet. Se figur 2. samt en 
bakre filterenhet som rymmer två stycken ventilkolvar med tillhörande 
tätningar, dessa två kolvar styr vacuumflödet till respektive sug munstycke. 
Se figur 3. De ihåliga kolvarna fungerar även som anslutning för sugslangar. 
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Figur 2, Främre filter enhet. 

 
  

1. Hus främre filterenhet 
2. Anslutningsrör 
3. O-ring 
4. Filterhållare 
5. Lock främre filterenhet 
6. O-ring 
7. Anslutningsrör mot bakre enhet 
8. O-ring 
9. Filter 
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Figur 3, Bakre filterenhet 

1. Hus bakre filterenhet 
2. Kolv 
3. Pneumatiktätning 
4. Pneumatiktätning 
5. Packning 
6. Lock 
7. Gängat lock 
8. Tryckfjäder 
9. O-ring 
10. Luftanslutning 
11. Dämpring kolv 
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Främre och bakre filterenheter är monterade på en ledad aluminiumfront i 
vilken anslutningsrör nr 7, fig 2 passerar. 
 

 
Figur 4, främre & bakre filterenheter 
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Figur 5, komplett ventilhus i utfällt läge 

Ventilhuset fälls ut vid rengöring av filter och för att underlätta service. 
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Figur 6, Ventil stängd respektive öppen. 

 
Ventilen manövreras genom att när sugslangen lyfts ur hållare aktiveras en 
magnetgivare i hållaren vilket styr trycksättandet av respektive kammaren, 
vilket trycker kolven nedåt och passagen öppnas. När sugslangen hängs 
tillbaka i hållaren inaktiveras magnetgivaren och kammaren ventileras mot 
omgivningen och kolven stängs med hjälp av tryckfjäder monterad i nedre del 
av bakre filterenhet. Det systemtryck som styr kolvarna är 4,5 bar. 
 
1.2.2 Avgränsning. 

Avgränsning görs till sugventilens öppnings och stängnings funktion, för att 
utvärdera konstruktionen. Inga hänsyn har tagits till kostnader för vare sig 
material eller komponenter. Efter överenskommelse med Solident AB har 
sökord, dimensioner, materialspecifikationer och komponenters 
artikelnummer utelämnats i denna rapport.  
 

Kammare 
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Studien tar sin ansats genom att analysera ventilens funktion med hjälp av 
laborationer och beräkningar som redogörs i rapporten. Samt att värdera 
rengöringsvätskans inverkan på materialet 
 
2.1.1 Öppnings och stängningskraft. 

Solident har ställt ett ventilhus till förfogande, detta ventilhus har varit i drift 
ett antal år. Genom okulär besiktning av ventilen framkommer att visst slitage 
finns på glidytor samt att beläggning av tandborrningsmaterial finns på den 
del som exponeras för flödet genom ventilen. Genom att ventilen öppnar med 
hjälp av pneumatiskt tryck och stängs med en tryckfjäder undersöks de två 
krafterna. 
 
2.1.2 Beräknade krafter 

Öppningskraften har fastställts genom beräkningar både i idealt läge samt 
med friktionskrafter.  Detta utifrån att se på aktiv yta i pneumatikkammaren 
och beräkningar av fjäderkrafter [3]. Laborationer har utförts på osmord ventil 
med hjälp av dynamometer.  
 

Tabell 2.1. Fjäderdata. 
 

Parameter  Value 
c (N/mm)  Fjäderkonstant 1,370 
l0 (mm)  Fjäderns ospända längd 55 
∆F  (%) Fjädertolerans +/- 10 
l1 (mm)  Fjäderlängd stängd ventil 40 
l2 (mm)  Fjäderlängd öppen ventil 24 
A (mm2)  Kolvens aktiva yta 253,6 
P (N/mm2) Pneumatiktryck 0,45 
f  (N) Friktionskraft i ventil 10 
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Beräkning av fjäderkrafter 
 

    (2.1) 
 
Formel för beräkning av fjäderkraften F 
 

  (2.2) 
 
Fjäderkraften Fstängd är den kraft som håller kolven stängd. Föppen är den kraft 
som fjädern pressar på kolven i öppet läge, båda dessa krafter motverkar den 
pneumatiska öppningskraften.  
 

     (2.3) 
 
Formel för beräkning av öppningskraft. 
 

  (2.4) 
 
Kraften som pneumatiken trycker på kolven med är 114 N. Denna kraft 
motverkas av fjäderkraften som är som störst när ventilen är öppen vilket ger 
en resulterande ideal öppningskraft i på 71 N, och den största 
stängningskraften är när pneumatikkammaren ventileras vilket ger 42 N. 
 

 (2.5) 

 

 (2.6) 

 
Tas även friktionskrafter och fjädertoleranser i beaktande beräknas 
stängningskraften variera mellan 28-37 N och öppningskraften till 77-86 N  
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2.1.3 Filter 

I befintlig konstruktion är filter nr 9 i figur 2. beläget efter ventilen i 
flödesriktningen. För att undvika att partiklar fastnar i ventilen har önskemål 
framförts från Solident att filter bör vara placerade före ventil, detta för att 
filter ska kunna fånga upp partiklar innan de har möjlighet att fastna i ventilen 
och orsaka att ventilen kärvar. Dock är spelet mellan ventilhus och kolv 0,12-
0,2 mm och den utprovade maskstorleken i filtret 0,6 mm, vilket innebär att 
partiklar mindre än 0,6 mm kan passera filtret och orsaka att ventilen kärvar. 
 

 
Figur 7. Sugslangfilter 
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2.1.4 Material 

Materialet i både kolv och ventilhus är Polyoximetylen eller POM i dagligt 
tal, vilket är en högkristallin plast med goda kemikalisk resistens mot 
organiska lösningsmedel, drivmedel och mineraloljor. POM är dock inte 
motståndskraftig oxidationsmedel och angrips av syror med lägre pH än 4. 
POM har goda mekaniska egenskaper så som ythårdhet, 
utmatningshållfasthet, hydrolysbeständighet och att materialet har låg 
friktionskoefficient [4] [5]. POM har en låg vattenabsorption förmåga, endast 
0,05-0,1 %. Detta gör att materialet sväller något vid långvarig kontakt med 
vatten, i finmekaniska konstruktioner kompenseras denna vattenabsorption 
med rymligare toleranser. Dock ger detta i kombination med 
rengöringsvätskorna att ytan tvättas ur och materialets smörjande egenskaper 
minskar med ökad friktion som följd [6].  
 
 
2.1.5 Rengöringsvätskor 

Rengöringsvätskorna appliceras på två sätt, antingen att rengöringsvätskan 
blandas manuellt i ett separat kärl för att sedan sugas upp med sugmunstycket 
eller att ett tillbehör finns monterat på enheten där man med automatik sprutar 
rengöringsvätskan i sugslangens främre del för att den sedan sugs tillbaka 
genom sugslang och ventil. I båda fallen är det möjligt att blandningen av 
vätskan kan få felaktigt blandningsförhållande. Enligt John Ångqvist, 
Produktionstekniker vid Solident anser många av användarna att ” ju starkare 
koncentration desto bättre rengöring” [2]. De vätskor som används för 
desinfektion och rengöring i dentala sugutrustningar är vattenlösliga och de 
två [7] [8] som har studerats i denna rapport är starkt basiska i koncentrerad 
form. Dessa blandas i förhållande 1 del koncentrat med 50 delar vatten. 
Därmed ligger pH-värdet över 7 som är vattnets pH-värde, vid denna 
blandningsförhållande påverkar inte pH-värde i rengöringsvätskorna 
materialet i ventilen. Dessa rengöringsvätskor har fettlösliga egenskaper [7] 
[8] och torkar ur plasten vid höga koncentrationer och långvarig användning 
vilket ger högre friktion [6]. 
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2.1.6 Beläggningar 

Desinfektionsvätskorna är helt vattenlösliga och lämnar inga beläggningar på 
ventilkomponenterna, däremot är tandemalj1 hårdare än materialet i ventilen 
och kan på sikt fastna på glidytorna i ventilen och gör ytan strävare än 
bearbetad POM, mätningar har dock visat att ytorna på kolven som har varit i 
anliggning mot övre pneumatiktätningen har en finare ytjämnhet än ytorna 
som inte passerar tätningen, detta till följd av att tätningen polerar bort 
ojämnheter på kolven vid upprepade öppningar och stängningar, samt att fint 
tandemaljdamm fungerar som slipmaterial, bilaga 1. 
 
2.1.7 Tätningar 

Tätningarna mellan kolv och ventilhus är av samma typ men av olika 
dimensioner. Den övre tätningen sitter monterad i ventilhuset och kolv glider 
inuti, den nedre tätningen sitter monterad på kolv och glider inuti ventilhus. 
Båda är av fabrikatet Simrit, typ N1 NBR som är en symetrisk U-manschett-
tätning. 
 
 

 
Figur 8. U-manschett i genomskärning 

                                                 
1 Bestämning av hårdhet enligt Mohs metod 
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Figur 9. Tätningarnas placering. 
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3 Resultat 

Syftet med denna rapport är att studera på vilket sätt ventilen går att förbättra 
för att motverka att ventilen kärvar. Den höga friktionen i ventil orsakas av att 
plasten torkar ur på grund av långvarig exponering av rengöringsvätskor med 
kärvande ventilkolvar som inte stänger som följd. Uttorkningen av plasten 
sker i övre del av kolv där kolvens glidyta exponeras av rengöringsvätskan, 
ventilhusets glidyta exoneras inte av rengöringsvätskorna. Den låga 
stängningskraften gör att när friktionen ökar är det stängningsfunktionen i 
ventilen som först påverkas.  
 
3.1 Analys 

Kent Åkerlund VD vid plastmaterialleverantören Ensinger AB 
rekommenderar att material med Polyetentereftalat, PET med inblandning av 
Polytetrafluoreten, PTFE, förkortat PET-TF bör användas istället för POM. 
Detta material har en lägre vattenabsorptions förmåga 0,02-0,03 % jämfört 
med POM som kan ta upp 0,05-0,1 % vatten.[6]. PET-TF har förutom samma 
goda egenskaper som POM också en låg friktionskoefficient, μ 0,05-0,15 [9] i 
jämförelse med POM som har en friktionskoefficient på μ 0,32  [5] 
 
Enligt Stefan Karestam vid Simrit Teknisk Service är denna typ av tätning 
som används i nuläget olämplig i denna konstruktion, enligt honom bör en 
självsmörjande asymmetrisk manschett-tätning i nitrilgummi för pneumatik 
användas. 
Friktionen mellan kolv och hus har stor betydelse för öppnings och 
stängningskrafterna, som beräkning (2.4) visar kan stängningskraften bli så 
liten som en 1/3 del av öppningskraften 
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4 Diskussion 

Frågeställningen har varit om det är möjligt att förbättra befintlig ventil eller 
om nykonstruktion krävs för att Solident AB ska kunna avhjälpa de kärvande 
ventilerna. Utgångspunkten för denna rapport har varit att studera befintlig 
ventil och på så sätt undersöka vad i ventilen som orsakar problemen.    
 
 

5 Slutsats 

För att avhjälpa problemet med kärvande ventil är min slutsats att materialet i 
kolven som i nuläget är tillverkad i POM bör bytas ut mot ett material i PET-
TF. I och med att PET-TF absorberar mindre andel vatten och därmed blir 
uttorkningen av materialet mindre samt att materialet i sig har en lägre 
friktionskoefficient  
Jag föreslår även byte av den övre tätningen mot en självsmörjande variant. 
Då studien visat att det är vid den övre tätningen som friktionen är högst, i 
och med att kolvens glidyta är den del som exponeras för rengöringsvätskorna 
och det är i den glidytan som uttorkingen av materialet sker. Däremot krävs 
inget byte av den nedre tätningen eftersom ingen uttorkning sker i ventilhusets 
glidyta. 
Efter ovanstående förbättringar bör en ny mätning av friktionskraften med 
hjälp av en dynamometer utföras för att bestämma fjäderkraften, för att 
därefter beräkna vilken fjäder som är lämplig att använda. 
 
Utifrån detta är min slutsatts är att ventilen går att förbättra så att 
nykonstruktion inte är nödvändig. 
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Bilaga 1 Mätprotokoll ytjämnhetsmätning 
 
 

 
Figur 10. Ra 2,25 μm icke glidyta. 

                

 
Figur 11. Ra 0,59 μm glidyta 

  

 


