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Sammanfattning 

Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ 

utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för 

metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads universitet. 

I dagsläget har HEXPOL TPE AB stora problem med att utmatningsskruvarna kontaminerar 

deras produkt med mycket små metallspån. Deras produktkatalog består av termoplastiska 

elastomerer med olika egenskaper som levereras i form av granulat. Utmatningsskruvarnas 

roll i processen är att transportera det färdigtillverkade materialet till slutförpackningen och ge 

möjlighet att tillsätta talk- eller silicapulver till materialet och blanda det utförligt för att 

motverka klumpbildning. Vid drift uppstår slitage mellan skruven och röret. Detta har varit 

den huvudsakliga orsaken till metallspånen vilket man i framtiden vill undvika genom ett byte 

av utrustning. 

För att angripa detta problem inleddes arbetet med en förstudie. Här studerades material 

relevanta för processen samt även hur tillverkningsprocessen fungerar. Därefter gjordes en 

nulägesanalys för att skapa en bättre förståelse för omständigheterna kring problemet, hur den 

nuvarande utrustningen fungerar samt vilka omständigheter den nya utrustningen kommer 

utsättas för. Därpå ställdes alla krav och önskemål upp som företaget har på den nya 

utrustningen i en kravspecifikation. Sedan påbörjades sökarbetet efter nya utrustningar i form 

av koncept under konceptgenereringsfasen. De koncept som togs fram här gallrades sedan 

genom en elimineringsmatris under den sista projektfasen konceptutvärdering.  

Den bästa lösningen som hittades under projektet bygger på en modifikation av den 

nuvarande utmatningsskruven. Lösningen består av att den roterande stålskruven inuti 

stålröret ersätts med en modulär skruv i plast. Denna skruv är uppbyggd av en hexagonformad 

stålaxel som driver och håller modulerna i plast som träs på axeln vid montering.  

Resultatet av denna modifikation blir att metall mot metall slitage mellan skruven och röret 

förebyggs. Detta gör att den identifierade orsaken till metallspån elimineras utan att andra 

viktiga aspekter påverkas i teorin. För att driva projektet vidare inom den nuvarande 

riktningen blir ett lämpligt nästa steg att testa den nya sortens skruv med de olika materialen 

som ska transporteras, i form av ett pilotprojekt.  
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Abstract 

This report covers a process that has aimed to review and analyze alternate equipment to steel 

screw feeders with the primary goal to eliminate the risk of metal contamination. The project 

has been carried out as a Bachelor thesis for the program in mechanical engineering at the 

faculty of health, science and technology at Karlstad University.  

At present, HEXPOL TPE AB has major issues with the current screw feeders contaminating 

their product with small metal chips. Their product catalog consist of thermoplastic 

elastomers with different properties and they are delivered in the form of granules. The screw 

feeder’s purpose in the process is to transport the finished material to the final packaging and 

provide the opportunity to add talc or silica powder to the material and mix it extensively to 

prevent lump formation. During operation, wear and tear between the screw and the pipe has 

been the main reason for the metal chips. In the future HEXPOL TPE AB want to avoid this 

issue by replacing the current screw feeders.  

In order to address this issue, work began with preliminary studies of materials relevant to the 

process and of how the manufacturing process worked. Then a situation analysis was made to 

create a better understanding of the circumstances surrounding the issue, how the current 

equipment works and the circumstances in which the new equipment will be exposed. 

Thereupon, all requirements and request HEXPOL TPE AB has were compiled in to a 

requirement specification. Then, the search for concepts that solve the issue began. All the 

concepts presented in the project were then thinned out through an elimination matrix during 

the final phase of the project. 

The best solution found during the project is based on a modification of the current screw 

feeder. The solution consists of replacing the rotating steel screw inside the steel tube with a 

modular plastic screw. This screw is made of a hexagonal steel shaft that drives and holds the 

plastic modules that are threaded on the shaft during assembly. 

The result of this modification is that metal to metal wear between the screw and the tube is 

prevented. This eliminates the identified cause of metal chips without affecting other 

important aspects in theory. In order to drive the project further within the current direction, a 

suitable next step will be to test the new type of screw with the various materials to be 

transported, in the form of a pilot project. 
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1. Inledning 

Detta projekt utförs i kursen Examensarbete, MSGC17, för högskoleingenjörsutbildningen i 

maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstad universitet. 

Projektarbetet har en omfattning på 22,5 hp och löper under hela vårterminen 2017. 

Uppdragsgivare för projektet är Stefan Nilsson, produktionschef på HEXPOL TPE AB i 

Åmål. Handledare från företaget är processtekniker Tony Juhlin, styr- och reglertekniker Peter 

Dahlman och mekaniktekniker Per-Åke Karlsson. Projekthandledare från universitetet är 

Göran Karlsson och examinator är Anders Gåård. 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att detta projekt startats är att företaget HEXPOL TPE AB före detta 

ELASTO Sweden AB vill undersöka möjligheten till förbättringar inom en specifik del av sin 

produktion. HEXPOL TPE AB ligger i Åmål och ingår i den internationella gruppen 

HEXPOL TPE. På fabriken i Åmål producerar man idag termoplastiska elastomerer som även 

kallas för TPE och detta har man gjort sedan 70-talet. Ett av de mest framgångsrika 

produktområdena för fabriken i Åmål är den medicinska industrin där deras material används 

till utrustning som till exempel medicinsk slang och kolvtätningen hos engångssprutor. 

Produkterna som levereras är dock inga färdiga konsumentprodukter utan enbart 

termoplastiska elastomerer med olika egenskaper i form av granulat som packas i lådor eller 

säckar på pallar. Deras kunder använder i sin tur granulaten för att bland annat formspruta 

egna produkter. 

Produktionen hos HEXPOL TPE AB kan beskrivas som kontinuerlig tillverkning där 

maskinparken består av ett flertal produktionslinjer med varierande ålder och kapacitet. Fem 

av dessa produktionslinjer står idag för majoriteten av tillverkningen. I slutet av varje 

produktionslinje sitter det en utmatningsskruv som med ett jämnt flöde transporterar de 

färdiga granulaten från produktionslinjen till lådor eller säckar på pallar för slutpaketering. 

Utmatningsskruvens funktion är även att ge möjlighet att tillsätta talk eller silica i materialet 

för att göra det mer lätthanterligt hos kunden genom att förebygga klumpbildning. 

1.2 Problemformulering 

Problemställningen som ger skäl för projektet är att utmatningsskruven är en gammal 

utrustningslösning som under en längre tid orsakat problem i produktionen. Det allvarligaste 

problemet med skruvarna är att mekaniskt slitage av den roterande skruven skapar metallspån 

som sedan följer med granulaten till slutförpackningen och därefter till kund. Detta innebär 

stora och allvarliga problem då material tillverkas åt medicinska leverantörer samt att 

metallspån kan orsaka skador på verktyg för kunden. Andra problem med skruvarna är till 

exempel att de är svåra att rengöra vid omställning för produktion av en annan 

materialblandning eller att skruven går av. Resultatet av dessa problem blir bland annat att 

produktionslinjen måste stoppas för reparationer och att färdigt material måste kontrolleras så 

det inte innehåller metallspån, vilket kan beskrivas som icke värdeskapande processer. Enligt 

leanfilosofin definieras detta som slöserier vilket i största möjliga mån bör elimineras 

(Petersson et al. 2015). 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att man i framtiden vill ha en utrustning som undviker de nuvarande 

problemen utan att försämra funktionen.  

1.4 Mål 

Målet med projektet är att göra en genomgång och analys av alternativ utrustning till de 

nuvarande utmatarskruvarna.  

De mätbara mål och krav som den nya utrustningen ska uppfylla är att: 

 Ge möjlighet att tillsätta talk eller silica i materialet och blanda det utförligt för att 

förebygga klumpbildning 

 Vara enkel att rengöra vid omställning av produktionslinjen 

 Ej påverkas av slitage på ett sätt som kan orsaka föroreningar som till exempel 

metallspån i materialet 

 Ha längre livslängd än nuvarande lösning 

 Klara tillräckligt höga materialflöden för att inte bli en flaskhals i produktionslinjen 

Önskvärt är att presentera ett referensobjekt på en ny lösning. 

Projektet kommer att genomföras under 600 arbetstimmar och rapporten ska vara färdig den 

16/5. Därefter ska opponering och slutredovisning genomföras den 30/5-31/5. Slutinlämning 

av rapporten sker den 9/6 efter korrigering från opponeringen.  

1.5 Avgränsningar 

Projektarbetet kommer att avgränsas till att de nya lösningsalternativen utvärderas och 

olämpliga alternativ elimineras. Om flera kvarvarande alternativ finns kommer dessa också att 

jämföras mot varandra och sedan presenteras som ett underlag för ett företagsbaserat beslut. 

Därefter bedöms tiden inte räcka till så mycket mer än att färdigställa rapporten. Skulle det 

ändå finnas tid kvar efter detta så kommer tillämpning av det bästa lösningsalternativet att 

undersökas.  

Den utförliga processbeskrivningen kommer att avgränsas så att enbart produktionen för en 

produktionslinje kommer att studeras och beskrivas då de olika produktionslinjerna i stora 

drag liknar varandra.  
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2. Genomförande 

Genomförandekapitlet beskriver arbetsprocessen under projektet och de metoder som ligger till grund 

för arbetet med projektet. Anledningen till varför dessa metoder används kommer också att motiveras. 

2.1 Projektplanering 

I projektplaneringsfasen upprättades en projektplan som har till syfte att beskriva hur 

problemet som ligger till grund för projektet ska lösas. Projektplanen ska också belysa hur 

resurserna, i detta fall tiden som projektet har tillgång till, ska disponeras samt de tidsramar 

som gäller för projektet (Eriksson & Lilliesköld 2004). 

Under arbetet med projektplanen följdes det rekommenderade upplägget med kapitlen 

bakgrund, mål, organisation, projektmodell, kommentarer till tidsplanen, riskbedömning, 

dokumenthantering och bilagor enligt (Eriksson & Lilliesköld 2004).  

Inledningsvis ger projektplanen en beskrivning av bakgrunden till projektet och varför det 

startades. Därefter kommer en redogörelse för projektets mål, alltså vad projektet önskas 

åstadkomma. Sedan ställs de olika projektfaserna upp i en övergripande projektmodell där de 

tilldelas en preliminär tidsplanering. 

För att på ett överskådligt sätt ställa upp en tidsplan för de olika projektfaserna från 

projektmodellen gjordes avslutningsvis ett Gantt-Schema. Till detta användes den 

webbaserade applikationen Ganttpro som ger möjlighet att på ett enkelt sätt lägga till och 

redigera projektfaserna på tidsskalan (Ganttpro u.å.). 

2.2 Metodval 

För att angripa problemformuleringen som ligger till grund för projektet på ett strukturerat 

och effektivt sätt så kommer produktutvecklingsmetoden enligt Johannesson et al. (2013) att 

tillämpas i största möjliga utsträckning. Denna produktutvecklingsprocess består av följande 

steg:  

 Förstudie  

 Kravspecificering 

 Konceptutveckling och konceptgenerering  

 Konceptutvärdering och konceptval 

 Konfigurering och detaljkonstruktion 

 Prototyper 

 Tillverkningsanpassning 

I detta projekt kommer i första hand förstudie, kravspecificering, konceptgenerering och 

konceptutvärdering att tillämpas. I mån av tid kommer även konfigurering av det bäst 

lämpade alternativet att undersökas. En nulägesanalys kommer att utföras direkt efter 

förstudien för att granska det nuvarande läget med utmatningsskruvarna. Dessa moment 

kommer dock att behöva modifieras lite på grund av att detta inte är ett utpräglat 

produktutvecklingsprojekt utan ett produktionsförbättringsprojekt vilket innebär att utrustning 

ska köpas in och inte tillverkas.  
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Anledningen till att produktutvecklingsmetoden enligt Johannessons et al. (2013) valdes ut är 

att den innehåller passande steg för de viktiga faserna i projektet. Exempel på sådana steg är 

att identifiera olika utrustningslösningar genom konceptgenerering samt att genom 

konceptutvärderingen sålla och utvärdera dessa mot de krav och önskemål som ställts upp i 

kravspecifikationen. 

En förstudie innebär att man gör en förutsättningslös problemanalys samt tar fram 

bakgrundsinformation kring marknad, design och teknik (Johannesson et al. 2013). Det som 

kommer att utföras i detta projekt är därför en litteraturstudie om termoplastiska elastomerer 

och en processbeskrivning av tillverkningsprocessen. Syftet med dessa moment är att erhålla 

kunskap och insikt om materialet som tillverkas och hur det tillverkas.  

För att närmare undersöka problemen och effekten av problemen med utmatningsskruvarna 

kommer en nulägesanalys att utföras. Här kommer också tidigare gjorda förbättringar att 

studeras för att undvika att tid läggs ner på lösningar som man redan vet inte fungerar 

tillräckligt bra och för att ta till vara lösningar som man vet har en positiv effekt. Resultatet av 

förstudien och nulägesanalysen i form av behovstermer kommer därefter ligga till grund för 

upprättandet av kravspecifikationen. 

Kravspecificeringsfasen har till uppgift att belysa vad som ska åstadkommas som resultat av 

produktutvecklingsprocessen och därmed också användas som utgångspunkt vid sökandet 

efter nya lösningar (Johannesson et al. 2013). De behovstermer som identifierades under 

förstudien och nulägesanalysen kommer här att konverteras till mer tekniska kriterier samt 

delas upp i krav och önskemål enligt Johannesson et al. (2013). Dessa kommer därefter att 

sammanställas till en kravspecifikation. Kravspecifikationen kommer att betraktas som ett 

levande dokument och därför kompletteras om ny information uppdagas.  

Konceptgenereringsfasen inleds när funktions- och prestandakraven för den nya 

utrustningslösningen formulerats. Resultatet av denna fas ska omfatta val av teknisk lösning 

samt visa på hur problemet ska lösas (Johannesson et al. 2013). Tillvägagångssättet för att 

hitta nya lösningar kommer att bestå av systematiska och rationella metoder med inriktning på 

katalogmetoden. Katalogmetoden innebär att man i grupp eller individuellt letar efter 

information i litteratur, broschyrer, produktkataloger eller på internet med mera (Johannesson 

et al. 2013). Anledningen till att katalogmetoden valdes är att en lösning med redan 

existerande utrustning efterfrågas och att bra sätt att hitta sådan är bland annat genom att söka 

på internet och studera broschyrer.   

Konceptutvärderingsfasen innebär att de lösningsalternativ som genererats i 

konceptgenereringsfasen ska analyseras med avsikten att bestämma dess värde/kvalitet i 

förhållande till de krav och önskemål som uttryckts i kravspecifikationen. För att välja ut ett 

av flera olika koncept ska det vara i någon bemärkelse det bästa, vilket betyder det alternativ 

som bäst uppfyller kriterierna i kravspecifikationen (Johannesson et al. 2013). 

Konceptutvärderingen i detta projekt kommer att inledas med en grovsållning av koncepten 

för att avlägsna alla alternativ som inte uppfyller kraven via en elimineringsmatris enligt Pahl 

och Beitz. Därefter kommer de olika kvarvarande koncepten att ställas upp mot varandra i en 
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relativbeslutsmatris enligt Pugh. Detta för att man på ett enkelt sätt ska kunna visualisera samt 

presentera för- och nackdelar för de olika utrustningslösningarna.  

Konfigureringsfasen innehåller vidareutvecklingsarbete av det utvalda konceptet för att skapa 

en fungerande produkt som uppfyller kravspecifikationen. Enligt Johannesson et al. (2013)  

består arbetet av de följande momenten att: 

 Dimensionera och välja ut standardkomponenter 

 Konstruera nya, unika detaljer och välja material i dessa  

 Definiera produktens arkitektur 

 Beskriva produktens layout 

För detta projekt kommer konfigureringsfasen att innehålla tillämpning av det bästa 

utrustningsalternativet i form av dimensionering samt identifiering av den kringutrustning 

som krävs för installation av den nya utrustningen. 

2.3 Förstudie 

Efter att projektplaneringen färdigställts övergick arbetet i en förstudie. Ändamålet med 

förstudien var att skapa en god förståelse för tillverkningsprocessen på HEXPOL TPE AB och 

få en översiktlig kunskap om termoplastiska elastomerer samt de för projektet relevanta 

tillsatsmaterialen talk och silica.  

Till att börja med samlades information in om termoplastiska elastomerer. Detta gjordes på 

internet, till stor del på företagets webbsida, samt från en bok som rekommenderades av en av 

handledarna från företaget. Sedan gjordes också en webbaserad informationsuppsökning kring 

materialen talk och silica.  

Därefter påbörjades en insamling av information kring tillverkningsprocessen som helhet. 

Informationen består här av detaljerade flödeskartor som inkluderar allt från råvarubehållare 

till behållare för det färdiga materialet. En stor del av informationen kommer också från 

samtal och frågor till handledarna på företaget. En närmare undersökning gjordes av 

produktionslinje K2 för att få en mer ingående kunskap i produktionen. 

2.4 Nulägesanalys 

Här inleddes arbetet med en analys av de nuvarande utmatningsskruvarna för identifiera det 

som fungerar bra och det som fungerar dåligt. De aspekter som kommer undersökas är bland 

annat vad som orsakar metallspånen, varför skruven går av så ofta och vad som skiljer mellan 

de skruvar som används idag. Hur olika materialegenskaper påverkar skruven kommer också 

att undersökas samt i vilket tillstånd materialet befinner sig i när det kommer till skruven.  

De tidigare gjorda förbättringarna för att åtgärda metallspånsproblemet med skruvarna 

kommer också att studeras för hitta vilka lösningar som har en positiv effekt på problemet och 

vilka som inte har någon effekt. Anledningen till att detta utförs är att redan gjort arbete ska 

tas tillvara och redan gjorda misstag ska kunna undvikas.  
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2.5 Litteraturstudie 

Termoplastiska elastomerer tillhör mjuka termoplaster med materialegenskaper som till 

exempel låg elasticitetsmodul och hög seghet. De har alltså en kombination av gummis 

materialegenskaper med återvinnings- och processfördelarna från plast. Man kan använda 

många olika namn för att beskriva termoplastiska elastomerer, några vanliga exempel är TPE, 

termoelaster och termoplastiska gummin (Bruder 2013). 

Då termoplastiska elastomerer har liknande egenskaper som gummi använder man sig av 

samma typer av mätmetoder vilket innebär att man mäter materialets hårdhet istället för 

elasticitetsmodul. Hårdhetsmätningar görs till skillnad från metall i Shore A och Shore D för 

att särskilja deras egenskaper. Termoplastiska elastomerer finns tillgängliga i alla hårdheter 

från mycket mjuka geléliknande material som motsvarar en hårdhet på 0 Shore A till hårda 

gummin som har en hårdhet på 65 Shore D (HEXPOL u.å.1).   

Termoplastiska elastomerer finns i följande sex olika klasser: 

 TPE-O, olefinbaserade elastomerer  

 TPE-S, styrenbaserade elastomerer 

 TPE-V, olefinbaserade elastomerer med vulkaniserade gummipartiklar 

 TPE-U, polyuretanbaserade elastomerer 

 TPE-E, polyesterbaserade elastomerer 

 TPE-A, polyamidbaserade elastomerer 

Av dessa tillverkas enbart styrenbaserad TPE, även kallad TPE-S eller TPS på HEXPOL TPE 

AB i Åmål1. Därefter har en uppdelning gjorts till de tre olika produktgrupperna Dryflex TPE, 

Mediprene TPE och Epseal TPE. Dryflex TPE är den största produktfamiljen och används till 

bland annat greppvänliga ytor för cykelhandtag, knivhantag och duschmattor (HEXPOL 

u.å.2).    

Några av de största råvarorna som används för att tillverka termoplastiska elastomerer är 

polypropen, krita, gummi, paraffinolja eller polyalfaolefinolja och olika stabilisatorer för att 

ge materialet förbättrade egenskaper inom bland annat uv-beständighet och hållbarhet1. 

Det som gör termoplastiska elastomerer till ett framgångsrikt material är att de utgör ett 

kostnadseffektivt alternativ till gummi i många olika tillämpningar som till exempel i 

bilindustrin och den medicinska industrin. Kostnadseffektiviteten beror till stor del på att man 

kan använda samma typer av tillverkningsmetoder som för termoplaster vilket inkluderar 

extrudering samt film- och formsprutning. Gummi har dock också en del 

materialegenskapsfördelar som till exempel högre elasticitet. (Bruder 2013). 

  

                                                             
1 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 23 februari 2017. 



12 
 

Andra material som också är av intresse för projektet är talk och silica. Talk och silica är båda 

mineraler som i pulverform bland annat används för att förebygga klumpbildning av till 

exempel gödningsmedel, matvaror och vissa plaster. Ytterligare ett stort användningsområde 

är kosmetiska produkter (Imerystalc u.å.) (Schaefer 2015). 

Talk är ett naturligt magnesiumsilikat och silica en kiseldioxid. De båda bryts för det mesta i 

dagbrott och förädlas sedan till bland annat pulverform. En viktig aspekt att vara medveten 

om när man använder sig av talk- eller silicapulver är att de mycket lätt dammar. Detta damm 

kan utgöra en stor hälsofara för personalen som vistas i den miljön om det inte sköts korrekt. 

Blir andelen damm i luften för hög finns ökad risk för sjukdomar relaterade till lungorna då 

deras förmåga att avlägsna partiklar överskrids. För att undvika detta har de flesta länder satt 

en gräns för hur mycket partiklar som får befinna sig i luften på arbetsplatsen. Detta brukar 

anges i mg/m3 (Eurotalc u.å.) (Schaefer 2015). 
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2.6 Processbeskrivning 

Materialflödet i HEXPOL TPE AB:s tillverkning beskrivs översiktligt av figur 1. Till att börja 

med kommer ett stort antal olika råvaror in på lager, några exempel är olika typer av 

polypropen (PP), krita, gummi, paraffinolja, polyalfaolefinolja och diverse stabilisatorer. 

Förvaringen av dessa råvaror sker på ett flertal olika sätt där oljorna befinner sig i oljetankar, 

polypropen och krita i silor och övriga material förvaras i lådor eller säckar av varierande 

storlekar. Anledningen att polypropen och krita förvaras i stora silor är att de används i 

mycket stora volymer och detta minskar materialhanteringen avsevärt då materialet sugs 

automatiskt till maskinen2.  

Nästa steg i processen är att olja, gummi och stabiliseringsämnen blandas i mixrar tills 

ämnena löser sig i varandra. Därefter sugs det blandade materialet från mixrarna och 

råmaterial från silorna samt material från andra råvarubehållare direkt till behållarna med 

gravimetrisk dosering1. Gravimetrisk dosering fungerar så att ett vågsystem sitter monterat i 

behållaren som kontinuerligt med hög precision mäter vikten av innehållet för att därmed 

kunna kontrollera hastigheten som vikten minskar med när material matas ut (Plastics 

Technology u.å.). Dessa matar i sin tur vidare materialet med hög precision efter det bestämda 

receptet till extrudern.  Extrudern smälter sedan ihop materialblandningen och trycker vidare 

det smälta materialet till granulatorn med hjälp av två skruvar. Efter att materialet är 

granulerat så transporteras det till slutförpackningen. När denna förpackning blir full packas 

lådan eller säcken för att sedan förflyttas ut till färdigvarulagret1.  

 

Figur 1: Översiktlig materialflödesbeskrivning genom fabriken  

                                                             
2 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 9 mars 2017. 
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Detta gäller i stora drag för alla produktionslinjerna med enbart mindre skillnader mellan 

dem.  

För att få en ännu bättre förståelse av tillverkningsprocessen gjordes även en grundligare 

genomgång av produktionslinje K2. 

Processen börjar här precis som tidigare med olika råvarubehållare. I figur 2 kan man se hur 

det sugande rörsystemet är anslutet till polypropensilor (PP 1-6) samt kritasilor (Filler 701, 

702) för direkt transport till behållarna med gravimetrisk dosering. Det tillsätts också material 

som sugs från lådor runt om i fabriken men dessa syns inte i figurerna.  

I den nedre vänstra delen av figur 2 där det står mixer 1, 2, 3, 4 och 5 kan man se hur material 

tillsätts i mixrarna. Först finns det fyra behållare med doserare som fylls på med Big Bags 

som oftast innehåller gummi. Big Bags är en stor typ av säck som placeras på extra breda 

pallar och rymmer upp mot 1000 kg material. Sedan finns det möjlighet att manuellt tillsätta 

material direkt till mixern utan dosering. Här tillsätter man både Big Bags och 25 kg säckar 

samt också tillsatsmaterial. Utöver detta så är mixrarna direkt anslutna till oljetankarna för 

enkel och noggrann dosering. Mixer 1-3 har här en kapacitet till att göra blandningar på upp 

till 1000 kg åt gången och mixer 4-5 har en ännu högre kapacitet för blandningar på upp till 

1500 kg respektive 2500 kg. När materialet är färdigblandat transporteras det från mixern till 

någon av produktionslinjerna via ett rörsystem. Det finns därför ett rörsystem till varje 

produktionslinje från varje mixer som kan ses längst ner i figuren3.  

                                                             
3 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 16 mars 2017. 

Figur 2: Ingående processbeskrivning fram till mixrarna, tagen från styrsystemet  
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Nästa steg i processen kan ses i figur 3 och här kommer de olika rörsystemen med material 

från mixer 1-5, polypropensilorna, kritasilorna och oljetankarna som visades i figur 2. Här 

sugs materialet fram genom rörsystemen med vakuumpumpar och släpps sedan ner i de olika 

behållarna med gravimetrisk dosering för att kunna fördelas till nästa steg med hög precision. 

För produktionslinje K2 finns sju olika gravimetriska doserare som man kan se i figur 3 och 

dessa tillsätter följande material till maskinen:  

 Doserare 1 och 2 tillsätter polypropen från silo 1 och 2 

 Doserare 3 tillsätter tillsatsmaterial. Denna behållare fylls på manuellt och befinner sig 

i produktionsdelen av fabriken till skillnad från mixrarna som befinner sig i 

blandningsdelen av fabriken, vilken ligger precis intill produktionen 

 Doserare 4 tillsätter färgmedel för att ge det slutliga materialet önskad färg vilket här 

kallas för Master Batch. Detta fylls på manuellt i produktionen vilket kan ses i figur 3 

 Doserare 5 är ansluten till mixer 1-5 och tillsätter därmed allt material som kommer 

från dem 

 Doserare 6 och 8 tillsätter krita 701 och 702 direkt från kritasilorna 

 Doserare 7 är avskild från de övriga och tillsätter olja en bit in i nästa process, 

extrudern4 

                                                             
4 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 16 mars 2017. 

Figur 3: Ingående processbeskrivning från mixrarna till extrudern, tagen från styrsystemet  
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För att materialet ska förflytta sig från doserarna till extrudern som ses på den nedre halvan av 

figur 3 går det igenom en vibrator som inte syns i figuren. Vibratorn består av ett långt rör 

som vibrerar med mycket hög frekvens. Denna vibration blandar ihop alla de olika materialen 

från doserarna och släpper sedan ner det i extrudern. I extrudern smälts materialet av en 

temperatur som ligger mellan 150-300 °C beroende på materialtyp samtidigt som det matas 

fram av två roterande skruvar. Under denna process finns möjligheten att tillsätta mer olja 

genom doserare 7. Anledningen till att man kan behöva det är att gummiblandningen i 

mixrarna bara kan lösa en viss mängd olja i rumstemperatur men om det materialet som 

produceras enligt receptet ska innehålla mer olja är det lättare att tillsätta här. Därefter matas 

det smälta materialet vidare till nästa steg5. 

Materialet trycks därefter vidare till sildukarna som motsvarar det gröna blocket det står ”IN” 

på i figur 4. Sildukarna är ett finmaskigt nät i metall som det smälta materialet pressas 

igenom. Deras funktion är att filtrera bort skräp som till exempel träflis från materialet. 

Därefter finns möjlighet att tappa ut defekt material från processen i en behållare. Om 

materialet är av godkänd kvalitet passerar det detta moment och går vidare till granulatorn. 

Precis innan granulatorn sitter det ett munstycke som även kallas för en dysa som det smälta 

materialet pressas igenom och blir till smala strängar. Dessa strängar skärs sedan kontinuerligt 

av roterande knivar som sitter direkt kopplade till en elmotor. Resultatet av denna process blir 

små varma kulor som kallas för granulat. I figur 4 är dock granulatorn utdragen, så vid 

körning rullas granulatorn till vänster och kopplas ihop med materialflödet.  

                                                             
5 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 16 mars 2017. 

Figur 4: Ingående processbeskrivning från extrudern till materialutmatning där sikten samt utmatningsskruven är 
monterad, tagen från styrsystemet 
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Efter granulatorn transporteras de varma granulaten vidare i ett vattensystem där de också 

kyls ned. Rören i figur 4 ger en förenklad bild av hur vattensystemet transporterar och kyler 

granulaten. När granulaten når andra änden av vattensystemet kommer de till en centrifug där 

allt vatten avlägsnas. Därefter torkas granulaten för att sedan släppas ut ur den övre delen av 

centrifugen. Det avlägsnade vattnet körs genom en filtrering samt en värmeväxlare med 

sjövatten för att sänka vattentemperaturen. Sedan kommer vattnet att återanvändas då det är 

ett slutet system6. 

När granulaten kommer från centrifugen släpps de ned i en sikt för att för stora granulat eller 

granulat med fel form i största möjliga mån ska sorteras bort. Därefter släpps granulaten ner 

till utmatningsskruven som har i huvuduppgift att vid behov tillsätta talk- eller silicapulver till 

granulaten. Tillsättning av dessa pulver sker med gravimetriska doserare för att få hög 

precision. Doserarna sitter monterade ovanför utmatningsskruven och släpper talk- eller 

silicapulver direkt ner i utmatningsskruven där det blandar sig med granulaten. Efter 

utmatningsskruven släpps granulaten direkt ner i slutvaruförpackningen för leverans ut på 

färdigvarulagret5. 

2.7 Kravspecificering 

Kravspecifikationen kommer att ha i huvuduppgift att agera underlag för att sålla ut dåliga 

utrustningskoncept. Den kommer bestå av en samling kriterier som ska uppfyllas för att 

konceptet ska godkännas för vidare arbete. Kriterierna kommer delas upp i krav och 

önskemål, där önskemålen kommer att viktas efter en skala på 1-5. En viktning på 5 

motsvarar att det önskemålet ska prioriteras mycket högt och därefter sjunker prioriteten för 

varje steg nedåt i skalan för att sedan sluta på 1 där önskemålen har låg prioritet.  

Upprättandet av kravspecifikationen kommer att ske i diskussion med handledarna på 

företaget. När kravspecifikationen är färdigställd kommer det göras en avstämning med 

uppdragsgivaren för att kontrollera att alla kriterierna i kravspecifikationen stämmer överens 

med det man vill att den nya utrustningen ska uppfylla. Det är mycket viktigt att kriterierna 

blir korrekta då fungerande utrustningskoncept annars kan sållas bort.  

  

                                                             
6 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 16 mars 2017. 
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2.8 Konceptgenerering 

För att få en bra grund för sökandet efter nya lösningar inleddes arbetet med att studera 

kapitlet om transportering av bulkmaterial ur en bok skriven av Ortega-Rivas (2012). Denna 

bok innehåller beskrivningarna som förklarar hur olika metoder fungerar, vilka för- och 

nackdelar de har samt i vilka situationer de är mest lämpade.  

Efter detta började konkreta lösningsalternativ till de olika lösningsmetoderna ur boken att 

sökas upp enligt katalogmetoden. Exempel på textfraser som använts vid uppsökningen på 

internet är ”bulk handling equipment”, ”granular handling equipment”, och namnen på de 

olika metoderna från boken.  

Något som visade sig redan tidigt i sökningsarbetet var att många typer av 

utrustningslösningar inte tillför någon eller otillräcklig blandning av materialet. Lösningarna 

skulle i så fall behöva någon form av separat blandningsutrustning för att uppfylla kraven i 

kravspecifikationen. Därmed kom även kompletteringsutrustning för blandning av materialet 

att undersökas. 

För att få en bild av vilka typer av blandningsutrustning som finns studerades relevanta delar 

ur en presentation av Granquist (2004). Här är det enbart kontinuerliga mixrar som är 

intressanta då material kontinuerligt kommer flöda genom systemet.  

Därefter övergick arbetet i ett sökarbete enligt katalogmetoden likt tidigare. Här användes 

textfraser som till exempel ”continous mixers”, ”continous drum mixers” och ”continous 

blade mixers” i internet sökningen.  

I slutet av konceptgenereringen undersöktes också olika förbättringsmöjligheter av den 

befintliga fullbladsskruven. 

Avslutningsvis gjordes försök att få mailkontakt med någon tillverkare för respektive koncept. 

Syftet med detta var att försöka få ytterligare information om koncepten samt för att fråga om 

tillåtelse att använda deras marknadsföringsbilder i rapporten för att illustrera hur koncepten 

fungerar och ser ut. 
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2.9 Konceptutvärdering 

I utvärderingen av koncepten kommer en eliminering av dåliga lösningar att utföras. Metoden 

som användes för detta är som tidigare angivet en elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz där 

elimineringskriterierna motsvarar kraven i kravspecifikationen. I elimineringsmatrisen 

kommer varje koncept bedömas mot varje krav och ges något av följande betyg: 

 Ja, kravet uppfylls av konceptet 

 Nej, kravet uppfylls inte av konceptet 

 Mer information krävs för att göra en bedömning 

 Kontrollera mot konceptets produktspecifikation 

Därefter kommer ett beslut att tas för respektive koncept och det kommer bestå av följande 

alternativ: 

 Fullfölj lösningen 

 Eliminera lösningen 

 Sök efter mer information kring lösningen 

 Kontrollera mot konceptets produktspecifikation 

Beslutet som tagits för de olika koncepten kommer sedan att motiveras, samt på vilken grund 

det är taget. Detta för att förtydliga resonemanget bakom varför lösningar eliminerats eller 

inte.  
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Figur 5: Bild på den öppna skruven monterad i produktionslinjen 

3. Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten av de olika projektfaserna att presenteras samt de nya 

utrustningskoncepten kommer att beskrivas och jämföras. 

3.1 Projektplanering 

Projektplanen för projektet som kan ses i bilaga 1 skapades för att minska risken för 

förseningar och om de uppstår upptäcka dem i tid. Projektplanen innehöll en projektmodell 

med projektets olika faser som redan under förstudien visade sig behöva revideras. 

Anledningen till det var först och främst att förstudien kom att ta betydligt mer tid än planerat 

i kombination med andra små förseningar. Denna revidering skedde i slutet av förstudien då 

den nya informationen gjorde det lättare att bedöma det fortsatta arbetet. Därmed gjordes 

också Gantt-schemat om efter de nya projektfaserna och förseningen kompenserades av att 

tidigare planerade projektfaser strukturerades på ett annat sätt. Den uppdaterade tidsplanen 

kan ses i bilaga 2. 

3.2 Nulägesanalys 

Idag används två olika typer av utmatningsskruvar i produktionen. Den äldsta varianten är av 

typen öppen skruv och den nyare är en fullbladsskruv. Man har den senaste tiden börjat byta 

ut de gamla öppna skruvarna mot fullbladsskruvar som är mer anpassade för ändamålet7.  

Den öppna skruven har använts sedan 11 år tillbaka och den var då en tillfällig lösning för att 

möjliggöra tillsättning av talk eller silica till materialet och sedan blanda det. Denna lösning 

visade sig uppfylla detta ändamål på ett bra sätt vilket gjorde att den med tiden blev 

permanent. I figur 5 kan man se hur 

skruven ser ut när den sitter 

monterad i maskinen. Röret som 

skruven sitter monterad i är 

delningsbart för att man lätt ska 

kunna komma åt att göra ren 

skruven. Rengöringen består av att 

man blåser ren skruven med 

tryckluft7. 

När den öppna skruven är i drift kan man se hur hela elmotorn och växeln kränger. Detta 

beror på att den sitter direkt kopplad på skruvaxeln som det uppstår radiella svängningar i vid 

drift. Anledningen till att det uppstår radiella svängningar i skruvaxeln som överförs till 

elmotorn är att när material transporteras av skruven hamnar det också i spelet mellan den 

breda yttre kanten av skruvbladet och den nedre delen av den inre manteln hos röret. Detta 

material kommer sedan att applicera en konstant uppåtriktad kraft på den roterande skruven 

då det kläms ihop. Problemet som detta leder till är att den konstanta kraften kommer 

översättas till en växelverkande kraft på skruvaxeln då den hela tiden roterar med ett konstant 

varvtal när produktionslinjen är i drift.  

                                                             
7 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 30 mars 2017. 
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Den konstanta kraften kommer att byta riktning på skruvaxeln efter varje 180° som den 

roterar vilket gör kraften växelverkande. En cykel för utmattning kommer därför motsvara ett 

varv och då skruven har ett varvtal på 102 rpm så utsätts skruvaxeln för uppemot 800 000 

cykler per vecka respektive 30-40 miljoner cykler per år, uträknat på kontinuerlig drift fem 

dagar per vecka. Detta kommer därmed förr eller senare att leda till ett utmattningsbrott av 

skruvaxeln. Då dessa skruvar har använts länge så har flera utmattningsbrott inträffat på 

skruvaxlarna.  

Det största problemet med den uppåtriktade kraften är dock att den pressar skruvaxeln upp 

mot den övre delen av rörets inre mantel vilket leder till att metall mot metall slitage uppstår 

där. Vid denna typ av slitage är risken stor att metallspån skapas och sedan kontaminerar 

materialet som transporteras. 

Skruvhaverier är något som inträffar väldigt oregelbundet. Det kan ta allt från några veckor 

till många månader mellan haverierna. När ett skruvbrott inträffar tar i regel bytet flera 

timmar då den trasiga skruven ska monteras ut samt att reservskruven ska rätas upp och ställas 

in. Lagren i ändarna av skruven har det dock inte varit några problem med trots belastningen8. 

En aspekt som har stor inverkan på hur ofta skruvhaverierna inträffar är materialets hårdhet i 

kombination med att man kör höga materialflöden genom skruven. De material som är så 

mjuka att det uppstår problem har ett hårdhetsvärde på mindre än 20 Shore A. De problem 

som uppstår här är att materialets friktion är hög vilket leder till att skruven går trögt. När man 

kör hårda material med en hårdhet på mer än 30-40 Shore D blir problemet istället att 

materialet inte ger efter och då pressas skruven ännu hårdare uppåt8. 

Ytterligare en aspekt som är viktig att ta hänsyn till i detta sammanhang är under vilka 

förhållanden som materialet befinner sig i när det når utmatningsskruven. Anledningen till det 

är att det är dessa förhållanden som den nya utrustningen ska klara av på ett tillfredsställande 

sätt. Vissa av de material som tillverkas bildar klumpar på vägen till utmatningsskruven. Tack 

vare den utförliga blandningen som utförs av skruven så delas dessa klumpar isär. Under 

processen tillsätts också talk- eller silicapulver med en jämn fördelning över materialet. Efter 

det minskar risken för klumpbildning av materialet avsevärt. Materialet blir då mycket lättare 

att hantera under transport och i slutförpackningen då det inte längre bildar några hårda 

klumpar8.  

  

                                                             
8 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 30 mars 2017. 



22 
 

På grund av att skruven körs under krävande förhållanden har man sedan en lång tid tillbaka 

alltid haft en reservskruv från en äldre maskin liggande. Detta för att bytet av en havererad 

skruv ska gå snabbt och tiden som maskinen står still ska bli så kort så möjligt9. Två 

reservskruvar av typen öppen skruv kan ses i figur 6.  

När skruvbytet är färdigt svetsar man ihop och lagar den trasiga skruvaxeln som sedan blir ny 

reserv. När man svetsar ihop axeln blir dock det området värmepåverkat vilket bland annat 

innebär att materialet får ökad hårdhet och zonen intill svetsen får försämrad hållfasthet på 

grund av korntillväxt (Jarfors et al. 2013). Detta gör att utmattningsbrottet hela tiden flyttas 

till ett nytt ställe på axeln bredvid tidigare lagning, vilket kan ses i figur 79.  

Konstruktionen av skruven är 

heller inte optimal då det finns 

väldigt många hopfogade 

punkter samt att ytan som är 

riktad mot rörets inre mantel är 

stor. Anledningen till att det är 

ett problem med en stor yta 

som är riktad mot röret är att 

materialet lättare samlar sig där 

och skapar en större 

uppåtriktad kraft. 

Det förebyggande underhållsarbetet för skruvarna består framförallt av smörjning av lagren 

till skruvaxeln vilket sker regelbundet. Övrigt underhåll är avhjälpande som till exempel 

riktning av skruven9. Avhjälpande underhåll betyder att åtgärder utförs för återställa 

utrustningen i driftdugligt skick. 

  

                                                             
9 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 30 mars 2017. 

Figur 6: Bild på två reservskruvar av typen öppen skruv 

Figur 7: Närbild på konstruktionen av den öppna skruven samt de värmepåverkade 
svetslagningarna på den högra delen av skruven 



23 
 

Fullbladsskruven är en 

betydligt nyare lösning som 

enbart har använts de senaste 

åren i den nyaste 

produktionslinjen och är 

nyligen monterad i en annan. I 

figur 8 är fullbladsskruven 

monterad i maskinen. Vid 

rengöring av denna 

konstruktion flyttas hela 

skruvaxeln inklusive elmotor 

och växel ut ur röret i ett par 

skenor via en 

vevningsmekanism, se figur 9. 

Man kommer sedan lätt åt hela 

skruvaxeln för rengöring utan 

att röret behöver vara 

delningsbart. Röret är också 

direkt tryckluftsanslutet för att 

man snabbt och enkelt ska 

kunna blåsa ut allt material ur 

röret genom att enbart öppna en ventil10. 

Kraftöverföringen fungerar här som man också kan se i figur 8 och 9 på ett helt annat sätt. 

Elmotorn sitter här monterad i upprätt läge istället för parallellt med skruvaxeln. Denna typ av 

konstruktion gör att motorn och växeln frigörs från eventuella svängningar i skruvaxeln.  

Konstruktionen av skruvaxeln 

för den nya fullbladsskruven 

som kan ses i figur 10 är också 

betydligt mer motståndskraftig 

mot radiella svängningar än den 

öppna skruvkonstruktionen. 

Den primära anledningen till 

det är att den yttre ytan hos 

skruvbladet är spetsigt jämfört 

med den öppna skruven vilket 

förebygger att materialet lägger 

sig där och skapar en uppåtriktad 

kraft.  

  

                                                             
10 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 30 mars 2017. 

Figur 10: Närbild på fullbladsskruvens konstruktion 

Figur 9: Bild på fullbladsskruven monterad i produktionslinjen i utdraget läge 

Figur 8: Bild på fullbladsskruven monterad i produktionslinjen  
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Detta medför att svängningarna i skruvaxeln minskar vilket i sin tur leder till att risken för 

utmattningsbrott och metallspån minskar. Den största fördelen med de nya fullbladsskruvarna 

är att de är betydligt säkrare mot metallspån. De är också lite smidigare att rengöra men 

annars finns det inga nämnvärda för- eller nackdelar jämfört med den öppna skruven då det 

fortfarande handlar om en roterande matarskruv11.  

Det allvarliga problemet med metallspån som uppstår vid mekaniskt slitage och följer med 

materialet till kunden förebyggs för tillfället av de nya fullbladsskruvarna men då det 

fortfarande handlar om rörliga delar i metall finns alltid risken att det någon gång kan uppstå 

metallspån. För att försöka lösa detta problem har man testat att sätta in magnetfällor efter 

skruven i de maskiner som använder en öppen skruv. Magnetfällorna består av några kraftigt 

magnetiska stänger med ett hölje i metall runt. Syftet med metallhöljet är att man lätt ska 

kunna avlägsna de mycket små metallspånen genom att plocka bort magneterna så att 

metallspånen släpper från höljet. En sådan rengöring utförs efter varje fylld slutförpackning 

och om metallspån påträffas kontrolleras den förpackningen igen. Enligt de 

kontrollmöjligheter som finns idag så fungerar magnetfällorna men då man aldrig kan 

garantera att inga metallspån följer med i materialet när utrustning med mekaniskt slitage 

mellan metall används så är magnetfällorna inget man vill förlita sig till på långsikt11.  

  

                                                             
11 Tony Juhlin, processtekniker, intervju den 30 mars 2017. 
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3.3 Kravspecifikation 

Resultatet av arbetet med kravspecifikationen kan ses i tabell 1. Här har alla kriterier för den 

nya utrustningen listats upp. Dessa kriterier har sedan delats upp i krav som måste uppfyllas 

och önskemål som ska uppfyllas i största möjliga mån. Önskemålen har också viktats efter 

skalan 1-5, där högre värden betyder högre prioritet.  

Tabell 1: Kravspecifikation 

Nummer Kriterium Krav = K Önskemål = Ö 

1 Klara ett materialflöde på minst 2000 kg/h K 

2 

Ej påverkas av slitage på ett sätt som kan förorena 

materialet med metallspån  
K 

3 

Vara minst lika enkel att rengöra som nuvarande 

utrustning vid byte för tillverkning av en annan 

materialblandning 

K 

4 Hög säkerhet mot personskador K 

5 

Ge möjlighet att tillsätta talk eller silica till 

materialet med jämn fördelning och blanda det 

utförligt för att eliminera klumpar 

K 

6 

Transportera materialet till slutförpackningen på 

ett sätt som inte utsätter det för yttre 

kontaminationer 

K 

7 Får ej ta upp stor golvyta i produktionen K 

8 Lång livslängd Ö, 5 

9 Låg ljudnivå Ö, 5 

10 Lättåtkomlig för underhåll Ö, 4 

11 Låg energiförbrukning Ö, 3 

12 Låg inköpskostnad Ö, 1 
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3.4 Konceptgenerering 

Under sökarbetet efter nya lösningar hittades många olika varianter av varierande kapacitet 

och komplexitet. Detta beror till stor del på att bulkmaterial innefattar så många olika sorters 

material. Det innefattar allt från talkpulver till järnmalm. Därför kunde flera alternativ 

avfärdas redan i ett tidigt skede då de var anpassade för till exempel gruvindustrin. Det som 

kvarstod då var utrustning som var anpassad för att transportera och hantera finare material 

som till exempel olika pulvermaterial samt granulerade material i miljöer med höga 

renhetskrav. Av dessa var det en del som transporterade material utan att blanda dem. En 

ytterligare aspekt att undersöka blev därför blandningsutrustning samt om det fanns någon 

tilläggsutrustning som möjliggör blandning till de aktuella alternativen för att uppfylla kravet 

kring talk- och silicatillsättning.  

Detta sökarbete resulterade i två möjliga alternativ för att erbjuda blandning av materialet. De 

alternativ som hittades var kontinuerliga trummixrar och kontinuerliga bladmixrar. Ett 

ytterligare alternativ som hittades var att pulvret sprayas direkt på materialet i en roterande 

trumma för att få en jämn fördelning, vilket används inom den medicinska industrin för 

tabletter. Denna lösning fick dock uteslutas direkt då den skulle skapa alldeles för mycket 

hälsofarligt damm.  

I kontinuerliga trummixrar släpps material in i ena änden, ut i andra och på vägen dit blandas 

materialet av att trumman hela tiden roterar.  

Materialflödet genom bladmixrar fungerar på samma sätt men istället för att trumman roterar 

sitter det en axel med utåtgående blad eller spiraler som roterar inuti trumman för att blanda 

materialet.  

Några av tillverkarna som hittades för denna typ av utrustning är John R Boone, Munson 

Machinery, AVA-Huep, Fansider, Sofraden och Scott Equipment Company. 

Dessa alternativ är möjliga lösningar på bristen av en utförlig blandning av materialet för de 

transportutrustningar som saknar det men de tillför också nya problem. Processen kommer till 

exempel att bli mer komplicerad att underhålla och rengöra i kombination med att denna typ 

av mixrar är förhållandevis stora och tar upp en del golvyta. En anledning till att de blir stora 

är att de är dimensionerade för betydligt högre materialflöden än vad som krävs för denna 

tillämpning. Då mixrarna gör att kravet angående blandning av talk- och silicapulver löses 

men istället gör att kravet kring att utrustningen inte får ta upp någon stor golvyta inte 

uppfylls så blir denna komplettering ointressant för projektets fortsättning. Det är inte heller 

säkert att de klarar att dela isär de klumpar som skapas innan materialet når mixern. De kan i 

sin tur behöva kompletteras med någon form av klumpförstörande utrustning. 

I slutet av konceptgenereringen studerades istället olika metoder för att modifiera befintlig typ 

av utrustning för att lösa problemet, vilket visade sig ge ett intressant resultat.  

De utrustningsalternativ som studerades under konceptgenereringen och inte avfärdades i ett 

tidigt skede kommer att presenteras samt beskrivas i följande delkapitel i form av koncept.  
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3.4.1 Flexibel skruvtransportör 

Flexibla skruvtransportörer är en 

mycket mångsidig typ av 

transportutrustning. De är vanligtvis 

uppbyggda av ett böjbart rör med en 

böjbar spiral i som drivs av en elmotor, 

vilket kan ses i figur 11 (Spiroflow 

u.å.1). Rören tillverkas normalt av en 

slitstark polyeten som kallas för 

UHMWPE eller UHMW och spiralen 

tillverkas av kolstål eller rostfritt stål. 

UHMWPE eller UHMW är 

förkortningar på Ultra-high-molecular-

weight polyethylene (Spiroflow u.å.8). 

Materialet som röret tillverkas av gör att 

risken för metall mot metall slitage blir 

mycket liten. Denna typ av konstruktion 

gör också att det transporterade 

materialet är skyddat från 

kontamination från yttre källor (Spiroflow u.å.1). Installationskostnaden för ett enklare system 

ligger runt $4,000 och går upp mot $20,000 för ett komplext system (Seibert, D. 2016a). 

Tillämpningen för detta projekt kan klassas som ett enklare system.  

Skruven kan köras samtidigt som den är böjd, alltså till exempel från horisontellt läge till 

vertikalt läge eller runt olika hinder i fabriken. Denna typ av utrustning blandar också 

materialet kontinuerligt under transporten, se figur 12 (Spiroflow u.å.1). 

Transportutrustningen är mycket lättdriven och kräver inga stora elmotorer. De är därför 

också mycket energieffektiva i förhållande till materialvolymen som transporteras (Flexicon 

u.å.8). 

De är också likt andra typer av utmatarskruvar mycket flexibla i vilka sorters material de 

klarar att hantera. De kan hantera allt från fina pulver till stora pellets med svåra egenskaper 

som till exempel att de klumpar ihop sig eller att de är kletiga (Seibert, D. 2016b).  

Figur 11: Funktionsbeskrivning av flexibla skruvtransportörer 
(Flexicon u.å.1) 

Figur 12: Illustrering av materialförflyttningsprocessen (Spiroflow u.å.1) 
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Denna typ av transportskruv klarar av ett materialflöde mellan 5 – 39,000 kg/h beroende på 

skruvens storlek (Spiroflow u.å.9). 

Rengöring av skruven utförs genom att locket i den nedre änden tas av och skruven därefter 

körs baklänges för att mata ut kvarvarande material. Om skruven behöver rengöras mer 

utförligt så kan spiralen enkelt monteras ut ur röret (Spiroflow u.å.9). 

Flexibla skruvtransportörer kräver väldigt lite underhåll då de har få rörliga delar (Seibert, D. 

2016b). Slitage kan uppstå när sträva material med en slipande effekt körs genom skruven 

eller när skruven är kraftigt böjd under drift (Seibert, D. 2016c).  

En viktig aspekt att observera är att när röret till spiralen tillverkas av ett material som inte 

leder ström så finns det en risk att en statisk laddning byggs upp och som sedan vid 

urladdning kan skapa en gnista som kan antändas om miljön i röret är explosionsfarlig 

(ATEX). För explosiva miljöer finns det speciella antistatiska polymerer som tillval för 

material i rören. Dessa material har en betydligt bättre ledningsförmåga än de polymerer som 

vanligtvis används och därigenom kan all statisk elektricitet ledas bort då systemet nu kan 

jordas (Seibert, D. 2016b). 

För att få en bild av hur flexibla skruvtransportörer kan se ut, se figur 13. Stora tillverkare av 

denna typ av utrustning är Spiroflow, Flexicon, Hapman och NBE.  

  

Figur 13: Produktbild för en enkel konfiguration av flexibla 
skruvtransportörer (Flexicon u.å.2) 
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3.4.2 Aeromekanisk transportör 

Aeromekanisk transportörer är 

uppbyggda av ett rörsystem av 

rostfritt stål. Inuti röret löper det en 

kontinuerlig rostfri stålvajer som har 

livsmedelsklassificerade 

polyuretanskivor monterade med 

jämna mellanrum. Vajern drivs av ett 

drivhjul kopplat till en elmotor som 

placeras vid antingen inloppet eller 

utloppet beroende på vad som passar 

bäst i varje specifikt fall, se figur 14. 

Aeromekaniska transportörer kan 

transportera material i alla vinklar 

mellan horisontellt och vertikalt läge 

utan några förluster i kapacitet 

(Spiroflow u.å.2).  

Kostnaden för en aeromekanisk transportör beror precis som för den flexibla skruven på 

systemets dimension och komplexitet. Ett enklare system ligger i detta fall på runt $12,000 

och upp till $60,000 för ett komplext system (Seibert, D. 2017a). 

Skiv- och vajersammansättningen körs med hög 

hastighet genom rörsystemet vilket skapar ett 

luftflöde med samma hastighet. När material 

släpps ned i systemet transporteras det i 

luftfickorna mellan skivorna vilket gör att 

processen blir skonsam för materialet, se figur 15. 

Det medför även att materialet inte blandas 

överhuvudtaget, vilket innebär att materialet 

kommer ut i exakt samma ordning som det kom 

in i systemet. Materialet är skyddat från yttre 

kontaminationer då det är ett slutet rörsystem 

bortsett från in- och utloppet (Spiroflow u.å.2). 

Aeromekaniska transportörer klarar av 

materialflöden upp till 72,600 kg/h men detta 

värde kan variera lite beroende på densiteten hos 

materialet (Spiroflow u.å.3).  

Denna typ av transportör är lättdriven. En typisk 

elmotor ligger på runt 2-3 hästkrafter och driver 

systemet via en växellåda (Spiroflow u.å.2). Tack 

vare de små elmotorerna ligger ljudnivån under 

80-85 dBA vid ett avstånd på 1,5 meter (Sarver, 

C. 2015).  

Figur 14: Illustrering av drivningsmekanismen för aeromekaniska 
transportörer (Spiroflow u.å.2) 

Figur 15: Illustrering av materialflödet genom systemet 
inklusive utmatning av materialet för aeromekaniska 
transportörer (Spiroflow u.å.2) 
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Skillnaden mellan dB och dBA är att dBA är viktad efter en kurva som approximerar hur den 

mänskliga hörseln fungerar. Därmed kan skillnaden mellan enheterna variera beroende på 

frekvensen hos ljudet (Industrialnoisecontrol u.å.). 

Med denna typ av transportutrustning blir i princip inget material kvar i systemet vilket gör 

den lämplig att transportera färdigvägda batcher med material. Det som kan fastna i systemet 

är fina pulver som fäster på rörets insida (Spiroflow u.å.2).  

Aeromekaniska transportörer kan transportera många olika sorters material vilket infattar allt 

från fina pulver till granulat och pellets. Material som man bör undvika att transportera är de 

som är mycket sträva och har en slipande effekt på omgivningen. Flytande material går inte 

att transportera i aeromekaniska transportörer (Spiroflow u.å.2). 

Detta medför att rengöring i många fall inte behöver utföras då i stort sett inget material blir 

kvar i systemet. Om det är mycket höga krav på renheten kan systemet behöva rengöras med 

vatten eller annat tvättmedel. Systemen är förberedda för våtrengöring genom tappningsventil 

för vätskan med mera. Efter en våt rengöring kommer dock systemet att behöva köras tomt till 

det har självtorkat. Ett annat rengöringsalternativ är att man kör en viss mängd offringsbart 

material genom systemet för att eventuella rester av det föregående materialet ska följa med ut 

(Spiroflow u.å.2).  

Underhåll för denna typ av utrustning innefattar 

bland annat att kontrollera spänningen i vajern 

samt att inspektera skicket hos drivhjulet, då ett 

slitet drivhjul kan förstöra vajern. För att 

kontrollera att vajerspänningen i systemet hela 

tiden är rätt finns det automatiska 

uppsträckningssystem som kompenserar för om 

vajern tänjs ut, vilket underlättar 

underhållsarbetet avsevärt (Simmons, S. 2017). 

Den förväntade livslängden för vajern med 

diskerna ligger mellan 2,000 – 6,000 

driftstimmar, därefter måste vajern den bytas ut 

(Seibert, D. 2017).   

För att få en bild av hur aeromekaniska 

transportörer kan se ut, se figur 16. Stor 

leverantör av aeromekaniska transportörer är 

Spiroflow. 

  

Figur 16: Produktbild av en enkel konfiguration av 
aeromekaniska transportörer (Spiroflow u.å.3) 
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3.4.3 Rörformad dragtransportör 

Rörformade dragtransportörer som 

på engelska kallas för ”Tubular 

Drag Conveyors” är i 

konstruktionen mycket lik 

aeromekaniska transportörer, 

vilket man kan se i figur 17. De är 

också uppbyggda av ett rörsystem 

som en vajer med skivor på körs 

igenom. Rörsystemen och andra 

metallkomponenter tillverkas av 

kolstål eller rostfritt stål beroende 

på behov. Skivorna som kan ses i 

figur 18 tillverkas för det mesta av 

UHMWPE polymerer på grund av 

att det är det mest allsidiga 

materialet. I vissa fall kan dock 

skivorna tillverkas av till exempel 

nylon eller polyuretan, vilket 

material som väljs ut beror på vilka 

egenskaper materialet som ska 

transporteras har (Spiroflow u.å.10). 

Man kan ibland också få en 

polymerbeläggning på stålvajern för 

att underlätta renhållningen (Flexicon 

u.å.3). 

De primära skillnaderna mellan 

rörformade dragtransportörer och 

aeromekaniska transportörer är att 

vajern med skivorna körs med en lägre 

hastighet samt att toleransen mellan 

skivornas diameter och rörets inre 

diameter är mindre (Spiroflow u.å.4). 

Denna typ av utrustning kan användas för att transportera material längre sträckor och ha en 

total systemlängd på 120 meter (Seibert, D. 2017b). De kan också konfigureras till att ha flera 

in- och utlopp över långa sträckor. Drivningen av systemet sker via en elmotor som är 

kopplad till ett drivhjul. Drivhjulet kan också utrustas med automatisk vajeruppspänning för 

att underlätta underhåll (Spiroflow u.å.4). Ett enklare system av denna typ kostar runt $20,000 

och ett mer sofistikerat system med många funktioner kan kosta runt $90,000 (Seibert, D. 

2017b).  

  

Figur 17: Rörformad dragtransportör i drift med genomskinligt rör (Lee, M. 
2015) 

Figur 18: Illustrering av vajern med tillhörande skivor (Flexicon u.å.3) 
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Då rörformade dragtransportörer har mycket likheter i konstruktionen med aeromekaniska 

transportörer så har de även mycket likheter i egenskaperna. Några exempel på dessa är 

följande: 

 Låg energiförbrukning i förhållande till volymen material som transporteras 

 Låg ljudvolym under 80-85 dBA 

 Varsam transportering av materialet 

 Stängt system som skyddar mot yttre kontaminering 

De har dock även ett problem gemensamt vilket är att de inte tillför någon blandning. 

De material som är lämpliga att transportera med rörformade dragtransportörer är torra eller 

sköra material med fin partikelstorlek som pulver och granulat. Exempel på material som är 

olämpliga att transportera är de som är flytande, har stor partikelstorlek, är klibbiga eller är 

klumpbildande (Seibert, D. 2017c).  

När det gäller rengöring av systemet finns det här en hel del intressanta lösningar. Det finns 

rengöringsutrustningsenheter för torrengöring som kan monteras i systemet. Dessa rengör 

systemet kontinuerligt och om detta är tillräckligt för processen så behöver aldrig systemet stå 

still för rengöring. Exempel på sådan rengöringsutrustning är följande:  

 Munstycken som kontinuerligt blåser ren skivorna från partiklar med tryckluft 

 Borstar som skivorna körs emot ut efter systemet, vilket också tar bort partiklar från 

skivorna 

 Torkarskiva gjord i polyuretan som är lite större än de andra skivorna och torkar bort 

partiklar och annan smuts från insidan av rören (Cablevey u.å.) 

Det är också möjligt att genomföra våtrengöringar på samma sätt som för aeromekaniska 

transportörer. 

Det finns dock en risk att smuts kan ansamlas i håligheterna på vajern. Detta kan dock lösas 

med den tidigare nämnda polymerbeläggningen men då finns istället risken att beläggningen 

släpper med tiden (Seibert, D. 2017c). 

Underhållsarbetet för rörformade dragtransportörer är mycket likt det för aeromekaniska 

transportörer. Man måste även här kontinuerligt spänna upp vajern, vilket kan skötas 

automatiskt av rätt utrustning. Den förväntade livslängden för vajern ligger här också på runt 

2,000 till 6,000 timmar (Seibert, D. 2017b). 
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Det finns också en annan version av rörformade dragtransportörer som på engelska kallas för 

”Tubular Chain Drag Conveyor”. Den primära skillnaden är att vajern har ersatts av en kedja. 

Kedjan kan bestå av en enklare kätting som kan ses i figur 19 eller en kraftigare kedja som 

består av länkar som binds samman av sprintar. Båda typerna av kedja klarar tyngre 

belastning än vajern och har en längre livslängd. Kättingar har fördelen att de är lättare att 

göra ren än vajern medan den kraftigare kedjan är olämplig för sanitära miljöer (Spiroflow 

u.å.11).  

 

Figur 19: Illustrering av en kedja med kättingar och tillhörande skivor (Spiroflow u.å.4) 

För att få en bild av hur rörformade dragtransportörer kan se ut, se figur 20. Stora leverantörer 

av rörformade dragtransportörer är Spiroflow, Flexicon, Cabelvey, Schrage och Luxme. 

Figur 20: Produktbild av en enkel konfiguration av en rörformad dragtransportör (Spiroflow u.å.5) 
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3.4.4 Pneumatiskt transportsystem  

I pneumatiska transportsystem med hög andel luft, vilket på engelska kallas för ”dilute-phase” 

fraktas materialet i en luftström som uppstår på grund av det över- eller undertryck som 

skapas av en trycklufts- eller vakuumpump. Man brukar därför dela upp pneumatiska 

transportörer i övertryckssystem och undertryckssystem på grund av att deras uppbyggnad 

och funktion är olika. Dessa system kan precis som tidigare alternativ tillverkas i kolstål eller 

rostfritt stål (Flexicon u.å.6). 

Övertryckssystem är uppbyggda av en 

tryckluftskompressor som blåser in luften i början 

av systemet med högt tryck. Vid materialinloppet 

för denna typ av system måste en roterande ventil 

användas för att tryckskillnaden mellan systemet 

och atmosfärstrycket ska behållas, se figur 21. Vid 

utloppet för materialet kan man använda sig av en 

filtermottagare eller en cyklonseparator, se figur 22 

och 23 för funktionsbeskrivning. Man kan också 

blåsa materialet direkt till den önskade behållaren 

såvida man kan filtrera den utgående luften från 

damm (Flexicon u.å.7).  

 

Filtermottagare separerar luften från materialet genom ett filter i kombination med 

gravitation. Denna lösning passar bra för material som lätt dammar då den utgående luften 

filtreras. Cyklonseparatorer använder sig istället av centrifugalkraften och gravitation för att 

skilja på luft och material. Här passar material med stor partikelstorlek som inte dammar 

bättre då det oftast inte finns några filter (Flexicon u.å.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Funktionsbeskrivning av 
cyklonseparator med roterande 
ventil (Flexicon u.å.5) 

 

Figur 23: Funktionsbeskrivning av 
filtermottagare med roterande ventil 
(Flexicon u.å.5) 

Figur 21: Funktionsbeskrivning av materialinloppet 
via en roterande ventil (Flexicon u.å.4) 
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Undertryckssystem är uppbyggda av en 

vakuumpump som skapar ett undertryck i slutet 

av systemet. Till skillnad från övertryckssystem 

behövs här ingen speciell utrustning vid inloppet 

för material. Här räcker det med ett enkelt rör 

som suger upp material ur en behållare men det 

går också bra att använda sig av en roterande 

ventil på samma sätt som för övertryckssystem. 

Vid materialutloppet krävs det dock att man 

använder en filtermottagare eller en 

cyklonseparator för att separera materialet från 

luften. Dessa är lämpliga att placera direkt 

ovanför den önskade behållaren så det bara är att 

släppa materialet rakt ner. För att åstadkomma 

kontinuerlig utmatning av material måste man ha 

en roterande ventil i botten av filtermottagaren 

eller cyklonseparatorn så att luftflödet och 

därmed funktionen inte påverkas av 

materialutsläppet (Flexicon u.å.7). För att få en 

översiktlig bild på hur ett undertryckssystem 

fungerar med batchutmatning av material och 

filtermottagare, se figur 24. 

De huvudsakliga fördelarna med övertrycksystem över undertrycksystem är att de är mer 

effektiva, de kan transportera material över längre sträckor och att de kan blåsa materialet 

direkt till nästa process eller behållare utan någon roterande ventil. Några fördelar med 

undertrycksystem är däremot att det är mindre risk för att material eller damm läcker ut ur 

systemet och att materialinmatningen är mycket enklare (Flexicon u.å.7).  

Pneumatiska transportsystem är betydligt mindre energieffektiva än de mekaniska 

transportsystem som tagits upp tidigare. För jämförbara materialflöden krävs en elmotor på 

runt 20-40 hästkrafter som driver tryckluftskompressorn eller vakuumpumpen, vilket är 

många gånger högre. Ljudnivån är också mycket högre än för de tidigare nämnda mekaniska 

transportörerna och kräver någon form av ljuddämpning eller att de monteras avskilt från 

processen. Denna typ av utrustning tillför inte heller någon blandning till materialet och 

kommer därför också kräva separat materialblandning (Spiroflow u.å.12).  

Centrifugalkraften gör att materialet slungas in i rörväggarna när röret svänger. Detta kan 

resultera i att materialets kvalitet försämras samt att slitage uppstår på insidan av rören. 

Rörsystemet är slutet så materialet är skyddat från yttre kontaminationer. 

Materialflödeskapaciteten för denna typ av utrustning går upp mot 10,000 kg/h men kan 

påverkas mycket beroende på egenskaperna för det transporterade materialet (Spiroflow 

u.å.12). 

  

Figur 24: Illustrering av ett undertrycksystem med 
batchutmatning (Spiroflow u.å.6) 
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Lämpliga material att transportera med pneumatiska transportsystem är pulver och granulat 

som kräver varsam hantering. Material som bör undvikas är pulver som kan fastna på insidan 

röret samt kletiga material (Spiroflow u.å.6). 

Rengöringen liknar mycket den för aeromekaniska transportörer då denna utrustning i princip 

inte heller lämnar något material kvar i systemet. Systemet behöver därför i många fall inte 

stoppas för rengöring. Om systemet ända behöver rengöras så kan man köra salt genom 

systemet för att polera rent det (Spiroflow u.å.12). 

Stora leverantörer av pneumatiska transportörer är Flexicon, Spiroflow och Volkman. 
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3.4.5 Kontinuerlig skruvmixer 

Den kontinuerliga skruvmixern är uppbyggd av samma typer av delar som flexibla 

skruvtransportörer fast med vissa modifikationer. Konstruktionen består av en stor och en 

liten horisontell flexibel skruvtransportör, där den mindre matar materialet till en centrerad 

punkt en bit in i den stora skruven som kan ses i figur 25. Därefter blandas materialen tills de 

når utloppet. Spiralerna som används här är standardmodeller från flexibla skruvtransportörer. 

Materialen som används i rören specificeras inte av tillverkaren men då de är baserade på 

flexibla skruvtransportörer bör det vara samma sorters material som används. 

Materialen som kan används i 

rören som syns i figur 26 bör 

också vara samma som de andra 

skruvarna vilket i första hand 

innebär UHMWPE men även stål 

eller gummi beroende på behoven. 

Detta är dock något som måste 

bekräftas.   

 

Då kontinuerliga skruvmixrar tillverkas av samma typer av delar som flexibla 

skruvtransportörer så kommer även prisbilden att vara ganska lika, alltså kommer dessa också 

kosta mellan $4,000-$20,000 beroende på systemets storlek och komplexitet.  

Denna typ av utrustning kan användas för att transportera och blanda fritt flödande material i 

form av granulat, flagor, pellets eller pulver. Det behövs därför ingen separat 

blandningsutrustning.  

För rengöring av systemet måste det plockas isär för att man ska komma åt insidan av röret 

och spiralen. För att underlätta isärplockningen kan systemet utrustas med snabbkopplingar 

men det innebär fortfarande en nedmontering (Spiroflow u.å.7).   

Figur 25: Funktionsbeskrivning av den kontinuerliga skruvmixern (Spiroflow u.å.7) 

Figur 26: Förtydligande av hur konstruktionen fungerar (Spiroflow u.å.7) 
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Underhållsarbetet inkluderar samma typer av moment som för flexibla skruvtransportörer 

men det finns lite fler rörliga delar på den kontinuerliga skruvmixern då två spiraler samt 

elmotorer används.  

Leverantör av denna utrustning är Spiroflow.  
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3.4.6 Utmatningsskruv i plast 

Denna lösning skiljer sig ganska mycket från övriga koncept. Lösningen bygger på att man 

ersätter en befintlig skruv med denna nya skruv i plast och behåller driftmekanismen och röret 

med mera.   

Konstruktionen av den nya skruven i plast består av en hexagonformad rostfri stålaxel som 

moduler i plast skjuts på vid montering, se figur 27. För att uppnå bästa hållbarhet och 

funktion så rekommenderas det att man spänner ihop alla plastmodulerna på axeln med en 

skruv i ena änden och ett stop i andra änden. 

 

Figur 27: Illustrering av konstruktionen för utmatningsskruven i plast (Archimedys u.å.1) 

Det finns fyra primära typer av moduler, en startdel, en del med halv stigning, en del med full 

stigning och en avslutande del, se figur 28. Man kan sedan kombinera dessa på olika vis för 

att skapa skruvar med olika egenskaper.  

 

Figur 28: Illustrering av de olika modulerna som används för att bygga en skruv (Archimedys u.å.1) 

Modulerna kan tillverkas av olika plaster med olika egenskaper och färg, se figur 29. 

Modulerna med röd färg är avsedda för lätt och medeltungt arbete där högt slitmotstånd 

efterfrågas. De vita modulerna är till för att transportera livsmedel eller andra material med 

höga sanitära krav. Materialet de tillverkas av är godkänt enligt europadirektivet 1935/2004 

och FDA. De grå modulerna är 

tillverkade av ett elektriskt 

ledande material för att undvika 

att statisk elektricitet skapar en 

gnista vid urladdning vilket 

nämnts för ett tidigare koncept. 

Figur 29: Moduler i olika material med olika egenskaper och färg (Archimedys u.å.1) 
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De är därmed ämnade för miljöer där explosionsrisk råder (Oinonen Tooling 2012).  

Denna typ av konstruktion eliminerar risken för metall mot metall slitage mellan skruven och 

röret, vilket tidigare skapat metallspån.  

Material som kan transporteras av denna skruv är i stora drag samma som för liknande 

skruvar i stål. Material som inkluderas här är bland annat plastgranulat, gummigranulat, 

socker, salt, kol och träflis (Oinonen Tooling u.å.). 

Då den nya skruven kan sitta i samma typ av konstruktion som den nuvarande 

fullbladsskruven så kommer rengöringen fungera på samma sätt som tidigare. Plastmodulerna 

har också en yta som är lätt att rengöra. Man kan vid behov även täta springan mellan 

modulerna med limmet Loctite 9840 enligt tillverkaren för att ytterligare förenkla rengöringen 

på bekostnad av att man inte längre kan byta en specifik modul (Archimedys u.å.1).   

Underhållet av denna skruv kommer att bli enklare än för den nuvarande fullbladsskruven då 

utslitna delar enkelt kan bytas ut utan att skruven behöver svetsas eller bearbetas på annat sätt. 

Enligt tester av Archimedys kan de här skruvarna vara upp till tre gånger mer slitagetåliga i 

vissa tillämpningar än motsvarande skruvar i stål (Oinonen Tooling 2012). Underhåll av 

lager, elmotor, växel med mera kommer fungera på samma sätt som tidigare.  

För att få en bild av hur utmatningsskruven i plast kan se ut, 

se figur 30 och 31. Utvecklare av dessa utmatningsskruvar 

är Exeventys och produktlinjen kallas för Archimedys. Det 

finns flera olika europeiska underleverantörer som 

rekommenderas av Archimedys men bara en som har 

Sverige som sitt område, vilket är Oinonen Tooling.  

Det finns ytterligare en tillverkare av modulära 

utmatningsskruvar i plast som i konstruktionen är mycket 

lik Archimedys skruv. Denna tillverkare heter Martin 

Sprocket & Gear och produkten kallas för modular plastic 

screw.  

Figur 30: Illustrering av hur axeln och modulerna ser ut samt hur de sitter ihop (Oinonen Tooling 2012) 

Figur 31: Bild på hur produkten kan se ut i 
verkligheten (Archimedys u.å.2) 
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3.5 Konceptutvärdering 

Resultatet av arbetet med elimineringsmatrisen kan ses i tabell 2. Här har de olika lösningarna 

betygsatts efter huruvida de uppfyller kraven ur kravspecifikationen som även kan ses i tabell 

3. Lösningarna är numrerade efter den ordning som de presenteras i 

konceptgenereringskapitlet, för ett förtydligande se tabell 4. En viktig aspekt att notera är att 

betygsättningarna är i stort sett baserade på den informationen som fanns tillgänglig i källorna 

till konceptbeskrivningarna då mailkommunikationen med företagen gick överlag mycket 

långsamt och i vissa fall uteblev svar helt. 

Tabell 2: Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz  

Elimineringsmatris Elimineringskriterier: 

 L
ö

sn
in

g 

 K
ra

v
 1

 

 K
ra

v
 2

 

 K
ra

v
 3

 

 K
ra

v
 4

 

 K
ra

v
 5

 

 K
ra

v
 6

 

 K
ra

v
 7

 

[+] Ja 

[-] Nej 

[?] Mer info krävs 

[!] Kontroll produktspec 

Beslut: 

[+] Fullfölj lösning 

[-] Eliminera lösning 

[?] Sök mer info 

[!] Kontroll produktspec 

Kommentarer Beslut 

1 + + ? + + + +  Mer info om rengöring ? 

2 + + - + - + +   - 

3 + + + + - + +   - 

4 + + - + - + +   - 

5 + ? - + + + +  Materialspecifikation saknas - 

6 + + + + + + +   + 
 

Tabell 4: Nedskrivning av kraven från kravspecifikationen 

 

 

 

 

  

Krav 1 Klara ett materialflöde på minst 2000 kg/h 

Krav 2 

Ej påverkas av slitage på ett sätt som kan 

förorena materialet med metallspån  

Krav 3 

Vara minst lika enkel att rengöra som 

nuvarande utrustning vid byte för tillverkning 

av en annan materialblandning 

Krav 4 Hög säkerhet mot personskador 

Krav 5 

Ge möjlighet att tillsätta talk eller silica till 

materialet med en jämn fördelning och 

blanda det utförligt för att eliminera klumpar 

Krav 6 

Transportera materialet till slutförpackningen 

på ett sätt som inte utsätter det för yttre 

kontaminationer 

Krav 7 Får ej ta upp stor golvyta i produktionen 

1 Flexibla skruvtransportörer 

2 Aeromekaniska transportörer 

3 Rörformad dragtransportör 

4 Pneumatiska transportsystem 

5 Kontinuerlig skruvmixer 

6 Utmatningsskruv i plast 

Tabell 3: Förtydligande av konceptens numrering 
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Den enda lösningen som direkt uppfyllde alla kraven i kravspecifikationen är 

utmatningsskruven i plast. Detta beror till stor del på att samma konstruktion som för den 

nuvarande fullbladsskruven kan användas. Denna konstruktion uppfyllde redan alla kraven 

förutom det angående slitage som kan orsaka metallspån och detta åtgärdades genom ett 

materialbyte i skruven, då slitage uppstod mellan skruven och röret.  

De strikta kraven som var satta för den nya utrustningen visade sig inte tillåta någon av de nya 

utrustningstyperna i sitt originalskick som hittades under sökarbetet. Då kommunikationen 

med de utländska tillverkarna gick långsamt kunde inte heller någon hänsyn tas till eventuella 

modifieringar som de kan erbjuda på sina produkter för att de ska uppfylla kraven.  

De krav som kom att sålla ut de övriga lösningarna var enbart krav 3 och 5. De lösningar som 

inte uppfyller krav 5 skulle i så fall behöva kompletteras med separat blandningsutrustning för 

att uppfylla det kravet vilket också var något som undersöktes i ett tidigt skede av 

konceptgenereringen. Det visade sig dock att dessa var uteslutande stora och klumpiga vilket 

resulterade i att krav 7 inte uppfylls istället och i kombination med detta blir systemet också 

mer komplicerat. Det blir därmed också fler delar att rengöra samt underhålla vilket gjorde att 

dessa koncept eliminerades.  

De lösningar som inte uppfyller krav 3 är svåra att komma åt för rengöring av kvarvarande 

material och/eller beläggningar av talk eller silica pulver. Ett lämpligt sätt att rengöra 

systemen på är tryckluft, vilket är det som används idag. Problemet med de lösningar som inte 

uppfyller krav 3 är att det inte går att komma åt att blåsa ren de interna komponenterna i 

systemet utan att montera ned det vilket försvårar arbetet avsevärt jämfört med nuvarande 

lösning.   

För lösning 1, den flexibla skruvtransporören, fanns det inte tillräckligt med information kring 

rengöringen för att kunna utesluta eller godkänna den för krav 3. Därför sattes betyget att mer 

information krävs för göra ett välgrundat beslut för eller emot denna lösning då den annars har 

potential att bli en bra lösning. 

Lösning 5, den kontinuerliga skruvmixern har fått betyget att mer information krävs för att 

betygsätta krav 2. Detta beror på att produktbeskrivningen är tunn och inte specificerar vilka 

material som rören till skruvarna kan tillverkas av. Detta resulterar i att metall mot metall 

slitage inte kan uteslutas ifall rören enbart kan tillverkas av stål. 

Planen var från början också att göra en relativ beslutsmatris enligt Pugh för att på ett enkelt 

sätt presentera för- och nackdelar med de kvarvarande koncepten efter önskemål och krav från 

kravspecifikationen. Denna matris skulle sedan agera underlag för ett företagsbaserat beslut. 

Det visade sig dock att enbart ett koncept uppfyllde alla krav och kunde fullföljas. Detta 

medförde att inga fler koncept behövde elimineras vilket gjorde den relativa beslutsmatrisen 

ointressant för projektet.  
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4. Diskussion 

I början av projektet var det inte uppenbart vilket eller vilka mål som var den primära orsaken 

till att projektet startades. Det var inte förrän efter att en viss tid spenderats på företaget med 

projektarbetet som det visade sig att det egentliga problemet var metallspånskontaminering av 

materialet och inte transportering av materialet. 

Under arbetet med processbeskrivningen och nulägesanalysen klarnade det vad företaget 

egentligen var ute efter. Dessa delar av projektet kom att ta ganska mycket tid då all fakta till 

processbeskrivningen och nulägesanalysen kom från intervjuer med handledarna. Efter 

nulägesanalysen blev arbetet mer fristående från utomstående faktorer vilket gjorde det 

betydligt lättare att följa den uppdaterade tidsplanen.  

Nulägesanalysen har varit mycket givande för projektet. Processbeskrivningen har varit av 

mindre betydelse för resten av projektet men ändå mycket intressant att jobba med. Denna del 

kunde ha skurits ned för att frigöra mer tid för framförallt konfigurationen men detta är ändå 

inget som ångrats i efterhand.  

Efter upprättandet av kravspecifikationen blev det tydligt vad som efterfrågades. Det visade 

sig dock vara mycket svårare än förväntat att hitta relevanta lösningar på problemet. Orsaker 

till detta kan bland annat vara att många tillverkare av transportutrustning presenterar sina 

produkter på ett bristfälligt sätt för att man ska kunna bedöma dem utifrån den informationen. 

Det verkade också som många tillverkare inte satsar så mycket på sin webbaserade 

marknadsföring. I kombination med detta så är det även en ovanlig tillämpning för 

transportutrustning med tanke på att den ska blanda materialet utförligt och samtidigt vara 

enkel att rengöra vilket gör det svårare att hitta bra lösningar.  

För att få tag på fakta om de olika koncepten som inte kunde hittas på tillverkarnas webbsidor 

så kontaktades några av dem via mail med frågor. Det visade sig dock ta både lång tid att få 

svar samt att det var svårt att få ut några större mängder fakta denna väg. Därför är i princip 

hela konceptbeskrivningarna baserade på tillverkarnas webbsidor. Vissa tillverkare hade dock 

mycket bra information och bilder på sina webbsidor vilket gjorde att det i slutändan 

fungerade rätt bra ändå.    

Metoden för sökarbetet fungerade bra så fort man hittade rätt engelska sökfraser vilket var 

väldigt avgörande för vilka resultat sökningarna gav. Att undersöka olika tillverkare av 

samma typ av utrustning var en mycket tidsödande process för att hitta de med tillsynes bäst 

produkter samt bäst presentation av dem.  

Det var från början planerat att den bästa lösningen skulle tillämpas för den aktuella processen 

genom en konfigureringsfas under förutsättning att tid fanns. Men på grund av att de tidiga 

faserna av projektet drog ut på tiden samt att sammanställningen av rapporten var en 

tidskrävande process så fanns tyvärr inte tillräckligt med tid för att undersöka detta. 
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Resultatet av sökarbetet var att en mängd olika koncept hittades som till viss del kunde 

uppfylla kraven i kravspecifikationen. Det var dock endast ett av dem som lyckades uppfylla 

alla krav och därmed passerade elimineringen i konceptutvärderingen. Detta var 

utmatningsskruven i plast som bygger på konstruktionen hos den befintliga utrustningen som 

redan är specialanpassad för denna tillämpning. Denna lösning är mycket intressant då den 

teoretiskt löser huvudproblemet samtidigt som att det inte är så svårt att testa eller tillämpa 

den i förhållande till de andra lösningarna.  

Det som talar emot utmatningsskruven i plast och även övriga koncept förutom pneumatiska 

transportörer är att slitaget av plastkomponenterna ger upphov till mikroskopiska 

plastpartiklar som kan kontaminera materialet. Denna aspekt påpekades av Spiroflow via 

mailkontakt och gäller deras UHMWPE baserade produkter men då utmatningsskruven i plast 

utsätts för liknande slitageförhållanden så lär plastpartiklar kunna uppstå även där. För 

livsmedelsindustrin innebär plastpartiklarna inga problem enligt Spiroflow då de är ofarliga 

att få i sig men om det innebär problem för HEXPOL TPE AB är svårt att svara på och är 

något som måste testas av kunnig personal. De nämnde också att det inte finns någon risk att 

större plastbitar går ur utrustningen så länge den installeras och underhålls på ett korrekt sätt.  

Övriga koncept är betydligt mer komplicerade att tillämpa men har vissa intressanta 

egenskaper som till exempel automatisk kontinuerlig rengöring av systemet samt total 

uttömning av material vilket medför att manuell rengöring kan undvikas.   

I arbetet med konceptgenereringen undersöktes separat blandningsutrustning som ett sidospår 

men bara för att inget lämpligt alternativ påträffades bör inte denna väg överges helt. 

Anledningen till det är att om man kan ta fram en specialanpassad blandare och kombinera 

denna med en lämplig transportutrustning så finns möjligheter att skapa nya intressanta 

lösningar. 

Något som kunde ha ändrats för att få fram andra och kanske bättre koncept skulle ha varit att 

inkludera tillverkarna i problemlösningen så att de kunde bidragit med sin expertis inom 

området. Detta hade dock förmodligen krävt mycket tid på grund av den långsamma 

kommunikationen men man kunde ha fått en bra inblick i vilka typer av anpassningar som är 

möjliga för de olika utrustningarna.  

Sammanfattningsvis så har det varit svårt att hitta nya bra alternativ till utmatningsskruvar i 

stål. Detta beror till stor sannolikhet på att det är ett ganska ovanligt tillämpningsområde, 

vilket medför att det inte finns några perfekta färdiga alternativ som bara är att sätta in och 

köra. Det mest lämpliga tillvägagångsättet för fortsatta förbättringar inom detta område är 

därför med största sannolikhet att fortsätta att uppdatera och iterera på den redan 

specialiserade utmatningsskruven som används idag.  
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5. Slutsats 

Arbetet med projektet visade sig resultera i att ett flertal olika transportutrustningar hittades. 

Kraven som sattes upp i kravspecifikationen i diskussion med företaget visade sig svåra att 

uppfylla med en och samma utrustningslösning. Detta ledde till att alternativ som liknar den 

nuvarande fullbladsskruven började uppsökas istället. Den nuvarande utrustningen uppfyller 

redan alla kraven förutom det angående metallkontamination av materialet. Resultatet av detta 

blev att den enda lösningen som direkt uppfyller alla kraven hittades.  

Denna lösning bygger på en modifikation av den nuvarande fullbladsskruven. Lösningen 

grundar sig på att skruvaxeln i stål ersätts med en modulär skruv i plast som är utvecklad av 

Exeventys och produktlinjen kallas för Archimedys. Skruven består av en hexagonformad 

axel i rostfritt stål samt några olika typer av moduler i plast. Vid montering av skruven träs 

plastmodulerna på stålaxeln som både håller ihop skruven och agerar drivaxel.  

Archimedys utmatningsskruv kan fås i diverse olika längder och diametrar för att de enkelt 

ska kunna ersätta skruvaxlar i stål i så många befintliga processer så möjligt. De kan också fås 

med olika plastmaterial i modulerna beroende på egenskaperna hos det material som ska 

transporteras. För inköp i Sverige är underleverantören Oinonen Tooling den enda som 

rekommenderas av Archimedys.  

Den huvudsakliga fördelen med denna skruv är att den eliminerar risken för metall mot metall 

slitage och därmed den primära källan för metallspån. Detta var också det problem som under 

projektets gång visade sig vara det som innebar mest problem för företaget.  

Om man blickar tillbaka på de mätbara målen som sattes upp i början av projektet så uppfylls 

alla dessa i teorin. Huruvida livslängden förbättras är något som måste testas då många olika 

aspekter som till exempel egenskaperna hos materialet som transporteras inverkar på hur 

skruven slits och därmed hur länge den håller. Kontaminering av materialet med metallspån 

förebyggs också då allt metall mot metall slitage elimineras om skruven tillverkas av plast. 

Rengöringen kommer dock inte påverkas överhuvudtaget då den nya lösningen bygger på den 

gamla konstruktionen av fullbladsskruven. 

Avslutningsvis så bör denna modifikation av den nuvarande fullbladsskruven inte påverka hur 

de övriga kraven i kravspecifikationen uppfylls men det är inget som kan garanteras utan det 

är något som bör provas i form av ett pilotprojekt. 
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6. Rekommendationer för fortsatt arbete 

För att driva utvecklingsarbetet vidare inom den nuvarande riktningen blir nästa steg att 

konfigurera och dimensionera Archimedys utmatningsskruv efter den nuvarande 

konstruktionen för fullbladsskruven i samarbete med Oinonen Tooling eller annan 

underleverantör för att sedan kunna få en prisuppgift. Där ingår också att ta reda på vilken av 

de olika plastsorterna som passar bäst som material för skruven.  

Ett lämpligt nästa steg därefter är att sätta upp ett pilotprojekt med den nya skruven för att 

testa hur den beter sig tillsammans med de mer krävande materialen. Andra aspekter som 

också behöver testas för eventuella skillnader är: 

 Hur väl de blandar materialet med talk- eller silicapulver 

 Hur svåra de är att rengöra 

Som tidigare nämnts i diskussionen så måste det också undersökas om mikroskopiska 

plastpartiklar släpper från skruven och hamnar i materialet samt vilken effekt det i så fall har. 

 

Eftersom det alltid finns fler potentiella riskkällor till metallspån i en tillverkningsprocess av 

denna typ så skulle man kunna implementera metalldetektorutrustning som automatiskt 

avlägsnar metall utan involvering av operatörerna. Detta är förmodligen också ett betydligt 

mer realistiskt alternativ än att eliminera alla riskkällor.  

Ett alternativ är att sätta in två tunneldetektorer mellan centrifugeringen av materialet och 

utmatningsskruven. Den första kan då vara kopplad till ett utsläpp för spillmaterial som 

öppnas om metall upptäcks och en andra som bekräftar att metallen är borta när utsläppet 

stängs. En tunnelmetalldetektor fungerar så att materialet ska transporteras genom en tunnel i 

detektorn där det skannas för metall. 

Ett annat alternativ kan vara att använda metallseparatorer för fritt fallande material eller 

material som transporteras av ett pneumatiskt transportsystem. Det skulle i vilket fall som 

helst vara mycket fördelaktigt att ha minst två detektorer/separatorer så att man alltid kan 

bekräfta att den första utrustningen lyckats att avlägsna all metall från materialet. Fördelen 

med att implementera ett system av denna typ är då att man kan bekräfta att ingen mer metall 

finns i materialet och därmed undvika att färdiga förpackningar behöver inspekteras vilket 

idag fördröjer att ordern färdigställs.  

Exempel på några leverantörer av denna typ av utrustning är Mettler toledo, Eclipe manetics, 

Bunting magnetics, Mesutronic och IFE-System. 
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Bakgrund 

Anledningen till att detta projekt startats är att företaget HEXPOL TPE AB före detta ELASTO 

Sweden AB vill undersöka möjligheten till förbättringar inom en specifik del av sin 

produktion. HEXPOL TPE AB ligger i Åmål och ingår i den internationella gruppen HEXPOL 

TPE. På fabriken i Åmål producerar man idag termoplastiska elastomerer som även kallas för 

TPE och detta har man gjort sedan 70-talet. Ett av de mest framgångsrika produktområdena 

för fabriken i Åmål är den medicinska industrin där deras material används till utrustning 

som till exempel kolvtätningen hos engångssprutor och medicinsk slang. Produkterna som 

levereras är dock inga färdiga konsumentprodukter utan enbart termoplastiska elastomerer 

med olika egenskaper i form av granulat som packas i lådor eller säckar på pallar. Deras 

kunder använder i sin tur granulaten för att bland annat formspruta egna produkter. 

Produktionen hos HEXPOL TPE AB kan beskrivas som kontinuerlig tillverkning där 

maskinparken består av ett flertal produktionslinjer med varierande ålder och kapacitet. Fyra 

av dessa produktionslinjer står idag för majoriteten av tillverkningen. I slutet av varje 

produktionslinje sitter det en utmatningsskruv som med ett jämnt och reglerbart flöde 

transporterar de färdiga granulaten från produktionslinjen till lådor eller säckar på pallar för 

slutpaketering. Utmatningsskruven ger också möjlighet att tillsätta talk eller silica i 

materialet för att göra det mer lätthanterligt hos kunden. 

Dessa matarskruvar har ställt till med en del problem i produktionen som till exempel att de 

är svåra att rengöra vid omställning för produktion av en annan materialblandning, 

metallspån följer med granulaten eller att skruven går av. 

Det finns därför ett intresse av att göra en genomgång och analys av alternativ utrustning till 

de nuvarande matarskruvarna så att man i framtiden förhoppningsvis kan undvika dessa 

problem. 

 

Referensdokument: 

 Kurs-PM 

 Projektbeskrivning 
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Mål 

Målet med projektet är att ta fram alternativ utrustning för att transportera de färdiga 

granulaten från produktionslinjen till den slutliga behållaren för utleverans och som gör att 

man undviker de nuvarande problemen utan att försämra funktionen.  

De mätbara mål som den nya utrustningen önskas uppfylla är att: 

 Ge möjlighet att tillsätta talk eller silica i materialet 

 Vara enklare att rengöra vid omställning av produktionslinjen 

 Ej påverkas av slitage på ett sätt som kan orsaka föroreningar som till exempel 

metallspån i materialet 

 Ha längre livslängd än nuvarande lösning 

 Klara tillräckligt höga materialflöden för att inte bli en flaskhals i produktionslinjen 

Önskvärt är att presentera ett referensobjekt på den nya lösningen. 

Projektet kommer att genomföras under 600 arbetstimmar och ska vara färdigt den 16/5. 

Därefter ska opponering och slutredovisning genomföras den 31/5-1/6. Slutinlämning av 

rapporten sker den 9/6 efter korrigering från opponeringen.  
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Projektledare 

Markus Isaksson markus.isaksson95@gmail.com 070-63 64 742 
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Examinator 
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Projektmodell 

Syftet med projektmodellen som kan ses i tabell 1 är att på ett tydligt sätt ställa upp 
projektets olika faser samt vilka moment som ingår i respektive fas. Ett färdigdatum sätts 
också upp för att man ska ha något att sikta mot, för en mer överskådlig tidsplanering i form 
av Gantt-schema se bilaga A. 

Tabell 1 Projektmodell 

Projektfaser Uppgifter Färdigpunkter Färdigdatum 

Planeringsfas Projektplan  2/2 

  Godkänd 
projektplan 

 

Förstudie Problemanalys  Vecka 7 

Utrustningsundersökning Hitta så många olika 
utrustningsmöjligheter som 
möjligt 

 Vecka 11 

Utrustningsval Utvärdera alla alternativ 
mot mål och kriterier samt 
vikta dem mot varandra för 
att sedan välja det bästa 
alternativet 

 Vecka 14 

Delredovisning Presentation metod  4/4 

  Godkänt 
metodkapitel 

 

Leverantörsundersökning Hitta en leverantör av 
denna utrustning 

 Vecka 15 

Dimensionering och 
tillämpning 

Dimensionera utrustningen 
så den klarar önskat 
materialflöde och hitta ett 
sätt att integrera den i 
produktionen 

 Vecka 17 

Kringutrustning Identifiera nödvändig 
kringutrustning för 
installation av den nya 
utrustningen 

 Vecka 18 

Rapportskrivning Rapportinlämning för 
opponering 

  

Slutredovisning Presentation  31/5-1/6 

Rapportskrivning Slutinlämning för 
betygssättning 

 9/6 

  Godkänd 
rapport 
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Kommentarer till tidsplan och resursplan 

Gantt-schemat i bilaga A har skapats efter preliminära inlämningsdatum och grova 

bedömningar av hur lång tid olika arbetsmoment tar. Denna tidsplan kommer att 

uppdateras, ändras och bli mer detaljerad med projektets gång då det i nuläget är mycket 

svårt att bedöma tidsåtgången för olika moment. En viktig aspekt att notera med 

planeringen är att arbetet kommer att gå i halvfart det vill säga ett snitt på 20 timmar/vecka 

mellan vecka 4-13 då en annan kurs läses parallellt och därefter gå över i helfart vilket 

motsvara 40 timmar/vecka.  

Det kommer också att ske två möten med handledaren som inte finns med i schemat.  

En kortfattad dagbok kommer att föras efter varje arbetsdag med tidsrapportering och 

viktiga kommentarer. 

Riskbedömning 

En riskanalys för projektet har utförts för att identifiera och förebygga risker som kan orsaka 

att projektets resultat blir otillräckligt eller att projektet inte hinner bli färdigt i tid. 

Riskerna bedöms på skala mellan 1-5 för hur hög sannolikheten är att risken inträffar och hur 

stor konsekvensen i så fall blir. Dessa värden multipliceras sedan för att ta fram en riskfaktor 

för varje risk. För resultatet av analysen med föreslagna åtgärder se tabell 2. 

Tabell 2 Riskanalys för projektet 

Riskbedömning S K R Åtgärd 

Projektet hamnar efter 
tidsplanen 

3 3 9 Marginaler i tidsplaneringen och 
regelbundna uppdateringar 

Sjukfrånvaro som försenar 
projektet 

1 3 3 Marginaler i tidsplaneringen samt en 
framtung arbetsprocess 

Begränsningsproblem 2 5 10 Avstämningar mot Gantt-schemat 
och målen samt återkoppla 

Förlust av dokument 1 5 5 Regelbunden säkerhetskopiering 

Arbetet håller inte tillräckligt hög 
kvalitet 

2 5 10 Regelbunden kontakt med 
handledaren så åtgärder kan göras i 
tid 

Projektet får inte den inriktning 
som förtaget tänkt 

2 5 10 Avstämning med företaget vid 
kritiska punkter under projektet 

Utrustningsundersökningen visar 
sig inte generera lösningar som 
uppfyller målen 

3 4 12 Se till att det finns tid för mer 
undersökning och diskutera med fler 
utomstående personer för att få nya 
idéer 

S: Sannolikhet 
K: Konsekvens  
R: Riskfaktor (K*S) 
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Dokumenthantering 

Hantering och lagring av projektets dokument kommer att ske på egen dator. Alla dokument 

och övriga filer kommer att säkerhetskopieras till en projektmapp på it`s learning en gång 

per vecka så att maximalt en veckas arbete kan förloras vid haveri. 

Namngivning av dokument kommer att ske på följande vis: 

Dokumentnamn_Förnamn_Efternamn_V.0.0 

Vid mindre förändringar av dokument blir versionen 1.1, 1.2 o.s.v. och vid större 

förändringar blir det 2.0, 3.0 o.s.v. 
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Bilaga A 

 

 

 

  

Figur 1: Projektplanering i form av Gantt-schema med den kritiska vägen ifylld 

och rödmarkerad 
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Bilaga 2. Uppdaterad tidsplan 

 

Figur 1: Uppdaterad projektplanering i form av Gantt-schema med den kritiska 

vägen ifylld och rödmarkerad 


