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Sammanfattning
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Autofric AB i samarbete med Nordic Water som
avslutning på högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik på Karlstad Universitet
under våren 2017.

Arbetet behandlar konstruktion av en skruvtransportör som är avsedd att användas i
vattenreningsverk. Nordic Water konstruerar och säljer idag skruvtransportörer under
serienamnet XC. För att kunna utöka sitt utbud för kunder vill de nu konstruera en
skruvtransportör i diameterstorlek 500 mm, XC500.

Under konstruktionsarbetet har kraftanalyser utförts för att förstå vilka krafter som angriper
drivenheten på skruvtransportören. Vidare har hållfasthetsberäkningar utförts på de kritiska
delar hos drivenheten för att kunna dimensionera dessa delar korrekt. Finita elementmetoden
har tillämpats på de delar hos drivenheten med komplicerade geometrier och randvillkor.

Vid konstruktion av komponenter som finns i olika varianter har familjetabeller använts vid
modellering. På så sätt kan Nordic Water snabbt ta fram 3D-modeller i olika dimensioner vid
framtida konstruktionsarbete. Ett pneumatisktteleskoputkast har analyserats och modellerats.
En viktanalys utfördes tillsammans med statikberäkningar för att kunna bestämma om tänkta
lyftkolvar skulle klara dimensionsökningen XC500 transportören medför.

Målet att konstruera enklare komponenter samt analysera drivenheten har uppfyllts med gott
resultat. Ritningsunderlag har tagits fram för över 50 komponenter och drivenheten har
dimensionerats för att klara beräknad belastning. Målet att konstruera benkonstruktionen hann
inte uppfyllas på grund av bristande tidsrymd.

Abstract
This thesis has been assigned by Autofric AB in collaboration with Nordic Water within the
bachelor programme in mechanichal engineering at Karlstad University during spring 2017.

The thesis deals with the construction of a screw conveyor intented for use in water treatment
plants. Nordic Water designs and sells screw conveyors under the name XC. In order to
expand their range of customers they now want to design a 500mm diameter screw conveyor,
XC500.

Force analysis was done in order to understand the forces that effects the drive unit of the
screw conveyor. Furthermore stress analysis was executed on critical parts in order to
properly dimension these parts. Finite element analysis has been applied to parts with
complex geometries in order to find the maximum stress.

When designing components available in different variants, family tables have been used
when modeling. In this way, Nordic Water can quickly acquire 3D models with different
dimensions. A pneumatic telescope draft has been analyzed and modeled. A weight analysis
was done with static calculations to determine whether the intended lifting pistons would meet
the size increase caused by the XC500 conveyor.

The goal of constructing simpler components and analyzing the drive unit has been met with
good results. Drawings have been generated for over 50 components and the drive unit has
been dimensioned to meet estimated loads. The goal of designing the leg structure has not
been fulfilled due to lack of time.
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1.Inledning
Examenarbetet har utförts på Nordic Water AB på uppdrag av Autofric AB. Arbetet har
utförts på både Autofric´s kontor i Hagfors samt på Nordic Water´s konstruktionsavdelning i
Mariestad. Examensarbetet har utförts av Johan Axelsson studerande på
högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik vid Karlstad Universitet, fakulteten för
hälsa, natur- och teknikvetenskap.

Handledare på Autofric har bestått av Jan Åslund och hos Nordic Water har Linus Jonsson
agerat projektansvarig. Examinator samt handledare var Anders Gåård respektive Göran
Karlsson.

1.1 Bakgrund
Nordic Water framställer utrustning till reningsindustrin och erbjuder idag sina kunder
maskiner och kompletta system som är anpassade för vattenreningsverk. Reningsprocessen i
ett vattenreningsverk sker i flera steg där den genomgår både kemisk- och mekanisk-rening.
För att forsla material mellan de olika stegen i den mekaniska reningsprocessen används
skruvtransportörer. I en skruvtransportör ligger en spiralformad matarskruv i ett tråg
tillsammans med det material som ska förflyttas. Matarskruven är kopplad till en
rotationsmotor som gör att matarskruven roterar och material forslas fram.

Figur 1. Flera XC-skruvtransportörer sammankopplade, horisontellt och vertikalt.
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Då reningsverk nästan aldrig ser likadana ut krävs det att konstruktionen hos
skruvtransportören är flexibel så den kan appliceras i olika anläggningar. Komponenterna hos
skruvtransportören måste finnas i flera varianter för att kunna justera höjd, längd och vinkel. I
figur 2 visas en skruvtransportör med några av de viktigaste huvudkomponenterna.

Figur 2. Skruvtransportörens huvudkomponenter.

Drivenheten som driver matarskruven i skruvtransportören visas i figur 3 och består av fyra
huvudkomponenter, en växel med asynkronmotor, drivaxel, växelfläns samt matarskruv.
Växeln överför sitt vridmoment till matarskruvens drivplatta genom en drivaxel. Allt sitter
monterat i änden av skruvtransportören med en växelfläns. Växeln kan köras åt båda håll
vilket gör att material kan både tryckas eller dras fram i transportören.

Figur 3. Huvudkomponenter för drivenheten på XC500-skruvtransportören.
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Idag säljer Nordic Water skruvtransportörsystemet MEVA XC i diameterstorlek upp till
420mm. För att kunna ligga i framkant av branschen och ge kunder en skruvtransportör som
kan forsla större volymer skall därför en skruvtransportör i diameterstorlek 500mm
konstrueras, XC500.

1.2 Problemformulering
Autofric och Nordic Water ser idag att den ökade storleken på XC500 skruvtransportören gör
att nuvarande konstruktion samt dimensionering för drivenhet och ben kommer att skapa
problem. För att klara att driva en större matarskruv kommer en starkare motor att användas
vilket leder till ett ökat vridmoment. Det gör att konstruktion samt dimensionering måste
ändras för drivaxeln. Benen som används idag upplevs svåra att montera på plats ute i
reningsverk. Det krävs idag att montören håller i en mutter på baksidan benkonsollen. Detta
leder till en stor klämrisk då transportören hänger i luften med travers vid montering.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utvärdera kritiska komponenter med hjälp av systematiska
metoder och ta fram tillverkningsunderlag för skruvtransportören XC500. Detta görs för att
kunna använda XC500 i reningsverk sommaren 2017 och framåt.

1.4 Mål
Målet med projektet är att konstruera komponenter till skruvtransportören XC500. För
drivenheten skall dimensionering utföras för att klara den ökade belastning som transportören
kommer att utsättas för. I samband med dimensioneringen skall spänningsanalys utföras för
de kritiska komponenterna. Nuvarande benkonstruktion ska analyseras och ett förbättrat
koncept skall tas fram genom att använda kända metoder inom produktutveckling. Resterande
komponenter som krävs för att tillverka XC500 skruvtransportören skall konstrueras samt att
tillverkningsunderlag skall tas fram för alla nya komponenter. De 3D-modeller som tas fram
skall vara styrda av familjetabeller så att de enkelt ska kunna användas i
sammanställningsritningar i olika reningsverk.
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2. Metod
2.1 Projektplanering
För att planera arbetet och förstå projektets innehåll skapas en projektplan enligt Handbok för
mindre projekt 2005. I projektplanen definieras projektets mål samt att projektorganisationen
redovisas.

2.1.1 Gantt-schema
Då projektet är tidsbestämt skapas en väl detaljerad tidsplan för att hinna uppfylla de mål som
sätts upp. På ett Gantt-schema representerar Y-axeln arbetsuppgifter och X-axeln tid. Varje
aktivitet utgör en horisontell linje och längden på linjen motsvarar aktivitetens varaktighet.
Med hjälp av schemat går det se avsatt tid för olika delar av projektet samt viktiga datum för
gates i projektet (Johannesson et al 2013).

2.1.2 Riskanalys, projekt
För att förbereda sig mot de risker som kan försena projektet upprättas en riskanalys. Med
hjälp av att göra en riskanalys innan projektet har startat kan risker och dess konsekvenser
minimeras. För varje tänkbar felkälla bedöms sannolikhet [S] och konsekvens [K] på en skala
1-5. Ett risktal fås fram genom att multiplicera dessa två faktorer, högre risktal innebär en
högre risk. För varje risk föreslås sedan en åtgärd som minskar risktalet (Projektmallar 2017).

2.1.3 Förstudie
En förstudie upprättas för att få en god förståelse av skruvtransportören som projektet avser.
CAD-modeller samt ritningar studeras noggrant för att få en bättre förståelse av hur
skruvtransportören fungerar samt vilka krav som ställs på den. Tidigare
hållfasthetsberäkningar studeras noggrant för att förstå vilka krafter som angriper drivenheten.

2.2 Pulsmöten
Pulsmöten är en metod för strukturerade informations- och beslutsmöten där en projektgrupp
träffas och känner ”pulsen” av projektet. De problem som har uppstått under veckan tas upp
med andra konstruktörer och diskuteras för att sedan kunna lösas under eller efter mötet (Part
development, 2017).
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2.3 Kravspecifikation
En kravspecifikation upprättas där alla krav och önskemål kommer att sammanställas. Den tar
form utifrån den förstudie som skapats. Denna kravspecifikation används som grund i
konceptgenererings- samt konstruktionsfasen. Krav och önskemål definieras efter
Johannesson et al 2013. Krav är kriterier som alltid måste vara fullständigt uppfyllda.
Önskemål är kriterier som kan tillåtas bli mer eller mindre uppfyllda, dessa värderas efter en
skala 1-5 där 5 har högst vikt.

2.4 Spänningsanalys, drivaxel
2.4.1 Finita elementmetoden - FEM
För att kontrollera spänningsnivån och deformationen hos mer komplexa geometrier används
finita elementmetoden (FEM). I en FEM-analys förenklas CAD-geometrin och modellen
delas upp i små element. Därefter definieras laster och randvillkor för modellen. CADprogrammet är också postprocessor som presenterar deformation och spänningsnivåer
(Johannesson et al 2013). I detta projekt används programvaran Autodesk Inventor för att
göra FEM-analyser.

2.4.2 Manuella beräkningar
Hos enklare geometrier sker spänning- och kraftanalys med hjälp av manuella beräkningar.
Formler och teori hämtas främst ur olika litteraturer.

2.5 Design for manufacturing - DFM
Stor del av komponenterna hos XC500 tillverkas av laserskurna plåtbitar som bockas med
hjälp av en kantpress. För att få ner tillverkningskostnaderna och underlätta tillverkningen av
plåtdetaljer tillämpas DFM. Design for manufacturing är en metod inom produktutveckling
där man tar hänsyn till en produkts tillverkningsmetoder för att få en enkel och billig produkt
att tillverka. Det finns många verktyg i DFM som är anpassat för tunnplåtskonstruktion, dessa
kommer givetvis att tillämpas för att effektivisera tillverkningen (Techopedia 2017).
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2.6 3D-modellering
Framställning av tillverkningsunderlag kommer att ske i 3D-modelleringsprogrammet
Autodesk Inventor. Ett krav från Nordic Water är att de modeller som kan behöva olika
längder och storlekar måste vara tabellstyrda av en familjetabell. Detta för att underlätta
variantkonstruktion hos vissa komponenter.
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3. Genomförande
3.1 Projektplanering
Projektet började med ett möte tillsammans med uppdragsgivaren Nordic Water där
information togs fram om projektet. Med den information som erhölls från mötet skapades en
projektplan där bakgrund, syfte och mål definierades. En tidsplanering i form av ett ganttschema skapades för att lättare kunna se utsatta deadline, vilka arbetsuppgifter som ska
behandlas samt se hur mycket tid som är avsatt till varje del. För projektplaneringen har
Eriksson, M., Lilliesköld J. Handbok för mindre projekt samt Johannesson, H., Person J-G. &
Pettersson, D Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design använts.
Projektplanen som innehåller Gantt-schemat visas i bilaga 1.

3.2 Förstudie
Då maskinen som projektet avser redan finns i mindre varianter så har stor del av förstudien
bestått av att studera tidigare XC-transportörer. Studiebesök gjordes hos legotillverkaren
Autofric som tillverkar de XC-transportörer Nordic Water säljer idag. Information om
nuvarande tillverkningsmetoder erhölls och en verklig XC-transportör kunde studeras.

För att få en djupare förståelse analyserades produktblad, handböcker, 3D-modeller samt
ritningar från tidigare XC-transportörer. Efter ett möte med konstruktionsavdelningen på
Nordic Water förklarades hur maskinens komponenter belastas, vilka delar som slits mest vid
drift och vilka fel som brukar uppstå. Flera bilder på XC-transportörer visades där maskinen
använts på fel sätt och där komponenter havererat. Detta gav en förståelse om vilka krafter
som angriper maskinen och vilka konsekvenser de ger upphov till.

3.3 Konstruktion enklare komponenter
Ritningar och 3D-modeller för enklare komponenter som inte behövde stora konstruktions
ändringar eller analyseras med hållfasthetsberäkningar skapades i början av projektet. Detta
för att ge ökad förståelse av CAD-programmet Autodesk Inventor som skulle användas under
projektets gång. De delar som modellerades var trattar, tråg, isolerundertråg, slitinlägg, utkast
samt matarskruvar. Vid konstruktion av dessa komponenter lades stort fokus på DFM för att
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effektivisera tillverkningen. Bockanvisningar lades till på ett flertal komponenter för att
förenkla för operatören under tillverkning (se figur 4).

Figur 4. Bockanvisning på en gavel till ett utkast som modellerades för XC500.

Då flera av de komponenter som skulle tas fram behövde användas i varianter vad gäller mått
användes familjetabeller vid modellering.

3.4 Konstruktion pneumatiskt teleskoputkast
Då XC500 tråget är större än tidigare transportörer så ledde detta till dimension- samt
viktökning. För att kunna höja och sänka utkasten på XC-serien finns ett teleskopiskt utkast
som styrs av pneumatiska kolvar. I figur 5 visas ett teleskoputkast för XC320.

Figur 5. Pneumatiskt drivet teleskoputkast till XC320.

13

Tidigare har samma kolvar använts till alla storlekar på XC-transportörer och så var även
målsättningen för XC500 för att undvika logistiska problem. En analys genomfördes för att se
om detta skulle vara möjligt. Information hämtades för den luftkolv som använts tidigare,
DSNU-25-200-P-A från FESTO (se figur 6).

Figur 6. Data för DSNU-25-200-P-A luftkolv från FESTO.

Det intressanta att hämta från databladet var returkraften på 247,5N vid 6bar som kommer
användas vid mekanikberäkningar. Två kolvar ger en total lyftkraft på 495N som skall orka
lyfta vikten av den rörliga delen på utkastet med en förbestämd säkerhetsfaktor på s = 1,5.
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För att ta reda på vikten av den rörliga delen av teleskoputkastet för XC500 så modellerades
denna del med förbestämda mått. Alla modeller tilldelades rätt material i Inventor och fick
därmed korrekta materialegenskaper som densitet. För att avgöra om kolvarna orkar lyfta den
rörliga delen med säkerhetsfaktor s = 1,5 genomfördes statikberäkningar.

3.5 Konstruktion drivenhet
3.5.1 Kravspecifikation
En kravspecifikation för drivenheten togs fram tillsammans med Nordic Water. Den följde
strukturen i Johannesson et al 2013 där kriterium definieras som krav eller önskemål.
Kravspecifikation låg som grund i konstruktionsfasen där det underlättar att ha alla krav och
önskemål listade. I figur 7 visas mallen som användes för kravspecifikationen.

Figur 7. Mall som användes då kravspecifikation togs fram för drivenheten på XC500 skruvtransportören.

3.5.2 Kraftanalys
En kraftanalys utfördes för att ta reda på vilka krafter som påverkar drivenheten. Drivenheten
för XC-skruvtransportörerna består av fyra stycken huvudkomponenter som förklaras i
punktform nedan.

1. Växel

- Skapar ett vridmoment med hjälp av en asynkronmotor.

2. Växelfläns

- Används som upphängning av växel på skruvtransportören.

3. Drivaxel

- Överför vridmoment från växel till matarskruv.

4. Matarskruv

- Roterar och trycker/drar massa beroende på rotationsriktning.
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Alla huvudkomponenter för drivenheten kan beskådas i figur 8.

Figur 8. Huvudkomponenter för drivenheten på XC500-skruvtransportören.

Under normal drift belastas inte huvudkomponenterna av några nämnvärda krafter då massan
som transporteras har förhållandevis låg densitet samt att matarskruven roterar med låg
friktion mot det slitinlägg som sitter inne tråget. De krafter som komponenterna skall
dimensioneras mot är de krafter som uppstår då det blir stopp i transportören. Stopp sker i
transportören då andra delar i systemet ej fungerar korrekt eller att utloppen på transportören
täpps igen. Material fortsätter att komma in i transportörens inlopp och trycks/dras fram med
hjälp av matarskruven. Eftersom inget material kan försvinna ur transportören skapas därför
stora axiella krafter samt att flera komponenter belastas med höga vridmoment från växeln.

Figur 9. Topp-vy på skruvtransportör med tryckande drift, matarskruven fylld med material.
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För att undvika att motorn bränns vid stopp finns säkringar som går sönder då strömmen blir
för hög. Innan säkringarna går sönder hinner dock en stor del av växelns moment överföras
till de komponenter som tillhör drivenheten. Nordic Water använder 50% av det maximala
driftmoment som växeln ger från sig vid hållfasthetsberäkningar på skruvtransportörer och
detta kommer att göras för beräkningar i detta projekt också.

Det vridmoment växeln ger upphov till 𝑀𝑣 omvandlas till en axiell kraft 𝐺. Drivaxeln överför
vridmomentet från växeln till drivplattan hos matarskruven, spiralbladet tar sedan emot den
tryckande reaktionskraften 𝐺 då material trycks/dras fram. Visualisering kan beskådas i figur
10.

Figur 10. Visualisering av hur den axiella kraften G verkar utifrån vridmomentet Mv.
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Mekaniken för hur växelns vridmoment skapar en axiellkraft då material trycks/dras fram
med matarskruven approximerades till en ”Lyftskruv/domkraft” enligt Formler och tabeller
för mekanisk konstruktion 2013 (se figur 11).

Figur 11. Principskiss av lyftskruv samt geometri för medelstigningsvinkeln 𝜑𝑚

Ekvation 1 beskriver vilket moment 𝑀𝑣 som krävs för att lyfta en kraft 𝐺 med
lyftskruvsprincipen.

𝑀𝑣 = 𝐺 ∗ 𝑟𝑚 ∗ tan(𝜀1 + 𝜑𝑚 ) + 𝐺 ∗ 𝑟𝑏𝑚 ∗ 𝜇

(1)

Vid beräkning försummas friktionen som uppstår mellan matarskruv och slitinlägg vilket gör
att den bidragande friktionsvinkeln, 𝜀1 i ekvation (1) stryks. Då problemet endast beaktas som
en fristående lyftskruv utan stödbricka stryks även termen 𝐺 ∗ 𝑟𝑏𝑚 ∗ 𝜇 i ekvation (1).
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I ekvation (1) måste medelstigningsvinkeln, 𝜑𝑚 beräknas för given geometri. Denna tas fram
genom att använda ekvation (2) samt matarskruvens stigning samt medeldiameter.
Visualisering av detta visas i figur 12.

𝑃

tan 𝜑𝑚 = 𝜋∗𝑑

𝑚

(2)

Figur 12. Visualisering för medelstigningsvinkeln φ, för given geometri.

3.5.3 FEM
För att göra hållfasthetsanalyser på mer komplicerade geometrier användes FEM-modulen i
Autodesk Inventor. Arbetsgången i FEM har följt fyra steg enligt Symetri 2017.

1.Idealisera:
Ett steg där geometrin förenklas, viktigt för att kunna minska beräkningstiden och få fram ett
noggrant resultat. Förenklingarna kan handla om att ta bort onödiga features som hål eller att
ta bort komponenter som inte är kritiska för hållfasthetsanalysen. I detta steg går det att
utnyttja symmetri för att minska beräkningstiden så att analysen endast utförs på halva
modellen (Symetri 2017).
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2.Randvillkor:
I detta steg definieras material, randvillkor, laster och ett elementnät skapas. De vanligaste
randvillkoren är fast inspänd och ledad (Symetri 2017). Då man analyserar sammanställningar
med FEM måste kontaktvillkor för ytor mellan olika parter bestämmas. I detta arbete
användes två olika kontaktvillkor då sammanställningar analyserades.

1. Bonded – Fast inspänning mellan ytor. Typiskt för svets- eller limförband.
2. Separation – Möjliggör separation och glidning mellan ytor men förbjuder penetrering.

De laster som användes i arbetet var punktlaster samt utbredda laster där punkter och ytor
valdes för att definiera lasten. Elementnät skapades enligt Inventors standardvärden på
elementstorlek inför första analysen för varje part/sammanställning.

3.Simulering och analys:
Detta steg syftar främst till att analysera de resultat som simuleringen lett till och säkerställa
att konstruktionen klarar ställda krav. Här är det viktigt att kontrollera att
hållfasthetsanalysens resultat är korrekta. För att få svar på detta måste analysens konvergens
säkerställas. Detta kan göras genom att simuleringen körs flera gånger med allt finare
elementstorlek för varje simulering. När variationen i spänningsnivån har planat ut är det
rimligt att anta att hållfasthetsvärdet har konvergerat (Symetri 2017). I Inventor kan
konvergensen styras av ett maximalt antal förfiningar samt ett stoppkriterium för variation i
spänningsnivå. Simuleringen stannar då en av dessa två faktorer uppnås. Under arbetet
användes inställningarna enligt figur 13, maximalt 8 st förfiningar och 5% spänningsvariation.

Figur 13. Konvergens-inställningar som användes vid FEM-analyser i Inventor.
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4.Optimera:
Det sista steget i FEM-analysen syftar till att optimera konstruktionen. Det kan handla om att
minimera massa utifrån ställda krav som t.ex. maximal spänning eller förskjutning. Analys
och tolkning av resultaten ligger i stor vikt av hållfasthetsanalysen. Det är viktigt att
kontrollera resultatet så rätt randvillkor har använts samt att analysens resultat har konvergerat
(Symetri 2017). Trots att resultatet har konvergerat i stort kan mindre områden där konvergens
inte uppnås finnas, s.k. singulariteter finnas. Detta leder till höga spänningar som inte ger en
bra bild av verkligheten trots att FEM-analysen i sin helhet kan vara bra. Detta kan ske i t.ex.
skarpa hörn som i verkligheten inte är så skarpa som CAD-geometrin är. Ett sätt att motverka
detta är att göra lokala elementnät finare eller att lägga till radier, trots detta kan dessa
singulariteter uppstå. (Comsol 2015).

Under FEM-analyserna användes vonMises flytkriterie som dimensioneringsvillkor då FEMmodulen i Inventor visar sina resultat efter detta. Effektivspänningen kan ges i funktion av
huvudspänningar enligt ekvation (3).

𝜎𝑒,𝑉𝑀 =

1
√2

((𝜎1 − 𝜎2 )2 + (𝜎2 − 𝜎3 )2 + (𝜎1 − 𝜎3 )2 )2

(3)

Begynnande plasticering sker då effektivspänningen enligt vonMises 𝜎𝑒,𝑉𝑀 , är lika stor som
materialets sträckgräns 𝜎𝑠 (Lundh 2000).
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3.5.4 Dimensionering bomförband
På XC-serien används ett bomförband för att överföra vridmoment mellan drivaxel och
drivplatta. Bomförbandet hade inga bestämda variabler förutom att utseendet på bommarna
skulle följa tidigare design med cirkulära urfräsningar på axeln för att behålla samma
tillverkningsmetod. I figur 14 syns en mindre drivaxel till en XC360 transportör.

Figur 14. Drivaxel till en XC360 skruvtransportör.

För att göra hållfasthetsberäkningar på bomförbandet användes ekvation (4), Överförbart
vridmoment bomförband ur Formler och tabeller för mekanisk konstruktion 2013. I figur 15
kan förklaring av alla ingående parametrar beskådas.

𝑀𝑣 = 0,75 ∗ 𝑧 ∗ ℎ ∗ 𝐼 ∗ 𝑟𝑚 ∗ 𝑝𝑡𝑖𝑙𝑙 ∗ 𝑠 ∗ 𝑓𝑤

(4)
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Figur 15. Principskiss av lyftskruv samt geometri för medelstigningsvinkeln φ

Lastfaktorn 𝑓𝑤 antogs vara konstant och bomförbandet dimensionerades mot brottgränsen 𝜎𝑏 ,
530 MPa för drivaxeln. Ty ingen axiell rörelse kommer att ske för bomförbandet definieras
normalt tillåtet yttryck 𝑝𝑡𝑖𝑙𝑙 enligt ekvation (5).

𝑝𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,35 ∗ 𝜎𝑏

(5)

Ett kalkylark skapades med Excel för att underlätta beräkningar med olika parametrar för
bomförbandet.

3.5.5 Dimensionering skruvförband
Den axiella kraften som uppstår vid dragande drift överför en draglast på skruvförbandet som
håller ihop matarskruv och drivaxel. Skruvförbandet består av en sexkants 8.8 skruv som
sitter gängad i drivaxeln. En specialgjord bricka ser till att hålla matarskruvens drivplatta på
plats mot drivaxeln. Skruvförbandet måste dimensioneras korrekt för att undvika att skruven
går av vid igentäppning. Vid haveri går skruven ofta av inne i axeln vilket leder till driftstopp
samt att drivaxeln kan behöva bytas. I figur 16 visas en genomsiktsbild av matarskruvens
drivplatta som sitter monterad på drivaxeln med en sexkants-skruv. Axiella kraften 𝐺 samt
skruvkraften 𝐹𝑠 är också principiellt inritade.
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Figur 16. Principskiss av lyftskruv samt geometri för medelstigningsvinkeln φ

För att ta reda på hur stor skruvkraften 𝐹𝑠 är genomfördes statikberäkningar. Då skruvbladet är
fastsvetsat i endast ena änden av drivplattan så får man ta hänsyn till hävarmen där den axiella
kraften påverkar. För att ta reda på skruvkraften gjordes jämviktsberäkningar kring
rotationspunkten O som ligger på ansatsen av drivaxeln (se figur 17).

Figur 17. Geometri som användes vid momentjämvikt för skruvförbandet.
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Data av grovgängade metriska standardskruvar hämtades och låg som grund till
hållfasthetsberäkningar (se tabell 1).

Tabell 1: Data för grovgängade metriska standardskruvar.

De metriska grovgängorna följer standarden för skruvars hållfasthet. Den betecknas efter x.y
modellen, där x anger brottgränsen i hundratals MPa och y sträckgränsen i antal tiondelar av
brottgränsen. Efter Nordic Waters önskemål kommer en 8.8 skruv att användas vid
beräkningar. Då skruvar normalt endast är belastade med en dragkraft så kommer
dragspänningar att uppstå. För att beräkna dessa dragspänningar används en medelarea för
skruven som kallas spänningstvärsnitt (Karl-Olof Olsson 2006) då hållfasthetsberäkningar
utförs. Spänningstvärsnittet beräknades för skruvar i storlek M16-30 med ekvation (6) och
areorna kan beskådas i tabell 2.

𝜋

𝐴𝑠 = 16 (𝑑1 + 𝑑2 )2

(6)

Tabell 2: Spänningstvärsnitts area för grovgängade metriska skruvar.

Vid montering dras skruven åt med ett relativt lågt moment och låses med låsvätska. Detta gör
att de torsionsspänningar som uppstår i skruven kan försummas. Dessutom finns inga direkta
enkla standardiserade beräkningsmetoder för att beräkna dessa torsionsspänningar som
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uppstår i skruven vid förspänning (Karl-Olof Olsson 2006). Då skruven endast antas känna av
dragspänningar används ekvation (7), Spänning i tvärsnitt ur Formler och tabeller för
mekanisk konstruktion 2013 för att ta reda på hur stora spänningar som uppstår.

𝐹

𝜎=𝐴

(7)

3.5.6 Dimensionering drivplatta
Drivplattan skall vara gjord av materialet S355J2 och har en bestämd ytterdiameter på
445mm. För att klara den axiella last som verkar på drivplattan så måste den enda fria
variabeln plåttjockleken dimensioneras mot sträckgränsen på 355Mpa. Som tidigare nämnt
verkar endast den axiella kraften på drivplattan där spiralbladet är fastsvetsat. Detta gör att
drivplattan utsätts för böjning då den är monterad på drivaxeln. Ytan där den axiella kraften
verkar på drivplattan kan beskådas i figur 18, ytan sträcker sig runt drivplattan då en
förstärkning sitter svetsad mot spiralbladet.

Figur 18. Yta där axiell kraft verkar på drivplattan.

Då belastningsfallet, inspänningen och geometrin ansågs vara för komplex för att kunna
använda manuella beräkningar så användes Inventors FEM-modul vid analys. För att få ett
mer korrekt resultat analyserades en sammanställning med drivplattan, drivaxeln samt den
bricka som låser drivplattan (se figur 19). Om endast drivplattan hade analyserats som ensam
detalj hade det varit svårt att tilldela korrekta randvillkor, därför genomfördes en
sammanställningsanalys.
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Figur 19. Drivplatta (röd), bricka (transparent blå) och drivaxel monterat inför simulering.

Den del av drivaxeln som sitter inne i växeln fick randvillkoret fast inspänd. Kontaktytan
mellan brickan och drivaxeln sattes till bonded då skruvens spännkraft och anläggnings area
anses vara tillräcklig stor för att inte deformeras. Resterande kontaktytor som uppstod mellan
drivplattan och bricka/drivaxel tilldelades kontaktvillkoret ”separation”, alltså att ytorna kan
separera samt glida mot varandra men kan inte penetrera genom varandra. Analysen kördes
flera gånger med olika tjocklekar för att få en uppfattning om spänningsnivåer.

3.5.7 Dimensionering kil
Kilen överför vridmomentet från växeln till drivaxeln (se figur 20). Växeln som skall
användas för XC500 transportören var förbestämd till en Nord-SK8382 med hålaxel. Då
växeln kommer med ett urfräst kilspår så är endast längden på kilen den fria variabeln när det
kommer till dimensionering.
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Figur 20. Principskiss av lyftskruv samt geometri för medelstigningsvinkeln φ

Kilen som kommer användas är en SMS2306 kil med runda ändrar, gjord i kalldraget kilstål
med brottgräns 590 MPa. Höjden på kilen är bestämd till 16mm och bredden 28mm. Kilen
antas belastas med endast tangential/tvär-krafter. Genom statik beräknades storleken på
tvärkraften (se figur 21).

Figur 21. Momentjämvikt för att ta reda på storlek på tvärkraft som påverkar tänkt kil.
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För att beräkna de skjuvspänningar som uppstår i kilen användes ekvation (8),
Skjuvspänningsmedelvärde från Formler och tabeller för mekanisk konstruktion 2013.

𝑇

𝑇

𝜏𝑚 = 𝐴 = 𝐵∗𝐿

(8)
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4. Resultat
4.1 Konstruktion enklare komponenter
Över 50 stycken 3D-modeller med tillhörande ritningar togs fram. Detta innefattade
komponenter som trattar, lock, slitinlägg, tråg, ändutkast, sidoutkast, bottenutkast, flänsar
m.m. Där varianter krävdes togs tabellstyrda modeller fram. Exempel på komponent med
variantkonstruktion visas på ritning SWP6783 i figur 22, en trattgavel som har olika mått på
höjd och lutning beroende på variant.

Figur 22. Ritning på trattgavel SWP6738 som har flera varianter beroende på storlek.
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Tabellen som styr Trattgavel SWP6738 visas i figur 23. Genom att använda Excel vid
framtagning av familjetabeller kunde varianter tas fram på ett snabbt och effektivt sätt med
Excels specialfunktioner.

Figur 23. Familjetabell som styr trattgavel SWP6738.

4.2 Konstruktion pneumatiskt teleskoputkast
Resultatet av det modellerade teleskoputkastet syns i figur 24. Viss designändring fick göras
på fästet som håller i riktningsventilen samt att en extra glidbricka adderades på långsidorna
för att undvika att plåtarna mellan den rörliga och fasta delen kolliderar på grund av skevheten
som plåtarna får efter laserskärning.

Figur 24. Pneumatiskt teleskoputkast för XC500 tillsammans med bottenplatta..
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När den rörliga delen hade modellerats vägdes sammanställningen i Inventor, figur 25 visar
fysiska data med hjälp av iProperties. Vikten beräknades till 30,5kg för den rörliga delen med
rostfritt stål SS-EN-1.4301.

Figur 25. Fysiska data för den rörliga delen på XC500 teleskoputkastet..

Vikten tillsammans med informationen om kolvarnas lyftkraft användes vid
statikberäkningar. Resultatet av statikberäkningar gav att två stycken DSNU-25-200-P-A
lyftkolvar klara att lyfta den rörliga delen med en säkerhets faktor på s=1,65 vilket är över den
minsta godkända säkerhetsfaktorn s=1,5. Beräkningar kan beskådas i figur 26.
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Figur 26. Fysiska data för den rörliga delen på XC500 teleskoputkastet..

När viktanalysen var klar togs ritningsunderlag fram för samtliga ingående komponenter. I
figur 27 visas sammanställningsritningen för teleskoputkastet.

Figur 27. Sammanställningsritning för det teleskoputkast som togs fram för XC500.

33

4.3 Konstruktion drivenhet
4.3.1 Kravspecifikation
I figur 28 kan den slutgiltiga kravspecifikation beskådas. Alla krav och önskemål listades
tillsammans med Linus Jonsson på Nordic Water. Kraven delades upp i de två
huvudkomponenter som analyserades (drivaxel och drivplatta). Detta gjordes för att underlätta
vilka krav som gällde för vilken komponent.

Figur 28. Kravspecifikation för drivenheten på XC500, uppdelad efter de huvudkomponenter som analyserades.

4.3.2 Kraftanalys
Medelstigningsvinkeln beräknades till 18,21 ° med given data på stigning och
diameterstorlek. Genom kraftanalysen kunde storleken på den axiella kraften som belastar
drivenheten samt vridmomentet tas fram. Det belastande vridmomentet beräknades till 𝑀𝑣 =
4650 𝑁𝑚 genom statikberäkningar. Med hjälp Lyftskruv/domkraft från Formler och tabeller
för mekanisk konstruktion 2013 beräknades den axiella kraften till 𝐺 = 63 500 𝑁.
Beräkningar för den axiella kraften kan beskådas i figur 29.
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Figur 29. Beräkningar för att ta reda på den axiella last som påverkar drivenheten hos XC500.

4.3.3 Dimensionering bomförband
Efter informationssökning bestämdes tätningsdiametern till 120mm. Detta för att kunna
använda sig av de tätningar som Nordic Water har i lager vilket var ett önskemål från
kravspecifikationen. Ett alternativ var att använda lagerförda tätningar med tätningsdiametern
85mm alternativt 100mm. Detta var dock ej möjligt då tätningsdiametern måste vara större än
hålaxeldiameter i växel för att skapa en ansats. Dimensionering av bomförbandet resulterade
till en koppling med 10 stycken bommar med höjden 10mm och längden 25mm placerade på
en medelradie 50mm. Längden för bomförbandet valdes till 25mm i samband av
dimensioneringen av drivplatta som behövde den längden för att klara böjningen. Det pålagda
vridmomentet vid beräkningar sattes till 6000Nm då drivaxeln ska kunna användas till andra
maskiner. Vid beräkningar skulle en säkerhetsfaktor av minst s = 2,75 erhållas för att följa
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tidigare drivaxlars säkerhetsfaktorer. Figur 30 visar den slutgiltiga profilen för det valda
bomförbandet.

Figur 30. Vald profil för bomförbandet hos XC500 drivaxeln.

Då profilen för bomförbandet skulle väljas togs flera alternativ fram för att kunna hitta en så
bra profil som möjligt. För att motivera valet av profil så rangordnades de godkända
alternativen med avseende på minsta avverkningsvolym för att kunna minimera
tillverkningskostnaden. Avverkningsvolymen är alltså den volym material som måste
avverkas för att bomförbandet skall ta form vid svarvning och fräsning. Beräkningar gjordes i
Excel och de olika alternativen syns i figur 31. De bomförband som klarade den bestämda
säkerhetsfaktorn markerades med grönt medans de som inte klarade kraven markerades med
rött. Det bomförband som valdes hade minst avverkningsvolym och klarade
hållfasthetskraven.
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Figur 31. Kravspecifikation för drivenheten på XC500 skruvtransportören, uppdelad efter huvudkomponenter.

4.3.4 Dimensionering skruvförband
För skruvförbandet valdes en M30 bult hållfasthetsklass 8.8. Skruvkraften 𝐹𝑠 uppgick till hela
300 000 N efter statikberäkningar på grund av den hävarm som antas uppstå vid belastning (se
figur 32).

Figur 32: Statikberäkningar med resultat för skruvförbandet.
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Resultatet från hållfasthetsberäkningar som togs fram med hjälp av Excel kan beskådas i figur
33.

Figur 33: Resultat från de hållfasthetsberäkningar som gjordes för att dimensionera skruvförbandet.
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Skruvlängden valdes att vara är brickans tjocklek adderat med ingreppslängden för detta
skruvförband då drivplattan ligger plant med drivaxelns ände. Ingreppslängden valdes till
30mm efter svenskstandard SS1964. Enligt standarden skall ingreppslängden vara minst lika
lång som diametern för skruvförbandet då det gäller skruvförband där det gängade materialet
har brottgräns mellan 430-540 MPa och hållfasthetsklass 8.8 (se tabell 3). Borrdjupet sattes
till 45mm och gängdjupet till 35mm för att underlätta gängningen.
Tabell 3. Rekommendationer för ingreppslängd enligt svenskstandard SS1964 för metriska skruvförband.
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4.3.5 Dimensionering tjocklek drivplatta
Efter FEM-analysen av drivplattan kunde det konstateras att tjockleken 25mm skulle räcka för
att klara den axiella lasten. Spänningarna uppgick då som mest till 320,2 MPa och den
maximala förlängningen blev 0,363mm. Sammanställningen som användes i FEM-analysen
visas i figur 34 och 35 där spänningar respektive förlängning syns.

Figur 34: Resultat av spänningsnivåer för den sammanställning som analyserades med hjälp av FEM.

Figur 35: Resultat av deformation för den drivplatta som analyserades med hjälp av FEM.
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De högsta spänningarna uppgick till 320,2 MPa och kunde hittas i skarpa hörn på bommarna
hos bomförbandet. En lokal förfining av elementnätet gjordes för att utesluta att de höga
spänningarna berodde på singulariteter men dessa höga spänningar kvarstod ändå. Efter
diskussion med andra konstruktörer på Nordic Water kunde dessa spänningar i hörn bortses.
De skarpa hörn som CAD-modellen har kommer att jämnas ut något i verkligheten vid
tillverkning (vattenskärning). I värsta fall kommer dessa hörn att plattas ut på grund av
plasticering vid belastning. Detta är inte något som anses kritiskt då det är främst böjningen
som bör beaktas vid dimensionering av drivplattan. Hörn med höga spänningar visas i figur
36.

Figur 36: Visar de hörn på bomförbandet där högsta spänningar erhölls.
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De största spänningarna som har uppstått på grund av böjning kunde hittas i områden kring
ansatsen och låsbrickan (se figur 37). Spänningarna uppgick till 295 MPa som mest i dessa
områden. Detta ger en säkerhetsfaktor på s = 1,2 vilket Nordic Water ansågs vara godkänt för
drivplattan. Viss deformation utan brott kan accepteras för drivplattan då funktionen för
matarskruven fortsätter vara godkänd trots plasticering.

Figur 37: Område där spänningar har uppstått beroende av böjning.
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4.3.6 Dimensionering kil
Efter hållfasthetsberäkningar kunde minsta tillåtna killängd beräknas till 9,38 mm för att klara
skjuvningen (se figur 38). Killängden sattes dock till 200mm för att följa tidigare design på
drivaxlar vilket var ett önskemål av Nordic Water.

Figur 38: Hållfasthetsberäkningar samt resultat av statikberäkningar för kilförbandet.
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4.3.7 Slutresultat konstruktion drivenhet
Slutgiltliga resultatet av drivenheten visas i figur 39. Detalj-och sammanställningsritningar
togs fram för samtliga komponenter hos drivenheten.

Figur 39: Sammanställningsritning för drivenhet XC500 med Nord SK8382 växel.

För att undvika fastrostning gjordes vissa konstruktionsändringar av drivaxeln. Den yta på
drivaxeln som sitter monterad inuti växellådan svarvades ner 0,5 mm i diametermått för
minska arean som kan rosta fast. Istället för att ha en anläggnings yta som är 367mm lång
reducerades längden på denna yta till 60mm. Detta för att minska risken att drivaxeln rostar
fast och försvårar demontering. Ytterligare konstruerades ett smörjhål för att kunna trycka i
fett mellan drivaxeln och växel då fastrostning skett. Drivaxeln med konstruktions ändringar
visas i figur 40 och 41.
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Figur 40: Ritning drivaxel XC500 SK8382.

Figur 41: 3D-modell av drivaxeln som konstruerades för XC500.
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4.4 Slutresultat skruvtransportör
I figur 42 visas XC500 tillsammans med en del av den kringutrustning som konstruerades
under arbetets gång. Figuren visar två skruvtransportörer som är ihopmonterade med hjälp av
en sidoanslutning. Ytterligare sitter det pneumatiska teleskoputkast som togs fram monterat
tillsammans med två trattar och en dräneringslåda.

Figur 42: Kravspecifikation för drivenheten på XC500 skruvtransportören, uppdelad efter huvudkomponenter.
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5. Diskussion
Projektet anses ha gått bra i stora drag, dock har inte alla mål uppfyllts då allt för höga
ambitioner satts upp i början av projektet sett till tidsrymd. Då inga komponenter fanns
modellerade sen tidigare för XC500 transportören tog det längre tid än väntat innan analys av
drivenhet kunde påbörjas. Dessutom kräver analysen av benkonstruktionen att ett flertal
enklare komponenter är modellerade innan arbetet kan börja. Målet angående utveckling av
benkonstruktion kunde därför inte uppfyllas.

Konstruktionen av enklare komponenter har utgått från tidigare modeller från XCtransportörserien istället för att utveckla något nytt för varje komponent. Detta gjordes då det
ansågs onödigt att ändra något som redan fungerar i dagsläget. De komponenter som har
behövt varianter har blivit modellerade med hjälp av familjetabeller. Genom att använda de
funktioner som finns i Excel kunde tabellerna tas fram snabbt och effektivt jämfört med att
knappa in data manuellt i Inventor. Detaljritningar och sammanställningsritningar har tagits
fram med hjälp av Autodesk Inventor för samtliga delar som har modellerats under arbetets
gång.

Det pneumatiska-teleskoputkast som modellerades användes för att kunna avgöra om
lyftkolvarna skulle klara den ökade vikten. Efter statikberäkningar kunde det fastställas att
lyftkolvarna skulle orka lyfta den rörliga delen med en säkerhetsfaktor av s = 1,5 om friktion
försummades. Detta ansågs vara tillräckligt då den rörliga delen rör sig i princip friktionsfritt.
För att säkerställa att inte extra friktion skulle uppstå adderades ytterligare ett par glidklackar
på långsidorna för att undvika låsning. Dimensionsökningen gjorde att längden mellan varje
glidklack blev så pass stor så att skevheten hos plåtarna på långsidorna var tvungen att
beaktas. Med ytterligare glidklackar säkerställdes att den rörliga delen inte låser sig trots
skevhet av plåten.

Då ingen dokumentation av tidigare dimensioneringsberäkningar fanns tillgängligt fick krafter
utrönas med hjälp av statikberäkningar. Då mekaniken för matarskruven och den axiellt
belastande lasten var komplicerad approximerades mekaniken som en lyftskruv vid
kraftanalys. Att göra detta ansågs rimligt av Nordic Water. Vid dimensionering av
drivenheten användes handberäkningar i högsta möjliga mån istället för att använda FEM47

analyser. Detta berodde främst på bristande erfarenhet av FEM vilket gjorde att
handberäkningar kändes mer pålitliga.

För dimensioneringen av drivplattan användes dock endast FEM. Detta på grund av dess
komplicerade geometri och randvillkor samt att dimensioneringen inte ansågs lika kritisk för
denna komponent. Oavsett om mindre plasticering sker är funktionen den samma för
matarskruven. Vid FEM analysen uppstod högsta spänningar i hörn vilket kunde bortses då
dessa skarpa hörn blir utplattade vid belastning vilket anses vara ofarligt för konstruktionens
funktion. De spänningar som var intressanta att beakta var de böjspänningar som uppstod
kring drivaxelns ansats.

Under informationssökning erhölls information om att drivaxlarna ofta rostar fast inne i
växeln efter några år i drift. Detta skapar problem vid demontering och behövde därför
beaktas. Därför gjordes viss konstruktionsändring på drivaxeln vilket minskar risken för
fastrostning. Ett smörjhål lades till samtidigt som den anläggningsarea som rostar fast
minskades. Detta ansågs vara värt för att minska kostnaderna vid reparationsarbeten.

Vid dimensionering av skruvförbandet valdes en 8.8 M30 bult. Storleken på detta
skruvförband kunde enkelt ha minskats genom att använda en mindre bult med högre
hållfasthetsklass som t.ex. 12.9 M20. Anledningen till att en 8.8 bult användes är för att
säkerställa att korrekt bult används vid tillverkning och reparation. Risken att fel
hållfasthetsklass används är stor, men genom att använda den lägsta och mest förekommande
hållfasthetsklassen elimineras denna risk.
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6. Slutsats
Projektet har utförts med godkänt resultat vad gäller konstruktion av enklare komponenter och
drivenhet. Dimensionering har utförts för kritiska delar hos drivenheten och resultatet från
hållfasthetsanalyser har kontrollerats och godkänts av Nordic Water.

Tillverkningsunderlag har tagits fram för samtliga komponenter som konstruerats under
arbetets gång och har nu levererats till Nordic Water.

3D-modeller som är styrda med hjälp av familjetabeller har skapats för samtliga komponenter
som har varianter. Dessa kommer att användas då Nordic Water konstruerar
reningsverksanläggningar.

Benkonstruktionen har ej konstruerats eller analyserats på grund av bristande tidsrymd vilket
gör att tillverkning ej är aktuellt ännu.

Vidarearbete bör fortsätta med konstruktion av ben innan skruvtransportören kan tillverkas.
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Bilagor
Bilaga 1: Projektplan XC500 Skruvtransportör
Bakgrund
Projektet kommer utföras i samarbete med Autofric AB på uppdrag av Nordic Water AB.
Nordic Water har framställt utrustning till reningsindustrin sedan 1962 och erbjuder idag sina
kunder diverse utrustning för vattenreningsverk samt avloppsreningsverk. För att forsla
material mellan de olika stegen i reningsprocessen används skruvtransportörer. I en
skruvtransportör ligger en spiralformad matarskruv i ett tråg tillsammans med det material
som ska förflyttas. Matarskruven är kopplad till en rotationsmotor som gör att spiralen roterar
och material forslas fram. Autofric tillverkar matarskruvar till olika brancher och har i flera år
legotillverkat alla maskiner åt Nordic Water som innehåller en matarskruv.

Syfte
Nordic Water erbjuder i dagsläget skruvtransportörsystemet MEVA XC i diameterstorlek 200
till 420mm. För att kunna ge kunder en transportör som kan forsla större volymer behövs en
skruvtransportör i diameterstorlek 500mm, XC500. XC420 har tidigare haft problem vad
gäller hållfasthet och stabilitet på ben samt kraftöverföring på grund av dess storlek.
Dimensionsökningen för XC500 gör att konstruktion och dimensionering på ben samt
drivaxlar blir extra kritiska.

Mål
Genom att använda CAD-programmet Autodesk Inventor ska ritningsunderlag tas fram för
XC500. All modellering skall vara parameterstyrd och måtten på 3D-modellerna ska styras
genom en familjetabell. Detta för att få en flexibel konstruktion som kan användas till olika
applikationer. Tyngden i projektet kommer ligga i att analysera och utveckla av
benkonstruktionen samt kraftöverföringen. För att finna en optimal lösning krävs att enklare
FEM-analyser utförs. Den framtagna konstruktionen skall även vara anpassad så den kan
tillverkas med de tillverkningsmetoder Autofric har tillgängliga.

Resultatet av projektet kommer redovisas muntligt den 1 juni 2017 och en skriftlig rapport
skall vara klar den 9 juni 2017.
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Ritningsunderlagen skall vara framställda innan juli 2017 då XC500-transportören kommer att
användas för första gången i ett reningsverk. Därför kommer projektet att fortsätta efter
kursens slut om tidsplanen för projektet inte håller.

Filhantering
Alla skriftliga dokument kommer att namnges med relevanta namn samt ha en
versionsnumrering. Versionsnumret skall vara enligt ”Exempel_v1.0.pdf”. Vid större
revideringar ökas versionsnumret med ett heltal medans vid mindre revideringar ökas numret
med en tiondel.

För att undvika att filer försvinner under projektets gång kommer säkerhetskopiering att ske
via Google Drive för alla skriftliga dokument. CAD-filer kommer publiceras till Nordic
Waters servrar via Autodesk Vault.

Projektmodell
Tabell 1. Preliminär tidsplanering för projekt.

Projektfas

Aktiviteter

Planeringsfas

Projektplan

Grindar

Färdig
vecka

Ansvarig

V5

Johan

Projektplan
godkänd
Uppstartsfas

KAU

Mjukvaruinstallation

V5

Johan

Ritningsframställning

V9

Johan

enklare komponenter
Ritningar
godkända

NW

Informationssökning

Informationssökning

V10

Johan

Produktspecificering

Kravspecifikation

V11

Johan

Kravspecifikation
godkänd
Konceptfas

Delredovisning

AF, NW

Konceptgenerering

V12

Johan

Konceptutvärdering

V12

Johan

Delredovisning

V14

Johan
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Delredovisning
godkänd
Layoutkonstruktion

Slutpresentation

CAD-modeller

V17

FEM-analyser

V17

Ritningar

V19

Slutpresentation

V20

Johan
Examinator

Inlämning Opponering

V20

Johan

Opponering annans
rapport
Inlämning slutgiltig
rapport

V22

Johan

V23

Johan

Slutpresentation
godkänd
Rapport

Slutgiltig rapport
godkänd

Johan

Examinator

Tabell 2. Preliminärt gantt-schema för projektet.

Risker
För att undvika risker som kan hindra projektet upprättades en risktabell, se tabell 3.
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Tabell 3. Risktabell som identifierar de största riskerna i projektet. Sannolikhet samt konsekvens
bedöms på en skala 1-5, riskfaktorn ges då i en skala 1-25.
Riskbeskrivning

Sannolikhet
[S]
4

Konsekvens
[K]
4

Dokument försvinner

2

5

Missförstånd vid
ritningsframställning
Försovning

3

5

4

3

Missade deadlines

2

5

Projektet godkänns ej

1

5

Tidsplanen håller ej

5

3

Otillräcklig kunskap
av FEM

Riskfaktor Åtgärd
[S*K]
16
Gör FEM-analyser i
Mariestad på NW´s kontor,
läs litteratur.
10
Säkerhetskopiera
konsekvent.
15
Jobba med projektet i
Mariestad på NW´s kontor.
12
Sov i tid, ställ fler larm på
morgonen.
10
Kolla över gantt-schema
samt kalender dagligen.
5
Kontakta handledare och
examinator.
15
Framtung process, avgränsa
projektet i tid.
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