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Abstract

Development of a spreading system for drone-based
forest fertilization

Victor Appelgren & Simon Melin

Within forestry it is common to fertilize approximately 10 years 
before the final felling of the forest. Forest fertilization 
increases the volume of the forest and contributes to a better 
climate and economic gain for the forest owners. Fertilization is 
mainly performed by using customized spreading tractors or by 
using helicopters. In recent years another solution has been 
developed by using UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) to spread the 
fertilizer granules. Spreading of fertilizer granules with a UAV 
is considered to be more environmentally sustainable compared to 
spreading granules with a tractor or helicopter.

This bachelor thesis has aimed to develop a complete design basis 
for a spreader system in cooperation with Nordluft Automation AB. 
The spreader system has been designed to be applicable on a UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) and to be used for spreading fertilizing 
granules over forest areas. 

The product development process of the spreader initiated with 
interpreting the spoken needs of the end product into quantifiable 
metrics and a product specification. External and internal search 
of information within the product area was performed to gain 
better knowledge of spreader solutions and existing products on 
the market. After the search of information, several brainstorming 
sessions was performed to generate concepts of a possible spreader 
system. Early in the process it was decided that the generated 
concepts should involve a modular product architecture. The 
product development process was performed with good 
manufacturability in mind to achieve a flexible and economically 
sustainable spreading solution useable for different kind of 
forest fertilizers. 

The concept generation resulted in a spreading system with two 
modules. One module for controlling the flow of granules and one 
module for spreading the granules. 6 concepts of each module went 
on to a concept evaluation process where the winner was decided by 
using the Pugh matrix system. The final concept consisted of a 
knife-gate valve as the flow control module and a rotating disc 
with vanes module for spreading out the granules. The spreader 
system is connected to the power supply and control hub located on 
the drone, it is then mounted on the granule container that is the 
mainframe of the drone. This allows a desired amount of granules 
to flow to the rotation disc for spreading.

Detail design of the concept was performed with the Computer Aided 
Design (CAD) -program SolidWorks. Theoretical calculations of the 
spreader solutions components were made to ensure that the 
spreader solution was correctly dimensioned according to the 
product specification. An experiment of granular mass flow was 
performed to dimension the flow control modules orifice correctly 
since it was regarded as one of the most critical needs stated by 
Nordluft.

The end result of this thesis may be used by Nordluft Automation 
AB to develop and manufacture a prototype of the spreader 
solution.
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Sammanfattning 

Inom skogsbruk är det idag vanligt att gödsla skog cirka 10 år innan slutavverkning. 

Skogsgödsling ökar skogens volym och bidrar till en ekonomisk vinst för skogsägare och 

en miljömässig vinst för klimatet. Gödsling sker främst genom att använda 

specialanpassade traktorer eller genom spridning med helikoptrar. På senare år har dock ett 

nytt sätt att sprida gödningsgranulat växt fram genom användning av drönare eller ”UAV” 

(Unmanned Aerial Vehicle). Spridning av gödningsgranulat med UAV anses vara ett mer 

miljövänligt sätt att sprida ut gödningsgranulat jämfört med traktor och helikopter.  

I samarbete med Nordluft Automation AB har detta examensarbete utvecklat ett 

fullständigt konstruktionsunderlag för en spridarlösning som skall kunna appliceras på en 

UAV och användas vid spridning av gödningsgranulat över skogsmark. 

Produktutvecklingen med spridarlösningen påbörjades med att tolka de kundbehov som 

ställts på produkten i form av en kravspecifikation. Extern och intern informationssökning 

inom området utfördes för att få en bättre kunskap kring spridarlösningar och existerande 

lösningar på marknaden. Efter informationssökningen genomfördes ett flertal 

brainstorming-sessioner för att generera fram möjliga koncept på spridarlösningen. De 

koncept som genererades följde riktlinjer för god tillverkningsbarhet för att skapa en 

flexibel och ekonomiskt hållbar spridarlösning med möjlighet att användas för olika typer 

av skogsgödning. 

Konceptgenerering resulterade i en spridarlösning som bestod av en modul som 

kontrollerar flödet av granulat (flödesregulator) och en modul som sprider ut granulatet 

(spridare). 6 koncept av flödesregulator och 6 koncept av spridare gick vidare till en 

konceptvalsfas enligt Pughs matris för utvärdering och det vinnande konceptet bestod av en 

knivventil för kontroll av massflöde med en centrifugalt roterande disk för spridning av 

granulat. Flödesregulatorn kopplas mot drönarens styrsystem och fästs mot den inbyggda 

granulatbehållaren i drönarkroppen, för att kunna släppa vidare önskad mängd granulat för 

spridning med den roterande disken. 

Detaljkonstruktion av konceptet genomfördes med hjälp av CAD-programmet SolidWorks. 

För att kunna dimensionera spridarlösning korrekt utfördes teoretiska beräkningar på 

spridaren och flödesregulatorns komponenter. En fysisk laboration på massflöde av 

granulat genomfördes för att dimensionera flödesregulatorns öppning eftersom det ansågs 

vara ett av de mest kritiska behov Nordluft ställde på produkten. 

Det slutgiltiga resultatet av arbetet anses i framtiden kunna användas av Nordluft 

Automation AB för att tillverka en prototyp.  

 

Nyckelord: CAD, konstruktion, konceptutveckling, produktframtagning 

 



 

 

Förord 

Denna rapport är resultatet av det examensarbete vi utfört tillsammans med Nordluft 

Automation AB under våren 2018. Examensarbetet är det avslutande momentet av vår 

utbildning på högskoleingenjörsprogrammet inom Maskinteknik vid Uppsala Universitet. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Elof Winroth, Seán McGee och Sangharsh 

Bhustalimath på Nordluft som tagit emot oss med öppna armar och gett oss stöd med 

arbetet. Vi vill även tacka vår ämnesgranskare Lars Degerman för hans stöd under 

projektets gång. Tack till er övriga som hjälpt oss genom att bolla idéer och föra utveckling 

av projektet framåt. 

Uppsala, Maj 2018 

Victor Appelgren 

Simon Melin  
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1 Inledning 
Skogsavverkning utan återplantering av träd och gödsling av mark är inte en hållbar lösning 

för miljön eller ekonomin. Genom att gödsla skogsmark ca 10 år innan slutavverkning ges 

en ökning på 15–20 kubikmeter skog per hektar. Detta ökar vinsten för både klimatet och 

skogsägaren då skogens upptag av koldioxid ökar med minst 10 ton per hektar samt att 

trädens virkeskvalitet förbättras (Yara, 2018). 

Gödsling av skog i Sverige sker i dagsläget med hjälp av specialanpassade traktorer och 

med helikoptrar. Gödsling med traktorer är en långdragen spridningsprocess med dålig 

precision och åtkomst. Luftburen spridning med helikopter har stora fördelar på precision 

och effektivitet, men från en miljösynpunkt är det inte en hållbar lösning (Andersson, 

2018). Det är därför önskvärt att finna en lösning som lyckas ersätta de existerande 

produkterna som finns på marknaden.  

1.1 Företag 
Nordluft Automation AB är ett startupföretag som arbetar med att utveckla en modern 

lösning för spridning av gödningsgranulat. Deras vision är att utveckla en drönarbaserad 

(UAV) lösning som på ett mer miljövänligt och effektivt sätt ska kunna sprida 

gödningsgranulat över stora skogsområden.  

1.2 Problembeskrivning 
I dagsläget finns det ett minimalt utbud av spridarprodukter för drönare som klarar av de 

behov som Nordluft har. För att säkra en spridning av rätt mängd granulat per hektar och 

minska felgödning behöver en spridningsmekanism utvecklas som klarar god precision och 

flexibilitet. 

1.3 Syfte & förväntat resultat 
Detta examensarbete har som förväntat resultat att utveckla ett komplett 

konstruktionsunderlag med 3D-modellerade detaljer och tillverkningsritningar på en 

spridningsmekanism med flödeskontroll till en UAV (Unmanned Aerial Vehicle). 

Slutgiltiga resultat av projektet ska i framtiden kunna användas av Nordluft Automation 

AB för att tillverka en fysisk modell och behöver därför tillfredsställa de krav som har 

ställts på produkten.   
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar enbart lösningen för spridningsmekanismen till drönaren. Grunderna för 

utveckling av en fysisk prototyp har lagts, men valdes att inte genomföras på grund av brist 

på tid. Spridningsmekanismens styrsystem och kraftkälla kommer att placeras på drönarens 

chassi och kommer därför inte att behandlas i detta arbete. Granulatbehållaren kommer att 

vara integrerad i drönarens chassi och var vid utförande av examensarbete ej av bestämd 

karaktär och har därför inte tagits hänsyn till i detta arbete. 

1.5 Metod 
De metoder som användes under konstruktionen av spridarmekanismen beskrivs i detta 

kapitel. Processen för produktutveckling enligt Ulrich och Eppinger har använts flitigt 

under examensarbetets gång, stegen för processen beskrivs i följande avsnitt. En metod för 

att undersöka gödningsgranulatets massflöde utvecklades för att kunna dimensionera 

spridarmekanismens komponenter. 

1.5.1 Kundbehov 
För att säkerställa att produkten som framställs tillfredsställer de behov och förväntningar 

som kunden har, är det viktigt att identifiera kundens behov i ett tidigt skede av 

produktutvecklingsfasen. Att identifiera kundbehoven är det första steget i Ulrich och 

Eppingers konceptutvecklingsfas och senare steg som kravspecifikation, konceptgenerering 

och konceptval bygger alla vidare på kundens behov. Information samlas in genom rådata, 

tolkningar av utsägelser från kund och direkt uttalade behov. Insamlade data tolkas och 

organiseras i hierarki och den relativa vikten av de olika kundbehoven presenteras. 

Kundbehoven viktas på en skala 1–5 där 5 innebär högst viktning (Ulrich & Eppinger, 

2012). 

1.5.2 Produktkravspecifikation 

Efter att kundens behov har samlats in och tolkats behöver de subjektiva kundbehoven 

omvandlas till specifika, mätbara krav som ligger till grund för det fortsatta arbetet. En 

specifik funktion ska vara mätbar i ett värde. Exempelvis att spridarmekanismens vikt ej 

ska överskrida 5 kg. En del behov är subjektiva och går inte att mäta, “Some needs cannot 

easily be translated into quantifiable metrics. The need that the suspension instills pride 

may be quite critical to success in the fashion-conscious mountain bike market, but how 

can pride be quantified?” (Ulrich & Eppinger, 2012, s.98). 

Exempel på ett sådant behov är att spridarmekanismen ska vara estetiskt tilltalande. Vad 

som anses vara estetiskt tilltalande ligger enbart i betraktarens öga och ett sådant behov 

mäts därför enbart subjektivt. 

Produktkravspecifikationen är i ett tidigt skede av konceptutvecklingen de mål för 

kundbehoven som utvecklingsteamet önskar att uppnå. Under konceptutvecklingens gång 

kom specifikationerna att ändras när teamet stötte på kunskap om vilka krav som är möjliga 

att uppnå och vilka som behövde ändras på grund av tekniska förutsättningar. Därför 

ändrades produktkravspecifikationen flera gånger under konceptutvecklingsprocessen. För 

att veta om produkten har en chans att vinna kommersiell framgång är det vitalt att samla in 
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information om existerande produkter på marknaden för att kunna differentiera och jämföra 

produkten mot övriga, så kallad “Benchmarking”. I produktkravspecifikationen bestämdes 

ett idealiskt värde och ett marginellt värde för behoven. Det ideala värdet representerar det 

bästa värde som teamet önskar uppnå. Marginellt värde är det värde som är accepterbart 

men knappt räcker till för att produkten ska kunna konkurrera på marknaden (Ulrich & 

Eppinger, 2012). 

Efter färdigutvecklat koncept fastställs en kravspecifikation utifrån de värden som det valda 

konceptet uppnår, se Tabell 6.2. 

1.5.3 Identifiera problem 

Efter produktkravspecifikationen är nästa steg att börja med konceptgenerering. Det första 

steget i genereringen är att identifiera vilka tekniska problem som uppstår när kraven på 

produkten ska mötas. Problemen står sedan som grund för de lösningar som eftersöks under 

de efterföljande stegen av konceptgenereringen. 

1.5.4 Informationssökning 

Sökning av information görs för att få en bättre kunskap inom relevant kunskapsområde. 

Information söks externt, exempelvis genom att undersöka patent, konsultera experter, 

intervjua användare och andra intressenter inom produktområdet, kolla på existerande 

lösningar och söka efter relevant litteratur. Intern informationssökning innebär att ta tillvara 

på den kunskap som finns inom teamet. Teamets kunskap används i olika kreativa övningar 

för att komma fram till idéer och lösningar på de identifierade problemen. Brainstorming är 

ett exempel på hur intern informationssökning genomförs.  

Sökning av information gjordes genom en mängd olika informationskanaler. 

Sökningsmotorn Google var en central väg för att hitta information och källor. Google 

Scholar användes för att söka vetenskapliga artiklar som behandlade spridning av granulat, 

flödeskontroll och designmetodik. Patenterade lösningar på spridare undersöktes via 

Google Patents. Databasen Diva-Portal användes för att studera tidigare examensarbeten 

som arbetat med produktutveckling. Litteratur hämtades och studerades från biblioteket 

gällande produktutvecklingsprocessen, tillverkningsmetodik, matematiska beräkningar 

m.m.  

Intervjuer genomfördes med skötselspecialist Magnus Andersson från SCA och med 

doktorand Alejandro Lopéz inom materialvetenskap på Ångströmslaboratoriet. Möten och 

diskussioner med Nordluft, Anders Thunell på Robotdalen, Ämnesgranskare Lars 

Degerman och Hugo Nguyen, lektor inom maskinteknik, gav inspiration och nya idéer 

under arbetets gång.  

1.5.5 Brainstorming 

Brainstorming används för att snabbt och effektivt komma på nya idéer och lösningar för 

ett specifikt område. Gruppmedlemmarna delas upp i mindre grupper eller placeras 

individuellt. Enligt McGrath 1984 kan det vara användbart att genomföra brainstorming 

både i grupp och individuellt. De som utför brainstormingen blir informerade om en 

tidsram och vilken typ av uppgift som ska lösas. Strävan efter kvantitet på idéer är målet, 
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och inga gränser sätts för vad som är bra eller dåligt. Grafiska eller fysiska hjälpmedel kan 

användas om möjligheten finns för att illustrera idéer och koncept. Tiden sätts igång och 

gruppen påbörjar generering av idéer (Ulrich & Eppinger, 2012). 

Brainstorming sessioner genomfördes vid två tillfällen för konceptutveckling. 

Teamet tog in en yttre person i en av brainstorming sessionerna för att få input från någon 

som inte jobbar inom området. Kvantitet av idéer ansågs vara det viktiga och därför 

bestämdes det att 15 koncept skulle genereras från samtliga deltagare inom tidsramen av 20 

minuter. Koncepten som genererades presenterades och diskuterades mellan deltagarna. 

Materialet dokumenterades och intressanta idéer togs vidare till konceptutvärdering. 

1.5.6 Konceptval (Pughs Matris) 

När ett antal koncept har genererats är det viktigt att utvärdera dem för att hitta dess styrkor 

och svagheter för att sedan kunna välja ett eller flera koncept som man tar vidare genom 

produktutvecklingsprocessen. Genom litteraturen finns det en mängd metoder för 

konceptval. Pughs matris innebär att man ställer upp en matris där ett antal koncept 

utvärderas mot ett antal kriterier och mot varandra för att identifiera vilka koncept som 

ytterligare ska undersökas. De kriterier som väljs är noga utvalda utifrån vilka kundbehov 

som har ställts och identifierats på produkten. Samtliga kriterier har lika vikt i Pugh 

Matrisen och hänsyn bör därför tas till att inte blanda viktiga och mindre viktiga kriterier i 

uppställningen. Koncepten bör beskrivas med ord och en grafisk illustration bör göras för 

att ge en rättvis bild för utvärdering (Ulrich & Eppinger, 2012).  

Kriterium placeras på matrisens vänstra kant och koncepten placeras på matrisens tak. Ett 

referenskoncept väljs som resterande koncept utvärderas mot. Referenskonceptet kan vara 

en existerande produkt, en drömprodukt eller ett av teamets genererade koncept. Därefter 

värderas de övriga koncepten för samtliga kriterier mot referensen med “bättre än” (+), 

“sämre än” (-) eller “lika bra” (0).  

Antalet (+), (-), (0) på konceptet summeras och nettovärdet bestäms genom att antal (-) 

subtraheras från antalet (+). När summeringen har gjorts kan koncepten rankas. Det 

vinnande konceptet utvecklas vidare eller kombineras med andra högrankade koncept 

(Ulrich & Eppinger, 2012). 

1.5.7 Modell i 3D 

CAD-programmet Solidworks används som hjälpmedel i examensarbetet för att visualisera 

ett slutresultat. Medföljande tillverkningsritningar till CAD-modellen kan användas för 

prototyptillverkning.  

1.5.8 Flödestest 

En metod för att undersöka gödningsgranulatets massflöde utvecklades under arbetets gång. 

Flödestestet användes för att dimensionera spridarmekanismens öppning och därmed vilka 

krav som ställdes på spridarmekanismens övriga komponenter. Testet genomfördes med 

hjälp utav en cylinder som placerades ovanpå en utdragbar plastplatta. Under plastplattan 

placerades en träplatta med ett antal öppningar i olika dimensioner. Cylindern fylldes med 

önskad massa granulat och plastplattan drogs bort vilket gjorde att granulatet kunde passera 
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genom en önskad dimension i träplattan. Tiden från det att plastplattan drogs bort tills det 

att cylindern var tom uppmättes och på så sätt erhölls ett massflöde för den öppning som 

testades. Testerna visade vilken dimension som spridarmekanismen bör konstrueras efter. 
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2 Skogen och skogsgödsling 
Sveriges produktiva skogsmark täcker en yta på ca 22,8 miljoner hektar och är en viktig 

resurs för landet (Riksskogstaxeringen, 2018). 

Skogen är en förnybar energikälla och resurs som bidrar till samhället genom 

virkesproduktion och förbränning för energi. Om skogen ska kunna användas på ett hållbart 

sätt krävs det dock att brukningen sker miljövänligt och med eftertanke (Skogssverige, 

Fakta om skog, 2018). Enligt skogsvårdslagen från 1903, måste en återbeskogning ske efter 

avverkning och en insats måste göras för att skydda den biologiska mångfalden som finns i 

skogen (Regeringen, 2018). Genom att återföra näring och behandla skogsområden ökar 

man tillväxten av träd och skapar ett hållbart skogsbruk (Skogssverige, Hållbart skogsbruk, 

2018). 

Inom skogsgödsling används idag flera olika typer av granulat. Granulatet återför näring 

och möjliggör tillväxt av skogen. Ett av de vanligaste granulat som används för 

skogsgödsling är Skog-CAN® vilket tillför främst kväve (27 % N i form av ammonium och 

nitrat, 2,4 % magnesium, 5 % kalcium, 0,2 % bor) som gödsel. Skog-CAN lämpar sig för 

all gödsling på fastmark och rekommenderas att spridas ut med 550 𝑘𝑔/ℎ𝑎. På grund av 

det kalla klimat som råder i Sverige, och i övriga nordiska länder, är den organiska 

nedbrytningsprocessen långsam. Kvävet i Skog-CAN kan tas upp direkt av träden och leder 

till en tillväxt som liknar den i varmare klimat. Kvävet används som byggstenar i trädens 

barr och leder till att barren ökar i antal och storlek vilket ökar trädens solfångande yta. 

Kvävets effekt varar i 7 − 10 år (Yara, 2018). 

I fall där kväve inte ger någon effekt kan ämnen som fosfor, kalium och aska användas för 

att öka tillväxten av skogsvolym. Aska har under senare år blivit ett alltmer intressant val 

vid skogsgödsling. Aska återför näring och kalk som tidigare bortförts vid uttagning av 

biomassa från skogen och bidrar därför till ett mer hållbart kretslopp. Askan kan spridas ut i 

olika form, bland annat som granulat och som fuktig massa i form av spiralpellets. 

Rekommendation av asktillförsel under en 10 årsperiod är satt till 3000 kg torrsubstans per 

hektar, detta innebär en giva på 4000 kg substans per hektar om askan är fuktad (RecAsh, 

2018). 

2.1 Existerande spridarlösningar 
Den litterära studien visade att det finns ett antal drönarprodukter för skogsgödsling på 

marknaden. UGS-1 och Rauch’s Agronator är de mest relevanta produkterna som 

studerades noggrannare. UGS-1 är en mindre spridartyp gjord i mestadels kolfiber som 

klarar av 10 liters last och har en spridningsbredd på 12 − 23 meter (CFR-Innovations, 

2018). Lösningen innefattar enbart spridaren och kopplas till en kompatibel drönare. UGS-

1’s spridningsmekanism består av ett rör med två utlopp som genom en roterande rörelse 

sprider ut granulat. Röret är vinklat uppåt i varje ände och på så sätt krävs ingen 

flödeskontroll eftersom att granulat slungas ut när centrifugalkraften övervinner rörens 

vinkel. Detta kan innebära en nackdel då flödet av granulat och spridningsbredden är 

beroende av rotationshastigheten. Rauch’s Agronator är en helhetslösning med drönare och 
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spridare. Agronatorn sprider ut granulat med hjälp utav en roterande disk, väger 53 kg utan 

last, har en lastkapacitet på 35 kg och klarar av en flygtid på ca 2 timmar (Norsk Aerial 

Systems - UAV, 2018). 

Inom skogsgödsling utförs spridningen främst genom specialbyggda traktorer och 

helikoptrar. Traktorer är långsamma, kräver avsedda gallringsvägar för att framföras i 

skogen och kommer ej åt alla ytor. Fördelen med att sprida med traktorer är att de klarar av 

en last upp till 6000 kg granulat per körning och att de har en god spridningsbredd. 

Spridningen sker ofta genom en spridningstallrik eller genom en form av utblås längst bak 

på fordonet. Spridning med utblås klarar exempelvis av en spridningsbredd på 40 meter och 

tallrikar klarar av en spridningsbredd på 25 meter (RecAsh, 2018) (Skogens gödslings AB, 

2018). 

Att sprida skogsgödsel med helikopter är en vanlig metod. SCA använder exempelvis 

enbart helikopter vid skogsgödsling av sina marker (Andersson, 2018). En 

granulatbehållare som klarar av en last på cirka 1000 kg kopplas till en helikopter. 

Behållaren har ofta en spridningsmekanism undertill som består utav en roterande tallrik 

eller ett öppet hål som släpper lasten rakt ner. Helikoptern byter ut en tom behållare till en 

färdigfylld vid en station och fortskrider spridningen. Bytet minimerar slöseri av flygtid. 

Att gödsla med helikopter är effektivt och har hög precision dock till en avsevärt högre 

kostnad (RecAsh, 2018). 

Spridarlösningar för granulat används även inom andra områden som exempelvis 

vägunderhåll och jordbruk. Majoriteten av de lösningarna använder en roterande disk för att 

sprida ut granulat.  
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3 Teori 
Notationer 

 𝐶 utflödeskoefficient 

 𝐷0 flödesöppningsdiameter, 𝑚 

 𝐼 masströghetsmoment, 𝑘𝑔𝑚2 

 𝑀 moment, 𝑁𝑚  

 𝑉 partikelvolym, 𝑚3 

 𝑊 flödesmängd, 𝑘𝑔/𝑠 

 𝑎 partikelacceleration, 𝑚/𝑠2 

 𝑑𝑝 diameter på partikel, 𝑚 

 𝑔 gravitation, 𝑚/𝑠2 

 ℎ höjd, 𝑚 

 𝑘 partikelformskoefficient 

 𝑚 partikelmassa, 𝑘𝑔 

 𝑛 varvtal, 𝑟𝑝𝑚 

 𝑛𝑚 varvtal motor, 𝑟𝑝𝑚 

 𝑛𝑑 varvtal disk, 𝑟𝑝𝑚 

 𝑟 radie på disk, 𝑚 

 𝑟𝑝 radie på partikel, 𝑚 

 𝑠 sträcka, 𝑚 

 𝑡 tid, 𝑠 

 𝑣0 initial hastighet, 𝑚/𝑠 

 𝑣𝑝0 initial partikelhastighet, 𝑚/𝑠  

 𝑣𝑝1 partikelhastighet, 𝑚/𝑠 

 𝑧 kuggantal, antal 

 𝜌 partikeldensitet, 𝑘𝑔/𝑚3 

 𝜇𝑑 friktionskoefficient mellan disk-partikel 

 𝜇𝑣 friktionskoefficient mellan vinge-partikel 

 𝜔 vinkelhastighet, 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

3.1 Massflöde av granulat 
Mängden granulat som ska spridas är viktigt att ta hänsyn till för att inte slösa eller 

övergödsla skogsområden. Massflödet ska kontrolleras så att rätt mängd granulat sprids ut, 

samtidigt som det ska anpassas efter drönarens flygtid så att energiåtgången blir så låg som 

möjligt. För att skapa en ekologisk- och ekonomisk hållbar spridning behöver det finnas en 

balans mellan dessa aspekter. Beräkning av massflöde kan göras både teoretiskt och 

experimentellt. 

Beverloo’s beräkningar är de mest accepterade inom vetenskapen för massflöde av granulat 

genom en öppning. Den teoretiska beräkningen presenteras nedan. 

𝑊 = 𝐶𝜌𝑏√𝑔(𝐷0 − 𝑘𝑑𝑝)2,5 (1) 

Metoden tar specifikt hänsyn till flöde av granulat till skillnad från flödesberäkningar för 

viskösa material ￼(Mankoc, et al, 2007). 
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Utflödes koefficient 𝐶, beror på bulkdensiteten av materialet och ska ligga inom intervallet  

0.55 > 𝐶 > 0.65. 

I ekvationen motsvarar 𝑘 formkoefficient och den ska ligga i intervallet 

1 < 𝑘 < 2.  

Påverkan på 𝑘 har argumenterats om i litteratur men en generell tolkning finns som menar 

att partikelform och lutning av matartratt är de variabler som påverkar (Mankoc, o.a., 

2007). 

3.2 Spridning av granulat 
En av de mest välanvända metoder för spridning av granulat är centrifugalfördelande 

spridare (roterande disk) då de är små, billiga och har en stor spridningsbredd. Denna typ 

av spridare möjliggör en hög flexibilitet i spridning av partiklar (Olieslagers & Ramon, 

1995). 

Partiklarnas rörelse på disken och genom luften påverkas av en mängd egenskaper. För 

centrifugalfördelande spridare är friktionskoefficient, partikelstorlek samt storlek och form 

på granulatöppning, bland de egenskaper som har störst inverkan på rörelsebanan (Hofstee 

& Huisman, 1990). 

 

Figur 3.1 Flödesöppning och utloppshastighet för partikel på centrifugalfördelande disk sedd från ovan 

När partiklarna faller genom öppningen och träffar disken fångas de upp av vingarna som i 

sin tur slungar ut partiklarna. Projektilbanan påverkas av vart partiklarna landar på disken 

samt vilken utformning vingarna har (Olieslagers & Ramon, 1995). 

Beroende på drönarens höjd över marken varierar spridningsbredden, och även vilken 

hastighet en partikel behöver ha. Partikelns bana genom luften undersöks med beräkningar 
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för projektiler och därmed även dess slutposition (Nordling & Österman, 2006). 

  ℎ = 𝑣0 ∗ 𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 (2) 

Tiden som härleds ur ekvationen används sedan för att beräkna vilken partikelhastighet som 

behövs för att nå en specifik spridningsbredd (Nordling & Österman, 2006). 

𝑣𝑝1 =
𝑠

𝑡
  (3) 

Partikelhastighet vid diskens kant tillåter beräkningar att göras på den acceleration som 

behöver uppnås hos partikeln från dess position på disken till kanten (Nordling & 

Österman, 2006). 

𝑣𝑝1 = 𝑣𝑝0 + 2𝑎𝑠 (4) 

Genom att studera jämvikten av krafter som verkar på partiklar i en centrifugal 

distributionsanordning, härledde Patterson and Reese ekvation (5) (Hofstee & Huisman, 

1990). 

  
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2 + 2𝜔𝜇𝑣
𝑑𝑟

𝑑𝑡
− 𝜔2𝑟 + 𝜇𝑑𝑔 = 0 (5)  

Ekvationen används för att beräkna vinkelhastighet och förutsätter att disken är platt och att 

vingarna är raka. 

 

För att omvandla resulterande vinkelhastighet till varvtal används (Björk, 2015). 

  𝑛 =
60𝜔

2𝜋
 (6) 

Partikelns volym(s18) beräknas för att kunna beräkna massan (Björk, 2015). 

𝑉𝑘𝑙𝑜𝑡 =
4𝜋𝑟𝜌

3

3
 (7), 𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 = 𝑉𝑘𝑙𝑜𝑡 ∗ 𝜌 (8) 

Därefter beräknas tröghetsmoment på disken för att bestämma vilket vridmoment som 

motorn behöver klara  (Nordling & Österman, 2006). 

  𝐼𝑦 =
1

2
𝑚𝑟2 (9) 

Med tröghetsmoment och vinkelhastighet kan vinkelmoment beräknas (Nordling & 

Österman, 2006). 

𝑀 = 𝐼𝑦 ∗ 𝜔 (10) 

Resultat av beräkningar ger vinkelhastighet och vinkelmoment som motorn behöver ha för 

att driva konstruktionen efter krav. 

Utväxlingen för kugghjulen mellan motor och axel beräknas med (Olsson, 2006): 

  𝑛𝑚 ∗
𝑧1

𝑧2
= 𝑛𝑑 (11) 
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3.3 Formsprutning 
Tillverkning av termoplastiska material sker normalt sett genom gjutning som kräver 

förhöjda temperaturer och applikation av tryck. Vid formning höjs temperaturen på 

polymeren till över smältpunkten för delkristallina strukturer och för amorfa strukturer höjs 

temperaturen till över glasövergångens temperatur. För att produkten ska behålla sin form 

under stelningsprocessen behöver det finnas ett konstant tryck på materialet. Formsprutning 

är den vanligaste metoden för formning av polymerer och används för många applikationer 

(Callister & Rethwisch, 2014). 

Metoden sker genom att plastpellets matas genom en tratt in i en cylinder. I cylindern matas 

plasten vidare med en roterande skruv. Plasten blandas samtidigt av den roterande skruven 

och hettas upp av runt gående värmeelement som resulterar i en jämn smälta. När smältan 

har passerat skruven kan den inte röra sig tillbaka på grund av en envägsventil vid skruvens 

ände, och tvingas in i en gjutform. En specifik mängd plast matas in i formen, och detaljen 

får tid att stelna. Därefter plockas formen isär och den färdiga plastdetaljen kan plockas ut 

(Bruder, 2017). 

Vid design av detaljer som ska formsprutas bör hänsyn tas till släppvinklar, radier, jämn 

godstjocklek, placering för delningsplan och en geometri som kan plockas ut ur 

formhalvorna. 

 

Figur 3.2 Korrekta släppvinklar, godstjocklekar och radier för formsprutningsdesign. Bild hämtad från: 

https://icomold.com/design-guidelines/ 

Från en enighet inom litteraturen får släppvinklar hos en formsprutad detalj ej understiga 

0,5 grader för att kunna lossas från formen utan skada (Bruder, 2017)(Berggren, 1997). 
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Detaljens kanter bör göras om till radier för att minska risken för sprickbildning (Bruder, 

2017). Utstötning av detaljen från formen underlättas även av radierna då 

spänningskoncentrationer i hörnen minskar (Berggren, 1997). 

Vid formsprutning används generellt två formhalvor som ligger pressade mot varandra. Där 

formarna möts ligger delningsplanet och det kommer medföra en delningslinje på detaljen. 

Oavsett hur hårt formhalvorna ligger pressade mot varandra kommer en delningslinje synas 

på den färdiga detaljen och bör därför placeras med denna information i åtanke (Berggren, 

1997). 

3.4 Tillverkningsbarhet och produktarkitektur 
I utvecklingsprocessen av en ny produkt behöver man ta hänsyn till tillverkningsbarhet då 

den påverkar design, kostnad och tid för utvecklingen (Ulrich & Eppinger, 2012). Ett antal 

riktlinjer kan användas för att underlätta tillverkningsbarhet och identifiera problem som 

minskar den totala produktutvecklingstiden i projektet. Detta genom att: 

• Använda en modulär design. 

• Använda standardmaterial och -komponenter. 

• Minska antalet detaljer i konstruktionen. 

• Designa för en enkel montering. 

• Minska antalet tillverkningsoperationer. 

Riktlinjerna underlättar genomförandet av att designa och tillverka en smart och enkel 

produkt, vilket är något som kan bidra till en kommersiell vinst i framtiden (Boothroyd 

Dewhurst Inc, 2018) (Technopedia Inc, 2018). 

Tillverkningsbarhet är direkt kopplad till den produktarkitektur som väljs på produkten och 

måste därför ses över genom produktutvecklingen. Produktarkitektur är tilldelning av 

funktionella element till de fysiska element som en produkt består av. De fysiska elementen 

i en produkt består ofta av ett flertal block. Hur de funktionella elementen implementeras i 

de fysiska beror på hur blocken är anordnade och hur de interagerar med varandra (Ulrich 

& Eppinger, 2012). Modulär produktarkitektur tillåter ändringar i ett block utan att påverka 

resterande block genom hela utvecklingsprocessen. Förändringar i design och funktion blir 

därmed betydligt enklare. Modulär produktarkitektur: 

• Varje block medför en eller ett fåtal funktioner. 

• Samspelet mellan block är väldefinierat. 

Integral produktarkitektur minskar produktens flexibilitet och variationsmöjlighet, men 

ökar generellt produktens prestanda och används när krav på en produkt är höga (Ulrich & 

Eppinger, 2012). Integral produktarkitektur: 

• Funktionella element är fördelade över ett flertal block. 

• Ett block kan medföra ett flertal funktioner. 

• Samspelet mellan block är dåligt definierade. 
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4 Massflödestest 
Experiment för test av massflöde utfördes för att dimensionera spridarmekanismens 

öppning. Utförandet av experimentet konstruerades inom gruppen och material för 

uppställningen köptes in. Handledare på Nordluft försedde gruppen med 26 𝑘𝑔 granulat av 

sorten Skogs-CAN®. 

Tre dimensioner på öppningsdiameter undersöktes i experimentet, dessa var 

100 𝑚𝑚, 75 𝑚𝑚 och 50 𝑚𝑚. Hålen borrades i en plywoodskiva med hålsåg. Plattan 

placerades sedan på en plastskiva som hindrar massflöde, i en uppställning ca 60 𝑐𝑚 

ovanför mark höjd. Ovanför plywoodskivan placerades en papperscylinder med funktion 

som granulatmagasin. En öppningsdiameter valdes att undersökas, cylindern placerades 

ovanför och fylldes med 20 𝑘𝑔 granulat. Plastskivan fungerar som en knivventil i 

experimentet, och dras undan när massflödestestet ska initieras. Under ventilens mynning 

placeras en hink för att samla in granulat mellan försöken. Experimentet genomfördes först 

med helt öppna hål på samtliga dimensioner. Sedan undersöktes öppningen på 100 𝑚𝑚 

med 50, 60, 70 𝑜𝑐ℎ 80 𝑚𝑚 stängd ventil, se Figur 4.3. Vid samtliga försök används ett 

stoppur när plastskivan dras undan och tiden för massflödet dokumenterades i en tabell där 

öppningsdimension, mängd granulat, och tid visas. Se bilaga 3 för tabell. 

 

 
Figur 4.1 Experimentets uppställning. 
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Figur 4.2 T.v. Hinken fångar upp granulat, T.h. plywoodskivan med 100 mm, 75 mm och 50 mm öppningar. 

 
Figur 4.3 100 mm öppning med 70 mm stängd ventil. 
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4.1 Resultat av massflödestest 
Nordluft angav att spridaren skulle optimeras för 550 𝑘𝑔 granulat per hektar vilket innebär 

att en skogsareal på 10 𝑚2 kräver 0.55 𝑘𝑔 granulat. De eftersökte en optimering av 

flödeshastighet på 0.5 𝑘𝑔/𝑠 men även ett varierbart flöde av granulat mellan ca 0.1 𝑘𝑔/𝑠 

till 4 𝑘𝑔/𝑠.  

Öppningsventildiameter undersöktes experimentellt för att få ett lämpligt 

massflödesintervall och den diameter som bör användas i konstruktionen. Resultat av 

experimentet visade att en öppningsdiameter på 100 𝑚𝑚 medför ett flödesmängdsintervall 

som möter de behov Nordluft har på produkten, se Bilaga 3. Experimentet visade att med 

helt öppen ventil blev flödesmängden 4 𝑘𝑔/𝑠 och med luckan stängd 70 𝑚𝑚 blev flödet 

0.5 𝑘𝑔/𝑠. 

  
Figur 4.4 Graf över massflödestest med granulat, t.h. Illustration av öppningen, den öppna ytan motsvarar det blåa 

området. 

Massflödesanalysen görs även teoretiskt med (3) där 𝐶 och 𝑘 valdes inom angivna intervall 

för att få en överensstämmande bild med experimentet. Med 𝐶 = 0.55 och 𝑘 = 2 blev 

resultatet väldigt likt det experimentella. 𝑊 = 3.96 𝑘𝑔/𝑠 
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5 Beräkningar för spridare 
I samråd med Nordluft gjordes beräkningar på en spridning som skulle klara av att slunga 

granulat 5 𝑚 från drönarens centrum från en flyghöjd på 10 𝑚. Beräkningarna för vilken 

vinkelhastighet som krävdes på tallriken för att uppnå önskad spridningsbredd initierades 

med en projektilballistiks beräkning, (2). Detta resulterade i att partikeln är luftburen i  

𝑡 = 1,427 𝑠 för att färdas 5 𝑚 horisontellt.  

Partikelns horisontella hastighet beräknades med (3) och gav en partikelhastighet på 𝑣 =
3.5 𝑚/𝑠 vid punkten där partikeln lämnar disken. Vindmotstånd antogs försumbart. När 

partikeln når tallriken har den initialt horisontell hastighet 𝑣 = 0 𝑚/𝑠.  

Den acceleration som krävs för att nå en hastighet på 3,5 𝑚/𝑠 beräknas med (4) och 

resulterar i en acceleration på 𝑎 = 81,7 𝑚/𝑠2. Accelerationen möjliggör önskad 

partikelhastighet för de granulat som landar närmast tallrikens centrum vid massflöde. 

Med beräknad hastighet och acceleration på partikeln används ekvationen från Hofstee, 

Huisman (5) för att beräkna vinkelhastighet, 𝜔 = 46,4 𝑟𝑎𝑑/𝑠 som motsvarar 𝑛 =
443 𝑟𝑝𝑚. Motorn som ska rotera disken behöver även klara av de tröghetsmoment som 

uppstår av diskens utformning, samt ett scenario där disken är fullastad med granulat.  

Genom SolidWorks analyseras tröghetsmomenten på disken och ger 𝐼 = 0,000478 𝑘𝑔𝑚2. 

Det scenario där disken är fullastad beräknas som en bulk av partiklar i cylinderformation 

(9) och ger 𝐼 = 0,0025 𝑘𝑔𝑚2. Tröghetsmomenten används sedan i ekvationen för 

rörelsemängdsmoment (10) för att beräkna vilket krav på vridmoment som ställs på 

motorn, 𝑀 = 0,128 𝑁𝑚. 

Varvtalet väljs sedan i överkant till ca 𝑛 = 500 𝑟𝑝𝑚 för att motverka de rörelseförluster 

som kan ske i verkligheten på grund av yttre faktorer som klumpat granulat och 

väderpåverkan.  

 

Utväxling på motorn görs för att nå önskad vinkelhastighet på disken. En utväxling på 

𝑧1/𝑧2 = 1,6 (11) resulterar i ett varvtal på 𝑛 = 513,6 𝑟𝑝𝑚. 
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6 Kundbehov och kravspecifikation 
Under ett första möte med Nordluft uttrycktes ett flertal önskemål på 

spridningsmekanismen. Efter mötet skickades även ett dokument på vilka förväntningar 

som företaget hade på arbetet. Första steget innebar att tolka de preliminära önskemål som 

Nordluft hade i form av kundbehov, se Tabell 6.1. Tabell 6.1. Tabell 6.1. Tabell 6.1.  

Tabell 6.1 Kundbehov. 

Customer Statement Interpreted Need 

Lätt vikt. • Spridaren ska konstrueras med lättviktsmaterial.  

Anpassningsbar. • Byte av spridartyp. 

• Enkel montering. 

• Enkel service. 

Energisnål. • Energisnåla motorer. 

• Få motorer. 

• Utnyttja gravitation. 

Justerbar spridningsmängd. • Varierbar spridningshastighet. 

• Varierbar flödesmängd för granulat. 

Låg kostnad. • Låg materialkostnad. 

• Låg tillverkningskostnad. 

• Gärna inköpta komponenter. 

En kravspecifikation baserat på kundbehoven presenteras i Tabell 6.2. Kravspecifikationen 

är en vidareutveckling av en målspecifikation som skapades i början av 

produktutvecklingsprocessen. Se Bilaga 1 och 2 för målspecifikationen samt viktningen av 

kundbehoven. Viktning av kundbehoven indikerade att justerbar spridningsmängd, en 

energieffektiv lösning och att anpassning av olika granulat var högt prioriterat. Andra 

uttalade behov var att konstruktionen skulle vara av låg tillverkningskostnad och ha en låg 

total vikt. 
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Tabell 6.2 Kravspecifikation 

Mätetal 

Nr. 

Behov 

Nr. 

Mätetal Vikt (1-5) Enhet Värde 

1 1 Spridningsbredd 4 m 10 

2 1,8 Flödesmängd i matare 5 kg/s 0.1-4 

3 2 Total massa 3 kg 3.15 

4 4,9 Monteringstid 2 s N/A 

5 3, 10, 

12 

Tid i spraykammare utan 

vattenintrång 

4 s N/A 

6 6 Produktionskostnad per enhet 4 sek 2997 

7 7 Energiåtgång 3 W 450 

8 8 Matardiameter 

/mataröppning 

4 mm 0-100 

9 4,9 Vanliga verktyg för service 1 Lista Nyckel, 

Hex  

10 11 Estetiskt tilltalande 1 Subjkt. N/A 

11 12,13 Hållbarhet 3 År N/A 

6.1 Problemidentifikation 
Genom diskussion i teamet, med handledare och med ämnesgranskare upptäcktes det att 

vissa avvägningar krävdes i produktutvecklingen. Prestanda och kostnad var en avvägning 

som behövde göras. Hållbarhet och slittålighet ökar om komponenterna är gjord i 

aluminium istället för plast, men en ökad kostnad och vikt medförs istället.  

Ett viktigt problem som identifierades var inom vilka ramar spridningsmekanismen ska 

designas. Spridningsbilden för luftburen spridning påverkas av en mängd aspekter och blir 

oerhört svår att designa för samtliga situationer. Drönarens altitud, färdhastighet, 

vindstyrka, luftfuktighet och topografi är några av de aspekter som påverkar spridningen. 

Om samtliga variabler ska avvägas blir problemet för komplext och därför bestämdes 

spridningsmekanismen till en generell spridning för en specifik altitud och spridningsbredd.  
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7 Konceptgenerering och konceptval 
Brainstorming genererade ett 10–20 tal intressanta koncept och lösningar som sedan 

sållades ut för att erhålla 6 koncept av en spridare och 6 koncept av en flödesregulator. 

Flertalet av koncepten krävde en motor eller icke gravitationsbaserad kraft för att drivas 

och samtliga var av modulär produktarkitektur med en modul som reglerar flöde 

(flödesregulator) och en modul som sprider granulat (spridare). Inga koncept ratades eller 

föredrogs i början av konceptgenerering för att tillåta så stor tankefrihet som möjligt. De 

koncept som listas i följande kapitel är de koncept som ansågs matcha Nordlufts behov 

bäst. 

7.1 Spridare 
Vid konceptgenerering av spridaren fokuserades det huvudsakligen på spridningsmängd, 

spridningsbredd och energiåtgång. 

7.1.1 Koncept A: Roterande disk (Referenskoncept) 

Detta koncept genererades i flera olika varianter. Gemensamt hade de alla en motor som 

drev en roterande disk vilket slungade ut granulat. En roterande disk ansågs ge en bra 

spridningsbredd. Drivningen av disken kan konstrueras på ett flertal olika sätt. Bland annat 

genom kuggväxel, rakt på axel eller kuggremsdrift. Nackdelen för en roterande disk är att 

den kräver en typ av motor för att drivas och att axeln för att driva disken måste vara 

centralt placerad på disken. Centrering av axeln var det största problemet vid design 

eftersom att det måste lämnas plats för öppningen där granulat skall falla ner på disken. Ett 

sätt att lösa problemet är att förskjuta disken sidleds, se Figur 7.1. Det koncept av en 

roterande disk som ansågs bäst blev i slutändan en kuggremstyp där motorn är placerad 

utanför röret som granulerna faller ner i. Detta ger stor plats för granulat att falla centralt på 

disken, se Figur 7.2. 

 
Figur 7.1 Roterande disk, förskjuten 

 
Figur 7.2 Koncept A: Roterande disk, kuggremstyp 
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7.1.2 Koncept B: Roterande Rör 

Koncept B med roterande rör liknar Koncept A men istället slungas granulerna ut genom 

rörets ändar. Drivningen av röret är centralt placerad och granulat faller ner runt rörets 

roterande axel. 

7.1.3 Koncept C: Statisk tallrik med lufttryck 

Pneumatik används för att ”skjuta” ut granulat från en statisk disk. 

 
Figur 7.3 Koncept C: Statisk tallrik med lufttryck 

7.1.4 Koncept D: Vattenfall 

Granulatet tillåts i detta koncept att falla ner i en spridningsfördelare med hjälp av enbart 

gravitationen. Fördel med Vattenfallkonceptet är att ingen drivning krävs men att 

spridningen av granulat kan bli ojämn och spridningsbredd begränsad. 

 
Figur 7.4 Koncept D: Vattenfall 

7.1.5 Koncept E: Vattenfall med luftblås 

Liknar koncept D med skillnaden att granulat blåses ut i en fördelare. Blåsmekanismen 

sitter bakom fördelaren och ger granulatet en ”push” ut genom fördelaren. Blåsfunktionen 

ansågs kunna ge en bättre spridningsbredd.  



Kap. 7 Konceptgenerering och konceptval 

21 

 

 
Figur 7.5 Koncept E: Vattenfall med luftblås 

7.1.6 Koncept F: ”Kulspruta” 

Pneumatik används för att ”skjuta” ut granulatet genom rör. 

 
Figur 7.6 Koncept F: "Kulspruta" 

7.2 Flödesregulator 

7.2.1 Koncept G: Knivventil 

En kniv skjuts i sidled och reglerar flödet som går från behållaren till spridaren. Kniven 

drivs av en motor som kan ställa kniven i olika positioner i öppningen och på så sätt kan en 

önskvärd flödesmängd erhållas. 

 
Figur 7.7 Koncept G: Knivventil 
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7.2.2 Koncept H: Hålskiva 

En skiva med olika öppningar roteras för att bestämma vilken flödesmängd som skall rinna 

från granulatbehållaren till spridaren.  

7.2.3 Koncept I: Iris mekanism (Referenskoncept) 

Genom att finna inspiration i kameraobjektiv gjordes ett koncept som roterar ett antal 

flänsar som täpper till öppningen. Öppningen fungerar som ett ögas iris och kan öka och 

sänka diametern på hålet men alltid behålla ett cirkulärt, centralt placerat hål. 

Flödeskontrollen blir därför god, men konstruktionen blir komplex. 

 
Figur 7.8 Koncept I: Iris mekanism 

7.2.4 Koncept J: Vridspjällsventil 

En cirkulär platta roteras vilket tillåter granulat att falla igenom. Vridspjällsventilen kan 

placeras i olika lägen för att tillåta ett varierbart flöde. 

 
Figur 7.9 Koncept J: Vridspjällsventil 

7.2.5 Koncept K: Konformad matare 

Genom brainstormingen uppkom ett koncept som innebar att en slags kon skjuts uppåt i 

vertikal led och täpper till röröppningen. Flödeskontrollen ansågs god, men en stark motor 

krävdes för att pressa upp konen för låsning mot lasten. 
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Figur 7.10 Koncept K: Konformad matare 

7.2.6 Koncept L: Korkskruv 

Ett patent från 1969 gav inspiration till en flödesregulator som matade fram granulat i ett 

rör med hjälp av skruv. Denna typ av matning innebär dock att skruven måste rotera 

konstant för att föra fram granulat (United States of America. Patentnr 3,463,398, 1969). 

 
Figur 7.11 Koncept L: Korkskruv 

7.3 Konceptval 
De genererade koncepten som var av intresse, analyserades vidare och diskuterades i 

teamet och med handledare. En del av dessa koncept avfärdades efter noggrannare 

undersökning och en del togs vidare till konceptutvärdering med hjälp av Pughs 

konceptvalsmatris. Genom användning av kravspecifikationen, se Tabell 6.2, togs de 

kriterier fram som användes i Pughs matris. Spridare och flödesregulator utvärderades 

separat och de vinnande koncepten inom respektive område kombinerades modulärt till det 

slutgiltiga konceptvalet. 

Evaluering av koncepten resulterade i att koncept A (Roterande disk) och koncept G 

(Knivventil) gick vidare för detaljkonstruktion som det slutgiltiga konceptet i 

examensarbetet.  
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Tabell 7.1 Konceptutvärdering för spridare 
 

Koncept 

Kriterium A (ref) B C D E F 

Vikt 0 + - + - - 

Spridningsbredd 0 0 0 - 0 0 

Energiåtgång 0 0 - + + - 

Låg kostnad 0 0 - + - - 

Enkel konstruktion 0 0 - - - - 

Montering 0 0 - 0 0 - 

Justera inställningar 0 0 0 - 0 + 

Spridningsprecision 0 - - - 0 + 

Kapacitet 0 0 - 0 0 0 

Sum + 0 1 0 3 1 2 

Sum 0 9 8 2 3 6 2 

Sum - 0 1 7 4 3 5 

Poäng 0 0 -7 -1 -2 -3 

Rank 1 1 5 2 3 4 

Fortsätta? Ja Kanske Nej Nej Nej Nej 
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Tabell 7.2 Konceptutvärdering för flödesregulator 
 

Koncept 

Kriterium G H I (ref) J K L 

Vikt - 0 0 0 - - 

Flödesjämnhet - - 0 - 0 + 

Energiåtgång 0 0 0 0 0 - 

Kostnad + + 0 + - 0 

Simplicitet(konstruktion) + 0 0 + 0 + 

Montering + - 0 + + + 

Justerbar matningsmängd 0 - 0 - 0 - 

Robusthet + - 0 0 + + 

Slitage + - 0 + 0 - 

Sum + 5 1 0 4 2 4 

Sum 0 2 3 9 3 5 1 

Sum - 2 5 0 2 2 4 

Poäng 3 – 4 0 2 0 0 

Rank 1 4 3 2 3 3 

Fortsätta? Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
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8 Detaljkonstruktion 
Figur 8.1 visar det färdiga resultatet av detaljkonstruktionen. Konstruktionen är uppbyggd 

av en flödesregulator (överst i bild) och en spridare (underst). Flödesregulatorn skjuter en 

”kniv” genom öppningen för att reglera flödet. Kniven drivs av en stegmotor med 

påkopplad rörelsestång vilket ger flödesregulatorn en hög precision för en önskad 

positionering av kniven och efterföljande flödesmängd. Spridaren består av en roterande 

disk som drivs av en motor placerad utanför rörets öppning. Drivning till diskens axel sker 

genom en kuggrem och kuggremshjul. Konstruktionen klarar en flödesvariation på 0-4 kg 

granulat per sekund och har en spridningsbredd på cirka 10 meter, se avsnitt Fel! Hittar 

inte referenskälla. för beräkningar av flödesregulatorn och spridaren. 

 

 
Figur 8.1 Översiktsbild av färdigställt koncept för spridarmekanismen 

Samtliga plastdetaljer som formsprutas har släppningsvinklar på 0.5 grader för att kunna 

plockas ur formarna utan skada. 
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8.1 Flödesregulator 
Flödesregulatorns kropp är formsprutad i 2 delar, en övre och en undre del. De är designade 

för formsprutning med 0.5 graders släppvinklar och monteras samman med hjälp av 

standardskruv och mutter. På grund av kopplingflänsar mellan moduler krävs det 3 

formdelar för formsprutningen. En formdel på ”insidan” av flödesregulatorns kropp dras i 

z-led, och två på ovansidan som dras åt varsit håll i y-led. Innan formhalvorna monteras 

placeras plastpackning i den övre formhalvan och gummipackning, motor och kniv i den 

undre. 

 
Figur 8.2 Genomskärning av flödesregulator 

   
Figur 8.3 T.v. Ovansidan av flödesregulatorns övre halva, T.h. Undersidan av flödesregulatorns övre halva 

 

 

 
Figur 8.4 T.v. Ovansidan av flödesregulatorns undre halva, T.h. Undersidan av flödesregulatorns undre halva 
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8.1.1 Knivventil 

Styrning av granulatflödet görs med hjälp av en knivventil. Knivventilen är gjord i 

aluminium för att tåla den tyngdkraft som verkar från lasten ovanifrån och den bearbetas 

med skärning och bockning. 

 
Figur 8.5 Knivventil underifrån 

8.1.2 Motor 

För att skapa en linjär rörelse för kniven används en stegmotor med medföljande ledarskruv 

och mutter för drift. Krav som ställdes på motorn var att skapa en linjär rörelse som klarar 

att stänga ventilen medan flödet är igång med en hastighet på minst 25 𝑚𝑚/𝑠. En Nema 17 

Stegmotor (42x42) valdes för ventilen. Ledarskruven valdes med en stigning 𝑆 =

6,3500 𝑚𝑚 vilket resulterar i en rörelse på 25.4 𝑚𝑚/𝑠 med en kraft på 100 𝑁, se Bilaga 4 

för motorns specifikationer. Innerdiameter på matningsröret påverkar tiden för att 

öppna/stänga ventilen. För att öppna/stänga ventilen helt med stegmotorn tar det:  

100𝑚𝑚/25.4𝑚𝑚 =  3.94𝑠  

8.1.3 Ventilöppning 

I öppningen under knivens position finns det skåror som tillåter granulat att passera vidare 

och inte fastna om ventilen behöver stängas innan lasten är tömd under körning. 

 
Figur 8.6 Skåror i öppningen 

8.1.4 Packning 

Mellan formhalvorna som flödesregulatorn består av, finns packningar placerade runt 

flödesöppningen. Ovanför kniven runt öppningen finns en plastpackning vilket tillåter 

kniven att glida lättare och tätar konstruktionen, till vänster i Figur 8.7. Under knivens 

mynning finns en gummipackning som motverkar granulat från att glida in till de 

mekaniska komponenter som styr knivventilen, till höger i Figur 8.7. 



Kap. 8 Detaljkonstruktion 

29 

 

 

Figur 8.7 T.v. Plastpackning runt öppning, T.h. gummipackning vid mynning 

8.2 Spridare 
Spridardelen av konceptet har som huvuduppgift att sprida ut granulat i en önskad 

spridningsbredd. För att sprida ut granulatet används en roterande disk som drivs av ett 

kuggremssystem kopplat till en DC-motor.  

 
Figur 8.8 Genomskärning av spridaren 

På öppningsplattan fästs axelns undre kullager, kuggremmens kåpa och kugghuset fast. På 

grund av att öppningsplattan har blockerande detaljer i röret har håldiametern på 

förbindelseröret och öppningsplattan dimensionerats större än den för flödesregulatorn. 

Detta för att motverka att en flaskhals uppstår genom spridaren vid full öppning av 

knivventilen. 
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Figur 8.9 Spridarens förbindelserör, t.h. dragriktning vid formsprutning av detaljen    

Förbindelserörets geometri kräver tre dragriktningar i formsprutningsprocessen, en rakt ned 

och två åt motsatta håll i horisontell riktning. Flänsarnas hål för infästning mellan 

komponenter efterbearbetas.  

 

Figur 8.10 Öppningsplatta till spridaren 

8.2.1 DC motor 

Motorn som driver spridaren är av modell: SDS-4360-12-15-F. Motorn har ett nominellt 

varvtal på 321 𝑟𝑝𝑚 och ett nominellt vridmoment på 0,268 𝑁𝑚. Se Bilaga 6 för total 

specifikation. 

Motorn är placerad på ett kugghus tillverkad i aluminium, se Figur 8.11, och monteras fast 

med skruv. Kugghuset överlappar den kåpa, se Figur 8.13, som skyddar kuggremmen och 

den drivande axeln. Kugghuset förspänns i två urskurna spår som finns i öppningsplattans 

utstickande del. Spåren är till för att huset skall kunna förflyttas vid uppspänning av 

kuggremmen. För att skydda motorn mot regn och stötar är även en skyddskåpa 

konstruerad. Skyddskåpan placeras ovanför motorn med snäppfästen på kugghusets 

långsidor.  
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Figur 8.11 T.v. Kugghus för att fästa motor och motorkåpa, T.h. Skyddskåpa för motorn 

8.2.2 Axel och kullager 

Axeln som driver disken är centralt placerad i öppningsplattan. Axeln låses fast med en 

SKF-706 ACD/P4A för att klara både radiella och axiella krafter, och den sitter fast i 

öppningsplattan med hjälp av en låsbricka. Axeln har en klack som indikerar i vilket läge 

som kullagret skall pressas fast på för att underlätta montering. För att axeln skall vara 

stabil och klara av de radiella krafter som uppkommer under körning, används kullagret 

SKF-618/6. Kullagret placeras i kuggremskåpan med en presspassning.  

 
Figur 8.12 Placering av kullager och hur de är fästa på axeln 

8.2.3 Kuggrem och kuggremshjul 

För att driva axeln till tallriken används ett kuggremssystem kopplat till motorn. Ett 

kuggremshjul med 16 kuggar skruvas fast med en låsskruv på den drivande axeln och ett 

kuggremshjul med 10 kuggar skruvas fast på likadant sätt på motoraxeln. Kraften från 

kuggremshjulet på motoraxeln förs över med en kuggrem. Se Bilaga 5 för specifikationer. 
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En kuggremskåpa är placerad ovanför kuggremmen för att skydda remmen, kugghjul och 

axel. Kåpan fästs i spridarens öppningsplatta. 

 
Figur 8.13 Kuggremskåpa 

8.2.4 Disk 

Disken som slungar ut granulatet består av en cirkulär platta med 5 raka vingar placerade 

från mitten av plattan till kanten. Den förhöjda tjockleken i mitten av plattan är till för att 

bättre kunna låsa plattan med hjälp av ett axellås till den axel som driver tallriken. Axellåset 

låses fast med hjälp av två skruvar genom plattan och en pinnbult genom axeln vilket 

möjliggör att axel och tallrik låses samman. Tallriken består av ABS plast och tillverkas 

genom formsprutning. Axellåset är tillverkat i AW-1050A. 

 
Figur 8.14 T.v. Disk, T.h. Axellås 

8.3 Materialval 
Konstruktionen designades utifrån DFMA riktlinjer där modularitet, få antal komponenter 

och få antal tillverkningsoperationer prioriterades. Formsprutning används som 

tillverkningsmetod för majoriteten av konstruktionens delar och de är designade därefter. 

Vid val av material används därför ABS-plast för spridarlösningen på grund av sin lätta 

vikt, låga kostnad, bra hållfasthet och dess förmåga att formas genom formsprutning och 

additiv tillverkning. ABS är en termoplast med bra förutsättningar för maskinbearbetning 

och målning vilket gör den lämplig för användning av prototyptillverkning. De 

komponenter som kräver högre hållfasthet väljs att tillverkas i EN AW-1050A vilket är en 
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aluminiumlegering som lämpar sig bra för bockning och kallbearbetning (Alumeco, 2018). 

En axel köps in av konstruktionsstålet SS1672, som lämpar sig för fräsning och borrning 

(Precisionstål AB, 2018). 

8.4 Kostnadskalkyl 
En kostnadskalkyl har genomförts med ”Costing” funktionen i Solidworks för samtliga 

tillverkade detaljer. I kostnadsberäkningarna användes materialpriser för 

Aluminiumlegering från Alumenco. ABS-plast och EDPM gummi hämtades från 

”Plasticker”, vilket är en webbportal för polymerpriser i realtid.  

De formsprutade detaljernas kostnad beräknas med en formkostnad på 50 USD. 

De maskinbearbetade detaljerna beräknades med en tillverkningskostnad på 30 USD/h. För 

samtliga tillverkade detaljer beräknades kostnaden för att tillverka 10 enheter. 

Tabell 8.1 Totalkostnad för Spridarlösningen 

Detalj Tillverkningsmetod Kostnad per detalj (sek) 

Kniv Bockning, Skärning 71 

Kuggkåpa Bockning, Svetsning 75 

Övre Knivventilslager Formsprutning 44 

Undre Knivventilslager Formsprutning 84 

Övre Halva Knivventil Formsprutning 95 

Undre Halva Knivventil Formsprutning 97 

Förbindelserör Formsprutning 91 

Kuggbandskåpa Formsprutning 88 

Öppningsplatta Formsprutning 91 

Disk Formsprutning 91 

Axellås Fräsning 177 

Motorkåpa Formsprutning 89 

Trapetsskruvshylsa Maskinbearbetas 35 

Total 

Tillverkningskostnad 

 1128 

   

Komponent  Pris per detalj (sek) 

Nema 17 (42x42) med 

kuggstång och mutter 

 300 

DC-Motor SDS 4360  784 

SKF-618/6  141 

SKF-706 CD/P4A  289 

Kugg 21-T5/10-2  106 

Kugg 21-T5/16-2  121 

Kuggrem 10-T5-305  128 

Total Komponentkostnad  1869 

   

Total Produktkostnad  2997 
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9 Analys och diskussion 
När man tittar tillbaka på utförandet av projektet kan man se hur design, materialval och 

tillverkningsmetoder har valts för en skapa en god tillverkningsbarhet. Tidigt i 

konceptutvecklingsfasen vid problemidentifikationen insåg gruppen att en modulär 

produktarkitektur skulle medföra fördelar för både tillverkning och flexibilitet. Om 

flödesregulator och spridare var integrerade skulle det medföra svårigheter för montering 

av diskens drivfunktion. En integrerad spridarlösning skulle även få en väldigt komplex 

geometri vilket skulle bli svårt att tillverka med formsprutning. Tillverkningen hade då 

krävt fler tillverkningsoperationer och det var därför sammantaget fördelaktigt att undvika 

en integrerad design. 

Valet att koppla samman flertalet delar med skruv och mutter innebär en viss komplikation 

vid tillverkning av bland annat förbindelseröret. Hålen för skruvar på förbindelserörets 

flänsar behöver bearbetas efter formsprutning vilket inte är önskvärt, men är svårt att få till 

utan denna efterbearbetning. Optimalt vore om hela detaljen kunde tillverkas enbart genom 

formsprutning. För att kunna göra det behöver kopplingen mellan förbindelseröret och 

övriga detaljer omkonstrueras. Exempelvis kan ett bayonettfäste eller permanent 

skruvförband vara en lämplig lösning för att förbättra tillverkningsbarheten. Vårat val av 

skruvförband och flänsar baserades på enkel monterbarhet och hög flexibilitet för att 

enklare kunna byta typ av spridare.  

Vi diskuterade tidigt i projektet hur spridaren skulle designas för att kunna användas för 

olika typer av gödsel. Vi tillverkade en spridare optimerad för Skogs-CAN® 

gödningsgranulat vilket medför att den modulära produktarkitekturen tillåter byte av 

spridardelen för att anpassas efter exempelvis kalkpulver eller vätskespridning, något som 

en integrerad spridare inte hade klarat av utan en komplex konstruktion. Antal detaljer i 

konstruktionen minimerades i modelleringsfasen efter ett första CAD förslag, där vi 

utvärderade vilka detaljer som kunde byggas om eller tas bort. Ett exempel på detta är 

motorns infästning i flödesregulatorns formhalvor. Från början var det tänkt att motorn 

skulle hållas på plats med ett skruvfäste men vid närmare eftertanke uppkom istället idén att 

låta formhalvornas design låsa fast motorn. Detta underlättar även slutmontering för 

flödesregulatorn. De komponenter och material som valdes att användas i konstruktionen 

uppfyller ISO-standard. Resultatet anser vi är en produkt som har god tillverkningsbarhet. 

Energioptimeringen är något vi anser behöver undersökas ytterligare i framtiden. Ett av de 

viktigaste kraven som Nordluft hade på spridningsmekanismen var energioptimering och 

det visade sig vara en komplex problematik. Vi funderade mycket i konceptfasen om 

spridningen kunde lösas med endast gravitation. Våra genererade gravitationslösningar 

resulterade, trots borttagen motor, en konstruktion som hade högre energiåtgång än en 

konstruktion med motor. En körning med gravitationslösning har betydligt mindre 

spridningsbredd vilket innebär att ett mindre massflöde granulat måste spridas från 

drönaren för att inte orsaka övergödning. När drönaren har lågt massflöde, blir 

körningstiden längre för att tömma lasten. Flödesmängd och spridningsbredd påverkar 

flygtiden markant, och i optimeringsberäkningar från Nordluft visade det sig att spridarens 
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energiåtgång var väldigt låg i jämförelse med att hålla drönaren i luften. Därför var det 

högst fördelaktigt att använda en lösning som tillät hög variation på flödesmängd. Vi valde 

därför att gå vidare med den lösning vi ansåg mötte kraven bäst och tillät högst variation i 

parametrar som kan påverka energiåtgången. Flyghastighet, flödesmängd och 

spridningsbredd behöver varieras i ett antal uppställningar för att få ut en optimal spridning 

av granulat.  

Flera av koncepten som genererades fram hade utvecklingspotential. Exempelvis vore en 

vridspjällsventil, Koncept J, ett rimligt val av flödesregulator. Den blev dock inte vald på 

grund av en mer komplex konstruktion än knivventilen och att vridspjället kommer att 

delvis blockera röröppningen oavsett vilket läge som spjället befinner sig i, vilket gör 

massflödet svårt att beräkna. Konceptet har dock fördelar som en mindre vikt och storlek. 

Vridspjällets hade varit mer fördelaktigt för vätska eller gas, men för granulatflöde var 

knivventilen det vinnande konceptet.  

Valet av spridarlösning vägde mellan koncept A och koncept B. Koncept A hade fördelen 

att den används inom flertalet områden och är en beprövad teknik. Det finns mycket 

information och artiklar kring centrifugalfördelande spridning med disk vilket underlättade 

vid beräkningar och konceptframtagning av koncept A.  

De kostnader som tillverkning avser har inte undersökts på djupet i projektet. SolidWorks 

har analysverktyg för tillverkningsingrepp och materialkostnader, men kostnaderna skiljer 

sig från företag till företag, vilket i verkligheten resulterar i en annorlunda kostnadsbild. 

Det vi har tagit fram är en överslagsberäkning för tillverkning och komponenter och kan 

därför undersökas ytterligare för en mer realistisk kostnadsbild. 

 

Fästförband mellan spridarlösningen och granulatbehållare är konstruerad utan att veta hur 

granulatbehållaren kommer att se ut då den fortfarande är i designfas. Fästningen är 

designad med skruvförband mellan spridare och behållare samt mellan spridarens moduler. 

Vi vet dock ej hur valda skruvförband kommer att påverka plastkonstruktionen. Detta är 

något som skulle vara lämpligt att undersöka vidare efter prototypframtagning. 

Hållfasthetsberäkningar för komponenterna har inte genomförts i arbetet och är ett moment 

som kan undersökas mer i ett fortsatt arbete med spridarmekanismen. 

9.1 Slutsats 
Förväntat resultat med examensarbetet var att förbereda ett komplett konstruktionsunderlag 

för prototypframtagning av en spridarlösning för drönarbaserad skogsvård. 

Vi anser i gruppen att grunden är lagd för Nordluft att ta vidare konstruktionen för 

prototyptillverkning. Det är viktigt att ha i åtanke att vårt resultat inte motsvarar 

slutprodukten på drönaren. De yttre parametrar som kan påverka spridningsbilden av 

granulat kommer inte kunna bestämmas helt genom simulering och beräkning. 

Prototyptillverkning medför därför möjlighet till att göra flygtester och 

spridningsexperiment och är därför ett värdefullt verktyg för fortsatt utveckling av 

spridarlösningen. Feldimensionering för detaljer hade även kunnat påvisas och justeringar 
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genomföras därefter. Stress- och vattenmotståndtester hade kunnat utföras för att undersöka 

både material och design på spridarmekanismen.  

I gruppen hade vi som mål att designa en konstruktion som inte bara fungerar att tillverka, 

men som är tillämpbar och av intresse att användas i verkligheten. Vi har goda 

förhoppningar på att den första prototyp som tillverkas efter vårt konstruktionsunderlag har 

potential och leder vägen för den första kommersiella versionen av Nordlufts Automations 

skogsvårds UAV. 
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Bilaga 1: Viktade Kundbehov 

Tabell 1, bilaga 1: Viktade kundbehov 

Nummer Kritera/Behov Betyg(1-5) 

1 Justerbar spridningsmängd 5 

2 Lätt vikt 3 

3 Slittålig  3 

4 Lätt att montera 2 

5 Anpassningsbar för olika medium 2 

6 Billig 4 

7 Energieffektiv 5 

8 Anpassningsbar för olika granuler 5 

9 Servicebarhet 3 

10 Vattentålighet 4 

11 Estetiskt tilltalande 2 

12 Lång livslängd 3 

13 Miljövänlig 3 

  



 

 

Bilaga 2: Målspecifikation 

Tabell 1, bilaga 2: Målspecifikation 

Mätetal 

Nr. 

Behov 

Nr. 

Mätetal Betyg(1-

5) 

Enhet Marginellt 

värde 

Idealiskt 

värde 

1 1 Spridningsbredd 4 m 2 >4 

2 1,8 Flödesmängd i matare 5 kg/s 0.5-2 0.1-4 

3 2 Total massa 3 kg 5 <3 

4 4,9 Monteringstid 2 s 360 <200 

5 3, 10, 

12 

Tid i spraykammare 

utan vattenintrång 

4 s 6000 >8000 

6 6 Produktionskostnad 

per enhet 

4 sek 1000 <500 

7 7 Energiåtgång 3 W 800 <500 

8 8 Matardiameter 

/mataröppning 

4 mm 0-50 0-120 

9 4,9 Vanliga verktyg för 

service 

1 Lista Hex Hex 

10 11 Estetiskt tilltalande 1 Subjkt. >2 5 

11 12,13 Hållbarhet 3 År 2 10 



 

 

 

Bilaga 3: Resultat från laboration av flödesmängd 

 



 

 



 

 

 

Bilaga 4: Steppermotor Nema 17 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 5: Kuggremshjul och Kuggrem 

 



 

 

 

  



 

 

Bilaga 6: SDS 4360 – 12 -15 –F 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 7: SKF 618/6 & SKF 706 CD/P4A 

 

  



 

 

 

  

 



 

 

Bilaga 8: Ritningar 

Tabell 1, Bilaga 9: Ritningar 

Namn: Ritningsnummer: Typ av ritning: 

Övre Halva Knivventil 001-001 Detalj 

Undre Halva Knivventil 001-002 Detalj 

Kniv 001-003 Detalj 

Trapetsskruvshylsa 001-004 Detalj 

Övre Knivventilslager 001-005 Detalj 

Undre Knivventilslager 001-006 Detalj 

Förbindelserör 002-001 Detalj 

Öppningsplatta 002-002 Detalj 

Kuggbandskåpa 002-003 Detalj 

Kugghus 002-004 Detalj 

Motorkåpa 002-005 Detalj 

Kullagerlås 002-006 Detalj 

Disk 002-007 Detalj 

Axellås 002-008 Detalj 

Axel 002-009 Detalj 

Knivventil 011-001 Sammanställning 

Disk Spridare 022-001 Sammanställning 

Total Spridarmekanism 003-001 Sammanställning 
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A1

Generell tolerans

till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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Utgåva

001-005

Massa [g]

Detta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges
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Projektnamn

UtgåvaDetta dokument får inte kopieras utan ägarens skriftliga tillstånd, innehållet får inte delges

jämnhet R

Projektledare

Massa [g]

a

Generell tolerans

till tredje part eller användas i något obehörigt ändamål. Överträdelse leder till åtal.
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SM
Densitet [g/mm3

Nordluft Automation AB

1 : 2

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

9 8 ISO - 4161 - M6 - N

8 8 ISO 4162 - M6 x 30 x 18-N

7 1 SlideGateBottom2 ABS 001-002
6 1 Nema 17 (42x42)
5 1 HylsaTrapetsskruv AW-1050A 001-004

4 1 SlideGateLowerSeal EDPM Rubber 001-006

3 1 SlideGateKniv AW-1050A 001-003

2 1 SlideGateLager ABS 001-005

1 1 SlideGateTop ABS 001-001

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.
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Vyplacering
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Densitet [g/mm3

Nordluft Automation AB

Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens

25 1 ShaftLock EN-AW1050A 002-008
24 1 Disc ABS 002-007
23 1 618_6_SKF
22 1 706A_SKF
21 1 Shaft SS1672 002-009
20 4 ISO 10511-M4-N
19 5 ISO 10511-M3-N
18 1 ISO 4762 M3 x 16 - 16N
17 4 ISO 4762 M4 x 16 - 16N
16 4 ISO 4762 M3 x 8 - 8N
15 2 ISO 7436 - M2 x 6-N
14 2 ISO - 4161 - M5 - N
13 5 ISO - 4161 - M6 - N
12 4 ISO 4162 - M5 x 16 x 16-N
11 5 ISO 4162 - M6 x 16 x 16-N
10 1 10-T5-305_Mekanex - -
9 1 CoggHouse EN-AW1050A 002-004
8 1 SDS4360-15-36-F - -
7 1 MotorHouse ABS 002-005
6 2 21-T5_15-2_Mekanex
5 4 ISO 7046-1 - M1.6 x 3 - Z - 3N
4 1 BearingLock EN-AW1050A 002-006
3 1 TimingBeltHouse ABS 002-003
2 1 ConnectionPipe ABS 002-001
1 1 OrificePlate ABS 002-002
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Pos nr Antal Titel/Benämning, beteckning Material, dimension o.d. Artikel nr/Referens
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