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The main goal of this project was to develop some sort of a diverter for pipes
transporting waste in a vacuum system. This unit was supposed to be both cheap and
easy to serve/exchange worn out parts. With a limited space to install the pipe
exchanger, the challenge was to keep it as compact as possible without constructing
bends with to small radius or to sharp angles as this would wear out the system a lot
faster than planned. The system was also supposed to be able to handle clothes and
scrubs from hospitals. Having too much sharp edges or angles would tear the clothes
apart. We were also limited to the building plan. The diverting unit had an inlet that
was required to be aligned with a hole in the wall that was currently being molded to
follow the already thought out flow. The two outlets also had to align with the rest of
the piping system, to make sure that the containers on the loading bay did not
become offset from the original position. This would cause problems with the space
for the trucks that retrieve them in the building.
The result from this thesis is a solution that is adaptable for different situations, and in
different scales. This is really beneficial as the company has two different sized
systems and will be able to use the same module for all of their constructions. It does
not matter whether the construction is mounted horizontally or vertically.
Throughout the designing process there were aspects about costs, simplicity and last
but not least function that was taken into account. There are a lot of things that is
dependent of these three mayor aspects. As for design, a more esthetic design, makes
it more costly to produce. And having unnecessary weight in the construction affects
both the simplicity as in it gets harder to mount into place and serve, as well as an
unnecessary cost. Keeping it simple was also required as we had to keep it compact.
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Sammanfattning
Syftet med projektet var att utveckla en rörväxlare för ett sopsugsystem som jobbar med
vakuumundertryck. Enheten skulle både vara billig och lätt att underhålla/byta ut slitna
delar.
Med ett begränsat utrymme att installera rörväxlaren så var utmaningen att hålla
konstruktionen så kompakt som möjligt utan att få böjar med för små radier eller skarpa
vinklar då det skulle slita på systemet. Systemet skulle även kunna hantera kläder och
rockar från sjukhus. Har man då för vassa kanter eller vinklar sliter det sönder kläderna.
Man var även begränsade till planlösningen då växlingsenhetens var tvungen att hamna
i linje med en genomföring i väggen som redan höll på att gjutas för att passa in med det
redan uttänkta flödet. Inlopp och utlopp var även de tvungna att passa in med resten av
rörsystemet för att se till att containrarna på lastkajen inte blev förskjutna då det skulle
ge upphov till platsbrist för lastbilarna som hämtar dem inuti byggnaden.
Resultatet från denna rapport är en lösning som är anpassningsbar för olika situationer
och olika storlekar. Det är väldigt fördelaktigt då företaget har två stycken system med
olika dimensioner och kan då använda sig utav samma lösning till alla deras
konstruktioner. Det spelar ingen roll om konstruktionen är monterad horisontellt eller
vertikalt. Under designprocessens gång så var det aspekter som kostnad, simplicitet och
sist men inte minst funktion som var viktiga element att tänka på. Det är många saker
som är beroende av dessa tre aspekter. Som design påverkar produktionskostnaden
direkt då det blir svårare att tillverka. Och har man onödigt mycket material och därmed
vikt så påverkas både simpliciteten på så sätt att det är svårare att montera och utföra
service på den, såväl som kostnad att köpa in onödigt material. Att göra konstruktionen
enkel var även ett krav för att kunna hålla den så kompakt som möjligt.
Nyckelord: Rörväxlare, Sopsugsystem, Vakuum, Produktutveckling.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Logiwaste är ett företag beläget i Vallentuna med hitintills tre anställda. Deras affärsidé
är att sälja en transportlösning för avfall och göra sopsortering enkel. Deras produkt är
ett rörsystem som arbetar med vakuum för att transportera material ner till en sopstation
in i en container som sedan hämtas. Det kan liknas med de gamla sopnedkasten som
fanns i lägenheter förut. Men istället för att bara gå rakt ner fortsätter rörsystemet vidare
ut till en gemensam lastkaj för alla nedkast. Detta system ska kunna sortera ut
brännbart, kompost och annat kunden önskar slänga med hjälp utav att användaren
skannar en RFID bricka över en sensor för varje material. Systemet ställer sedan om
flödet med hjälp av en rörväxlare till den container avfallet skall gå till.
Detta arbete grundar sig i att de befintliga lösningarna som redan används ute på
marknaden inte är tillräckligt bra och uppfyller inte de kriterier som man vill att ett
system idag ska klara av. En ny eller förfinad lösning skulle först och främst underlätta
stegen installation, användning och service. En lösning med bra modularitet var
fördelaktigt då flera produkter ska sitta i rad för att styra om flödet. Användandet av
produkten ska inte leda till att dyra servicetillfällen krävs. Ett viktigt kriterium som man
ville uppfylla med en ny produkt var att den skulle få en ökad servicebarhet då man har
flera produkter i systemet, kostsamma och tidskrävande servicetilfällen är då inte att
föredra. Tidigare produkter har t.ex. under användningen försvårat servicebarheten
eftersom läckage har förekommit, men även minskat komponenters livslängd.
Eftersom man inte egentillverkar sina produkter så är tillgången till
tillverkningstekniker inget som begränsar. Några förutbestämda typer av komponenter
förekommer dock, t.ex. användandet av pneumatiska cylindrar för skapandet av
rörelsen. Ytterligare krav återfinns i kravspecifikationen.1
Företagskunskaperna härstammar från lång erfarenhet genom tidigare arbeten med
liknande system. Vetskapen om vilka lösningar som fungerar och vilka som inte, finns
att tillgå genom tidigare erfarenheter.
Den befintliga kunskapen som används för att genomföra detta examensarbete kommer
från studier på Högskoleingenjörsprogrammet i maksinteknik vid Uppsala Universitet.
Kurser inehållande viktiga lärdommar som är av nytta under detta arbete:
Datorstödd konstruktion, 10hp
Hållfasthetslära, 10hp
Industriell projektledning, 5hp
Produktutveckling II, 10hp
Produktutveckling och design I, 10hp

1

Tillverkningsteknik, 10hp
Maskinelement, 10hp
Mekanik HI, 5hp
Kvalitetsteknik, 10hp

Kravspecifikationen
1

1.2 Problembeskrivning
För att kunna förverkliga Logiwastes sopsugsystem som delar upp avfallet på olika
fraktioner behöver man en slags rörväxlare för att grena av flödet till ett annat rör. I
dagsläget så kan man hitta ventiler och växlingsenheter överallt i samhället, men nästan
inga av dessa fungerar i denna speciella situation. Det finns en konkurrent som har en
växlingsenhet som grenar av ena flödet 30 grader, men Logiwaste vill helst ha en
lösning på ca 15 grader då det sliter avsevärt mycket mindre på alla delar. Det handlar
nämligen om så stora krafter och höga hastigheter att lösningar för andra system helt
enkelt inte håller. Med hastigheter på upp emot 25 m/s och vikten på det som skickas
kan uppgå till 100kg krävs det en materialtjocklek på rören mellan 5-25 mm stål. Det
bör även nämnas att rören har ca 500mm i diameter. Ett två meter långt rör kan väga
upp emot 750kg vid hög godstjocklek. Resultatet av denna prestanda är att det inte får
finnas några skarpa kanter att slå emot, eller för tvär avvinkling, då det sliter extremt
mycket om någon slänger t.ex. glas i systemet. Existerande lösningar inom t.ex.
ventilation eller vätskefyllda system fungerar på ett annorlunda sätt, de spärrar helt
enkelt av ena röret, och flödet tar den andra vägen. I Logiwastes fall skulle detta
resultera i att avfallet kommer med full fart och slår rakt in i en vägg och nästa påse
träffar denna bakifrån så det bildas en propp i systemet. Därför är även
dimensionsförändringar önskvärt att undvika till så stor grad som möjligt.

1.3 Syfte & Mål
Arbetets syfte är att försöka ta fram en lösning på en rörväxlare som skall kunna
användas i Logiwastes sopsugsystem. Den skall även vara driftsäker och helst så
kompakt som möjligt utan att kompromissa på möjligheten att kunna utföra service på
den. Lösningen skall vara en som fungerar bättre än konkurrenternas nuvarande i mån
av slitage och felmarginal. Helst skall 99% av materialet komma till rätt container.
Målet är att komma fram till ett så pass bra koncept att Logiwaste väljer att använda det
som tillverkningsunderlag och sätta in den i sina kommande system.
1.3.1


Delmål
Finna avgörande parametrar för resultatet



Godkännt koncept av handledare



Godkända detaljlösningar



3D-CAD modell



Tillverkningsunderlag i form av ritning och ingående standardkomponenter
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1.4 Avgränsningar
Detta examensarbete riktar in sig på att endast ta fram koncept och lösningar på själva
konstruktionen av växlingsenheten. Därmed exkluderas problem som t.ex. styrning av
eventuella motorer, sensorer och pneumatik.
Då detta system finns i två olika storlekar, 400mm i diameter respektive 500mm,
fokuserar arbetet på den större modellen då det ansågs lättare att skala ned en lösning än
att skala upp den.
För att underlätta arbetet behövs ingen fördjupad kunskap om vakuumteknik. Det räcker
med vetskapen om att det är ett stort undertryck i systemet och därmed har materialet en
tendens att komprimeras istället för att expandera i jämförelse med övertrycksystem.
Då det redan finns tryckluft på plats i lokalen så är en avgränsning att undvika
elmotorer, och istället försöka använda pneumatik.
Hela lösningen skall förr eller senare monteras ihop med resten av rörsystemet och
ställas på pelare av ett separat installationsföretag, därför undviker arbetet att rita ut
fästpunkter för stödben då det ännu inte är säkerställt hur dessa skall placeras.
Ytterligare krav, se kravspecikationen.2

1.5 Metod och moment
Den övergripande metoden går ut på att gång på gång samla fakta, generera lösningar,
utvärdera, välja och skapa. Denna metod beskrivs mer utförligt nedan i form av moment
som under arbetets gång genomförs.
Faktainsamling

Skapa en teoretisk bas om uppgiften i form av faktainsamling, problemförståelse och
omfattning. Detta görs genom diskussion med handledare som har lång erfarenhet om
området. Insamlandet av företagets relevanta data om systemet skapar en bild av
områden som dimensioner och prestanda. Den insamlade datan resulterar i en
kravspecifikation som vidareutveckling baseras på.
Konceptgenerering
Där en rad olika koncept tas fram och presenteras med hjälp av skisser och även
datoriserade ritverktyg, med kravspecifikationen som bas. Inspiration hämtas från
erfarenheter och sökande efter produkter med liknande uppgift vilket ger ideer om olika
tekniska lösningar som kan vara av anändning. Dock är det viktigt att inte inkräkta på
patenterade lösningar.

2

Kravspecifikationen
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Konceptgranskning
Konceptens för och nackdelar vägs mot varandra med hjälp av metoden Concept
Scoring.3 Där koncepten betygsätts på olika punkter med viktining som leder till ett
slutpoäng. Resultaten analyseras och diskuteras om dess relevans och betydelse.
Konceptval
Där det mest ansedda konceptet väljs för vidareutveckling genom godkännande av
företagets handledare.
Detaljkonceptsgenerering
En rad detaljkoncept på olika delar som uppfyller den förutbestämda funtktionen tas
fram med hjälp av idégenerering, diskussion och inspirationsinsamling.
Detaljkonceptsgranskning
Där utvärderingar av de olika koncepten görs genom att för- och nackdelar diskuteras
fram och ställs mot varandra.
Detaljkonceptval
Där de mest ansedda detaljkoncepten väljs för vidareutveckling genom godkännande av
handledare.
Modellering
Produkten ritas upp i 3D-CAD.
Analys av modell
Med hjälp av FEM för att finna svagheter i konstruktionen och dessa rättas till och
analyseras igen.
Färdigställanade
Ritningar och övrig insamlad information om reslutatet sammanställs till en bas för ett
tillverkningsunderlag.

3
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2 Teori
2.1 Vakuum
Att arbeta med vakuum (undertryck) har en del fördelar jämfört med att arbeta med
motsatsen övertryck. Undertryck sägs ofta i många situationer vara självtätande,
eftersom det drar material mot sitt centrum. Övertryck trycker däremot materialet bort
från sig och därför kan glipbildning skapas om inte konstruktionen är fulländad.
En vakuumtät konstruktion förhindrar luft från att sugas in i systemet genom små hål
och glipor. Genom att förhindra att luft sugs in i systemet på annat håll än ämnat, skapas
inga förluster i sugkraften längre upp i systemet. Vid förlorad sugkraft ökar risken för
att avfall fastnar och stoppar flödet. En icke vakuumtät konstruktion gör även att mer
smuts kan följa med den luft som passerar genom små glipor i den interna
konstruktionen och ackumuleras på olika interna komponenter.
I ett perfekt vakuum så finns det inga materiella partiklar i inneslutningen. Detta går
endast att uppnå i korta stunder i laboratorier. Vid perfekt vakuum är trycket 0 Pa.
Detta kommer vakuumpumpen i denna konstruktion aldrig uppnå. Beräkningarna som
görs i rapporten baseras dock på denna siffra. Vanligt atmosfärstryck är ca 100 000 Pa.4
Alltså blir tryckskillnaden från in till utsidan av lådan 1 atm. vid extremfallet perfekt
vakuum. Fördelen att räkna med denna siffra är att man dels får en FOS (Factor of
safety) genom att dimensionera systemet till ett worst case scenario. Samt att
undertrycket inte hålls konstant. Systemet i fråga använder sig av maximalt 30 kPa.
undertryck vilket är ca 0.3 bar eller 0.3 atm. undertryck.

2.2 Smutsansamling
I rörsystemet transporteras en mängd olika avfallspartiklar som kan försämra olika
komponenters funktion och livslängd. Genom tidigare erfarenheter så har smutspartiklar
en tendens till att alltid leta sig ut genom rörliga leder och skarvar. Det är därför viktigt
att försöka förhindra möjligheter för smuts att komma i kontakt med viktiga och
känsliga komponenter. Om en vakuumtät konstruktion skapas så kommer
smutsansamlingen skapas i botten av konstruktionen och det är då fördelaktigt om
känsliga komponenter inte är placerade där. Smutspartiklarna är först och främst
skadliga för rörliga detaljer så som glidbanor och olika lagringar eftersom partiklarna
kan leta sig in i komponenterna och öka slitagegraden och förhindra rörelsen. Detta
kommer då att ge upphov till fler servicetillfällen och att mer kraft krävs för att skapa de
erfordrade rörelserna.

4
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2.3 Skarvar
Vid användandet av rörliga rör och andra delar för att styra om flödet kommer alltid
små eller stora skarvar att bildas. Stora skarvar ger upphov till att avfallet som kommer i
hög hastighet slås sönder mot dessa och att onödiga stötkrafter skapas. Med tiden
kommer skarvar och kanter på rörets insida att slitas ner i och med att avfallet rör sig
förbi, detta kan då ge upphov till att glipor istället skapas och partiklar och annat får det
lättare att röra sig utanför den inre konstruktionen. Skarvar förhindras med hjälp av fina
toleranser och stödanordningar som säkerställer den rörliga delens position.

2.4 Vinklar och lutning
För att styra av ett flöde år ett håll eller ett annat så krävs en vinkelförändring i någon
form. En vinkeländring kommer att ge upphov till ökad slitage i specifika punkter,
eftersom avfallet kommer och träffar punkter där flödet börjar styras i den nya
riktningen. En avvinkling skapar även krafter eftersom avfallet kommer och slår mot
den sida som styr av flödet. Krafterna kan göra att konstruktionen rör sig så mycket att
skarvar och glipor bildas. Det är då viktigt att ha en styv konstruktion i ändläget för att
förhindra att konstruktionen inte rör på sig för mycket.
Kraftiga lutningar gör även att smuts med hjälp av gravitationen samlas vid lutningen
ändläge. Då är det viktigt att förhindra smutsen att ta sig ut och vidare till kritiska
komponenter.

2.5 Slitage
När avfall transporteras förbi så skapas slitage i form av nötning mellan avfallet och
kontaktyta, men samtidigt skapas slitage i form av komponenter rör på sig och att
kraftstötar uppkommer. Slitaget försämrar delars hållfasthet samtidigt som precision
kan försämras. Det är då viktigt att enkelt kunna byta ut de delar som är utsatta för stort
slitage. Den punkt i röret som ger upphov till störst slitage i form av nötning är där
avfallet först träffar vid avvinklingen. Vid denna punkt träffar avfallet med störst kraft
eftersom avfallet kommer med hög hastighet och träffar rörets insida i en given punkt
om och om igen. Därför är det fördelaktigt att det mest slitsamma materialet
transporteras i det raka flödet.

2.6 Dimensionsförändringar
Med dimensionsförändringar menas ändringar av innervolymen i ett tvärsnitt av rören.
Detta kan uppstå om man har olika rördimensioner, vilket kan leda till att avfallet
expanderar i och med den volymförändring som då skapas. Det finns då risk att avfallet
fastnar då volymen minskar igen. Dessa dimensionsförändringar förekommer oftast i
övergångar mellan rörliga och fasta rör. Detta eftersom olika rördimensioner är att
föredra i dessa punkter för att säkerställa att avfallet inte slås eller fastnar mot det
kommande rörets kant.
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2.7 Turbulens
Vid olika dimensions- och volymförändringar skapas ofta turbulens eftersom luft och
avfall inte kan röra sig ostört. Vid dessa skarvar, kanter och dimensionsförändringar kan
små virvelvindar skapas där små partiklar kan sugas in och ackumuleras.

2.8 Benämningar och begrepp
Rörväxlare Kan jämföras med en förgreningsdosa till en vattenslang. Genom att ändra läge på en
rörlig del inuti skall flödet flyttas från ett rör till ett annat.
Service Med service menas både utbyte av komponenter samt regelbundna kontroller.
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3 Förstudie
Följande stycke är ett steg i processen att utveckla produkten. Det ansågs nödvändigt att
få information från en tredjepart som hade viss kunskap inom detta område.

3.1 Intervju med Göran Eriksson
Med lite tur lyckades en intervju ordnas en tidig morgon den 4/4. Göran Eriksson5 hade
en liten lucka i sin kalender innan han var tvungen att gå på ett möte och erbjöd ett
tillfälle att nyttja hans kompetens inom området. Dessvärre fanns inte möjligheten att
spela in intervjun.
Då Göran hade jobbat med liknande system tidigare behövdes inte så jättemycket tid
ägnas till att sätta honom in i problemet. Han var ganska medveten om vad som brukar
krångla till det eller gå sönder. För att ta tillfället i akt att få feedback från en oberoende
part visades våra koncept upp. Vissa av dem ansåg han att skulle fungera, men givet
våra krav som växt fram under tiden att t.ex. det ena flödet måste vara rakt, och att det
inte finns plats på den vänstra sidan av det raka flödet, då det står en vägg där, var det
ingen av de mer banbrytande koncepten som fanns kvar. I början av arbetet var det
önskvärt att ha en radie som avvinkling, men det var ett krav som senare kom att ändras
och en rak avvinkling var godkänd. Göran ansåg att oavsett hur bra utformade delar
man har, så kommer de att slitas, och då är det bättre att använda sig utav en billigare
och mer utbytbar lösning. Det enda materialet som kunde stå emot en längre tid var Nihard-stål.6 Rekommendationen blev därmed så att försöka använda sig av ett rakt rör, i
detta superstål, som bara vinklas mellan de utloppen. Detaljlösningar så som tätningar
och kopplingar var inget han mindes av hur de såg ut. Detta var något som skulle kräva
lite arbete.

5
6

Göran Eriksson
Ni-hardstål
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4 Förslag till lösningar
Denna rubrik består av två delar. Del 1 består av den första raden koncept som uppkom
och som det även gjordes en ”för- och nackdelarstudie” på.7
I brist på fullständig övertygelse hos handledaren uppkom behovet av nya koncept,
vilka innefattas av Del 2. På koncepten i Del 2 gjordes ingen ”för- och nackdelarstudie”,
utan för och nackdelarna redovisades muntligt.
Den tredje siffran i rubrikerna i följande stycken beskriver vilken del konceptet tillhör,
och den fjärde är vilket nummer konceptet har.
*TBD- To be determined
*Montering vertikalt- delning mellan två horisontellt liggande rör, men där ena röret ligger under det
andra.

4.1 Del 1
4.1.1

Sidledsförflyttning av två rör

Denna lösning fungerar på så vis att två olika rör är infästa i på ett sätt så att de kan
glida fram och tillbaka i horisontalled för att styra om flödet. Vid rakt flöde är endast ett
rakt rör inkopplat. För att styra av flödet glider istället ett böjt rör på plats m.h.a. en
pneumatisk cylinder som trycker rören på en glidbana i horisontalled. För att förhindra
tätningsproblem och läckage så monteras konstruktionen i en vakuumtät låda. Denna
lösning kan även monteras vertikalt vid behov.

Figur 1 Sidledsförflyttning av två rör

7

För- och nackdelar studie
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4.1.2

Ett rör med böjbar led vid inlopp

Detta förslag fungerar på så vis att flödet styrs om genom enbart ett rakt rör. Detta rör är
ledat vid inloppet och kan därigenom flyttas mellan rakt och snett flöde genom att en
pneumatisk cylinder skjuter röret till rätt position i horisontalled runt den ledade
punkten vid inflödet. Monteras i en vakuumtät låda för att förhindra läckage- och
tätningsproblem. Kan även monteras vertikalt vid behov.

Figur 2 Ett rör med böjbar led vid inlopp

4.1.3

Roterande skiva med två rör

Denna lösning består av två rör som är infästa i ett vertikalt stående cylinderchassi,
varav ett rör är rakt och ett är böjt. Cylinderchassiet kan rotera runt sitt eget centrum och
kan på så vis rotera så att det raka röret kommer på plats alternativt rotera fram det
böjda för att styra av flödet. Rotationen sker aningen genom en pneumatisk cylinder
eller en elmotor. Monteras i en vakuumtät låda för att förhindra läckage- och
tätningsproblem.

Figur 3 Roterande skiva med två rör
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4.1.4

Läpp som faller över

Förslaget fungerar enligt följande, en läpp är monterad mitt inuti rördelningen mellan de
olika flödena. Denna läpp kan vippa fram och tillbaka för att styra om flödet. Rörelsen
uppkommer genom att en pneumatisk extern cylinder trycker och drar i läppen son
vippas runt en axel och där igenom skapar flödesförändringen. Kan även monteras
vertikalt vid behov.

Figur 4 Läpp som faller över

4.1.5

Två rör, två leder vid utlopp

Konstruktionen består av två raka rör som är ledade vid respektive utlopp. Detta gör då
att rören kan styra om flödet genom att antingen röret för det raka eller avstyrda flödet
skjuts på plats vid inloppet. Rörelsen skapas genom att en pneumatisk cylinder trycker
konstruktionen längs en bana. Lösningen monteras i en vakuumtät låda för att förhindra
läckage- och tätningsproblem. Kan även monteras vertikalt vid behov.

Figur 5 Två rör, två leder vid utlopp
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4.1.6

Vinklad skarv med ett rör

Har en snedskuren skarv på båda rören som även kan rotera. Eftersom de båda rören är
snedskurna och kan rotera kan därför en avvinkling uppkomma genom rotationen i den
snedskurna skarven. Röret kommer då att röra sig i en halv ellipsbåge m.h.a. en ledad
pneumatisk cylinder. Monteras i en vakuumtät låda för att förhindra läckage- och
tätningsproblem. Kan även monteras vertikalt vid behov.

Figur 6 Vinklad skarv med ett rör

Figur 7 Vinklad skarv med ett rör 2
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Figur 8 Vinklad skarv med ett rör 3

4.1.7

Rörpostroteraren

Denna lösning är utformad på så vis att den består av ett böjt rör med parallella in- och
utlopp som även kan rotera runt sin egen axel vid inloppet och på så vis ändra flödet.
Rörelsen skapas genom att en elektrisk motor eller pneumatisk cylinder skapar en
rotationsrörelse vi inloppet. Monteras i vakuumtät låda för att förhindra läckage- och
tätningsproblem. Kan även monteras vertikalt vid behov.

Figur 9 Rörpostroteraren

Figur 10 Rörpostroteraren 2
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4.2 Del 2
Här följer del två som är konceptgenereringsomgången efter de föregående koncepten.
4.2.1

Kullösning

Denna lösning består av ett rakt/koniskt rör som är ledat vid inflödet. Leden består av en
”kulled” som sitter som en läpp på det fasta ingående röret som sedan det rörliga röret
sitter över och kan röra sig runt samtidigt som ”kulleden” håller tätt. Röret är även fäst i
två axlar vid inloppet som konstruktionen rör sig runt. Röret skjuts i horisontalled med
hjälp av en pneumatisk cylinder. För att förhindra läckage och tätningsproblem så är
konstruktionen innesluten i en vakuumtät låda. Denna lösning kan även monteras
vertikalt vid behov. Detta koncept baseras på att kulan eller läppen som sitter runt
inloppet som ett komplement och lösning på problemen för konceptet 2. Ett rör med
böjbar led vid inlopp”.

Figur 11 Kullösning
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4.2.2

Parallella roterande rör

Består av två stycken raka och parallella rör som kan rotera kring en axel mitt mellan de
parallella rören. Flödet kan då styras om i och med att de två raka rören roteras på plats
m h a en pneumatisk cylinder. Monteras i en vakuumtät låda för att förhindra läckageoch tätningsproblem.

Figur 12 Parallella roterande rör

Figur 13 Parallella roterande rör 2
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4.2.3

Snedskuren och rak skarv

Består av två rördelar med en del innehållande en rak rotationsskarv till det fasta röret
och en snedskuren rotationsskarv till det röret som ska styra om flödet. Genom rotation
på det raka röret så tvingas röret med snedskuren koppling att röra sig på plats.
Rotationen av det raka röret sker genom antingen banddrift av en elmotor eller genom
att en kuggstång rörs fram och tillbaka med en pneumatisk cylinder. Monteras i
vakuumtät låda för att förhindra läckage- och tätningsproblem. Kan även monteras
vertikalt vid behov.

Figur 14 Snedskuren och rak skarv

Figur 15 Snedskuren och rak skarv 2
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4.2.4

Revolver

Konceptet har två typer av lösningar. En lösning där rotationspunkten ligger mitt mellan
de två rören som har en 180˚ inbördes förskjutning mellan varandra.
Den andra lösningen sitter rören i ett cirkelsegment och har en mycket mindre inbördes
vinkelförskjutning. Rotationspunkten är belägen vertikalt under de bägge rören.
De olika rördelarna kan då rotera på plats runt en given centrumpunkt och på så vis
styra om flödet. Rörelsen skapas genom att en pneumatisk cylinder trycker lösningen i
sidleds. Monteras i vakuumtät låda för att förhindra läckage- och tätningsproblem.

Figur 16 Revolver

Figur 17 Revolver 2

Figur 18 Revolver 3
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4.2.5

Omvänt Y

Denna lösning ser ut på så vis att man vänder på den avgreningen som styr av flödet och
har formen likt ett Y. Istället för att förgreningen pekar i utflödets riktning så vänder
man på konstruktionen så att förgreningen istället är mot inflödet. Sedan monteras
konstruktionen på en vertikal axel, så rotation kan skapas kring mittpunkten på
lösningen. Rotationen gör då att de två rören vid inloppen kan bytas fram och tillbaka,
samtidigt som det enskilda röret på andra sidan också byts mellan det avgrenade och det
raka flödet. Detta omvända Y, förhindrar att skarpa kanter skapas vid förgreningen.
Rotationen skapas genom att en pneumatisk cylinder trycker på en av konstruktionens
sidor. Monteras i en vakuumtät låda för att förhindra läckage- och tätningsproblem.
Kan även monteras vertikalt vid behov.

Figur 19 Omvänt Y

4.2.6

Inskjutningsbara rörhalvor

Konstruktionen är utformad på följande vis att en fast förgrening är monterad i
systemet. Denna förgrening har genomföringar passande rörhalvor som kan skjutas in
utifrån. En rörhalva krävs för respektive flöde. Om ett rakt flöde är av behov, skjuts en
längsgående rörhalva in i systemet och skapar ett rakt flöde, samma ska för att skapa det
avgrenade flödet. Dessa rörelser skapas m h a pneumatiska cylindrar som trycker in och
drar ut rörhalvorna. Konceptet är en vakuumtät låda *TBD. Kan även monteras vertikalt
vid behov.

Figur 20 Inskjutningsbara rörhalvor
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4.2.7

Flexibelt rör

Denna lösning består av en mängd rördelar som är hopsatta med små axlar på ovan och
undersida för att på så vis skapa ett flexibelt rör. Rördelarna är svagt koniska och
överlappar varandra och genom hopsättningen med axlarna, beter röret sig som ett
flexibelt rör. Detta gör då att man kan ha en fast anslutning vid inloppet samtidigt som
man fortfarande kan förflytta utloppet till önskad position. Konstruktionen monteras i
en vakuumtät låda för att förhindra läckage- och täthetsproblem. Lösningen kan även
monteras vertikalt.

4.3 Analys och diskussion
4.3.1

Förord

Denna del består av två delar. Del 1 består av den första raden koncept som uppkom och
som det även gjordes en ”för- och nackdelarstudie” på.8
I brist på fullständig övertygelse hos handledaren uppkom behovet av nya koncept,
vilka innefattas av Del 2. På koncepten i Del 2 gjordes ingen ”för- och nackdelarstudie”,
utan för och nackdelarna redovisades muntligt.
Bestämmelser om dessa koncept är inte baserade på vetenskaplig granskning utan
baserades på diskussioner utifrån den akademiska kunskapsnivån hos
projektmedlemmarna samt enklare modellering i CAD.

*VU (Vidareutveckling) -Koncept som har valts för vidareutveckling
*VB ( Valdes Bort) - Koncept som valdes bort

4.3.2
4.3.2.1

Del 1
Sidledsförflyttning av två rör

Fördelen med detta koncept var bland annat rörelsens simplicitet då den endast krävde
en glidbana och en pneumatiks cylinder för att skapa rörelsen. Den har därför minimalt
med rörliga delar vilket ofta är en fördel ur servicesynpunkt. Lösningen ansågs även ha
en god ändlägesprecision tack vare det enkla rörelsemönstret vilket skulle ge upphov till
minimala skarvar och läckage. En fördel med två rör är att man ökar livslängden
eftersom slitaget sker i två rör. Detta gör även att endast den rördel som utsatts för störst
slitage behövs bytas vid behov.
Efter diskussion om detta koncepts för- och nackdelar, valdes denna lösning bort på
grund av lådans storlek samt dess tyngd och materialmängd som konstruktionen
behöver. Den stora och tunga konstruktionen hade gjort den svårhanterlig vid
montering, service och tillverkning. Detta koncept består av två rör som skjuts fram och
tillbaka i horisontalled och behöver därför större utrymme mot närmsta vägg i lokalen,
vilket leder till att hela rörsystemet måste placeras längre in och därigenom tar större
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plats. Detta i jämförelse med lösningar som endast rör sig i en riktning och inte går
utanför det raka rörets dimensioner. Även tankar om ”byrålådeeffekten” uppkom.
*VB
4.3.2.2

Ett rör med böjbar led vid inlopp

Konceptet sågs ha en hög grad av simplicitet samtidigt som den ansågs vara ekonomiskt
fördelaktig eftersom endast enklare detaljlösningar krävdes för att uppfylla rörelsen och
funktionen. De enkla detaljlösningarna kommer att underlätta vid service av produkten,
men även för monteringsprocessen i tillverkningssteget. Likartade och välbeprövade
produkter finns idag ute på marknaden vilket minimerar risktagandet med att produkten
inte uppfyller uppgiften. Andra fördelar som vikt och storlek gjorde även att konceptet
valdes för vidareutveckling.
Nackdelen med detta koncept var bland annat att den består av ett rakt rör som styr av
flödet vilket inte ger en mjuk avstyrning av flödet i jämförelse mot ett böjt rör. Detta
leder till en högre grad av slitage, vilket resulterar i kortare livslängd. Leden vid
inloppet ansågs även kunna ge upphov till stora läckage då glipor skapas i och med att
rörelsen sker kring en skarv.
*VU
4.3.2.3

Roterande skiva med två rör

Eftersom röret som skapar det sneda flödet i detta koncept skulle konstrueras som ett
böjt rör skulle en mjuk avvinkling för kommande avfall vara ett faktum. Detta skulle
minimera slitage och därför även minimera servicetillfällena. Konceptet ansågs även ha
god ändlägesprecision eftersom en rotationsrörelse är lätt att hantera. Rörelsen är även
lätt att återskapa, dock med en annan motor än rekommenderat. En annan fördel är att
konceptet består av två olika rör som tar upp slitaget, i jämförelse med ett rör. Det gör
då att livslängden ökar, men även att men endast behöver byta den rördel som utsatts för
störst slitage.
Konceptet ansågs vara en stor, tung och komplicerad lösning vilket skulle skapa
problem vid service och montering. Komplexiteten skulle även göra att
tillverkningsmomentet blev kostsamt. Exempel på detta är de avrundade och
ocentrerade rörutskärningarna som hade krävs för att få denna lösning tät mellan det
rörliga röret och dess in- och utlopp. Även tillverkningen av det böjda röret med
passande utskärningar i inlopp och utlopp ansågs vara svårtillverkat. Vid undersökning
av enklare CAD-modeller upptäcktes även att en rotation på nästan 180˚ krävdes för att
skifta mellan de två flödena, vilket är en tidskrävande rörelse. Den roterande rörelsen
skulle även vara svår att skapa med hjälp av en pneumatisk cylinder, som helst skulle
användas. Detta resulterade i att ett beslut togs att inte vidareutveckla detta koncept.
*VB
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4.3.2.4

Läpp som faller över

Till en början sågs fördelar med detta koncept så som att endast en liten och lätt läpp
krävdes för att uppfylla uppgiften. Detta skulle leda till att även vikten skulle dras ner
och där med underlätta hanteringen av den rörliga delen. Även läckage skulle
minimeras eftersom nästan hela den rörliga konstruktionen befanns på insidan av
rörsystemet som också agerade vakuumtät förslutning.
Detta koncept ansågs vara väldigt komplicerat eftersom leder, skarvar och rörelsen
måste skapas på insidan av befintliga ”rör” som agerar som vakuumtät låda.
Genomföringarna mellan de olika lederna ansågs vara väldigt komplicerade, då de
måste gå genom lådan. Upplagringen av själva läppen i lådan skulle även medföra att
stora skarvar bildas eftersom lagringen måste sitta i samma utrymme som avfallet
transporteras i, om ingen komplicerad genomföring konstruerades.
Tillverkningsmomentet ansågs även som ett komplext moment eftersom mycket
bearbetning krävdes på insidan av röret, där det är svårt att komma åt att bearbeta med
fina toleranser som resultat. Montering och service ansågs i början vara den stora
fördelen, men ytterligare undersökningar i form av skalenlig uppritning visade att detta
inte var fallet. Mycket på grund av att läppen var mycket större och tyngre än först
förutspått. Dessa faktorer ledde till att ingen vidareutveckling av detta koncept gjordes.
*VB
4.3.2.5

Två rör, två leder vid utlopp

En fördel med detta koncept är att den innehåller två stycken rör, vilket ger en längre
livslängd i jämförelse med ett rör. Detta gör även att man endast behöver byta det rör
som är utsatt för mest slitage.
Konceptet innefattade två stycken ledade rör vilket resulterade i slutsatser om
konstruktionens stora storlek och tyngd som ofta kan översättas till ekonomiska
nackdelar för steg så som tillverkning, service och montering. Rörelsen skulle även bli
svår att återskapa då rören rör sig i två bågformade banor vilket kräver böjda lagringar
och rörliga pneumatiska cylindrar vilket skulle förhöja kostnaderna. Konstruktionen
skulle även kräva utbredning i horisontalled eftersom det rör som inte är i bruk måste
skjutas utanför det rör som är i bruk. Detta skapar en volymutbredning åt det håll som
man vill ha så nära lokalens väggar som möjligt. En volymutbredning åt detta håll gör
att hela rörsystemet måste flyttas inåt i lokalen och därigenom tar större plats. Detta
resulterade i att detta koncept valdes bort.
*VB
4.3.2.6

Vinklad skarv med ett rör

Fördelen med det koncept ansågs vara det faktum att om en framgångsrik roterande
vinklad skarv skapades så skulle det ge upphov till en helt tät rörlig skarv utan läckage
och skarvar vid inloppet. Detta skulle då endast kräva ett rakt rör vilket minimerar vikt
och storlek.
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Konceptets stora nackdel var den komplicerade rörelsen som det rörliga röret hade, den
hade en rörelse i formen av en ellips. Detta hade varit svårt att återskapa med lagringar
och uppstödningspunkter som med fina toleranser passar för den ellipsformade rörelsen.
Att få en pneumatisk cylinder att därefter trycka och dra röret i den ellips- och
radieformade rörelsen kräver även att infästning för denna är dubbelledad. Faktorer som
att en snedskuren roterande skarv på röret skulle bli komplicerad och svår att tillverka
bidrog även till att detta koncept inte valdes för vidareutveckling.
*VB
4.3.2.7

Rörpostroteraren

Det faktum att detta koncept består av ett böjt rör ger upphov till att en mjukare
avvinkling av det kommande avfallet uppkommer, detta i jämförelse med en avvinkling
med ett rakt rör. Denna fördel blir även en nackdel för det raka flödet, viket redovisas i
nedanstående stycke. Grundtankarna var även att konceptets rörelse skulle bli lätt att
återskapa med hjälp av en stödläpp för röret som infästs i en axel. Denna rörelse skulle
då ge en god ändlägesprecision och därför förhindra läckage och skarvar. Den roterande
skarven som föreslogs vid inloppet skulle också ge en väldigt tät rörkoppling utan stora
skarvar.
Denna lösning sågs efter diskussion inte lämplig för vidareutveckling då det rörliga
röret ansågs bli väldigt tungt och svårtillverkat eftersom lösningen kräver ett rör med
två böjar i sig. Ett byte av detta rör blir i och med storleken och tyngden en väldigt
komplicerad process. För att inte skapa några höjdskillnader mellan inlopp och utlopp
krävdes en rotationsrörelse på 180˚ vilket resulterar i ett väldigt stort behov av plats i
både vertikal- och horisontalled. I horisontalled blir fortfarande inte in- och utlopp i
linje med varandra, men tankar om att snedställa hela konstruktionen kom då på tal.
Detta resulterar då i att snedskurna rörskarvar krävs, vilket ger ett extra steg i
tillverkningsprocessen. Tanken är att det mest slitsamma avfallet ska transporteras
genom det raka flödet, men med ett böjt rör blir aldrig flödet rakt utan onödigt slitage
uppkommer i och med detta. Den tänkta rörelsen blir även svår att återskapa med hjälp
av den tänkta pneumatiska cylindern.
*VB
4.3.3
4.3.3.1

Del 2
Kullösning

Detta koncept ansågs vara en bra lösning på tätningsproblemet som man får av ett ”rakt”
rör som är ledat vid inloppet. En sådan lösning skulle utan denna kula ge upphov till
stor glipbildning vid rotationscentrum och därigenom skapa stor smutsansamling i
lådan. Läppen ansågs även ge stabilitet då horisontala krafter verkar på röret. Därför
togs ett beslut att arbeta vidare med detta koncept.
Nackdelen med detta koncept ansågs vara tillverkningsprocessen, eftersom den har
formen av en ring med en välvd utsida. Vid bearbetning av denna detalj krävs många
frihetsgrader, vilket ökar komplexiteten. Det ger även upphov till att det rörliga röret
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behöver vara koniskt för att kunna ligga runt läppen vid inloppet och vara i passande
storlek vi utloppet. Eftersom det koniska röret behöver skjutas in över läppen och
inloppet så kompliceras montering och servicemomenten då det är ont om plats.
*VU
4.3.3.2

Parallella roterande rör

Faktorer likt konceptet ”3. Roterande skiva med två rör” resulterade i att detta koncept
inte valdes för vidareutveckling. Skillnaden mellan denna lösning och den tidigare
nämnda var att tillverkningsmomentet för denna är mindre komplicerad, eftersom
konstruktionen innehåller två raka rör i stället för ett rakt och ett böjt. Däremot ansågs
vikten och slitaget bli större. Avvinklingen ansågs även bli större än önskat då en
rördimension hamnar mellan det raka och sneda flödet.
*VB
4.3.3.3

Snedskuren och rak skarv

Den tänkta fördelen var att den raka rörbiten som roterar runt sin egen axel skulle
underlätta att skapa rörelsen med hjälp av en motor, till skillnad mot konceptet ”6.
Vinklad skarv med ett rör” som inte har någon möjlighet fast roterande axelpunkt.
Tanken med detta koncept var få en rak rörbit som man kan skapa den roterande
rörelsen genom. Detta koncept hade en rörelsebana likt en ellips, samma som koncept ”
6. Vinklad skarv med ett rör”. Denna rörelse ansågs svår att återskapa, samtidigt som
detta koncept även hade ett ytterligare moment. Rotationen sker med hjälp av den raka
rörbiten, vilket kräver att den snedskurna rörbiten även måste vara rotationslåst för att
kunna skapa den önskade rörelsen. Detta blir då ett väldigt komplicerat pga av olika
rörliga infästningar och upplagringar.
*VB
4.3.3.4

Revolver

En fördel med detta koncept är att eftersom rörelsen sker i ett övre cirkelsegment kring
en rotationsaxel så behövs inte mycket kraft för att skapa sidledsrörelsen. Detta om den
pneumatiska cylindern trycker på rörets sida. Det enkla rörelsemönstret skulle även ge
god precision vilket minimerar skarvbildning och läckage. Konceptet innehåller två
rördelar och vilket ökar livslängden samtidigt som det skapas en möjlighet att endast
byta det rör som är utsatt för störst slitage. Faktorer så som konceptets böjda rör för
avvinklingen ökar livslängd och minskar att konstruktionen utsätts för kraftiga stötar då
avfallet passerar förbi.
För att återskapa rörelsen för detta koncept krävs det att rotationsaxeln ligger rakt under
det raka flödets centrum. Detta ger då en stor konstruktion i vertikalled då
rotationsaxeln måste sitta relativt långt ifrån rören. Konceptet innehåller ett rakt och ett
böjt rör som leder till en väldigt tung lösning som skulle försvåra stegen montering,
hantering och service.
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Att få en stabil infästning mellan rören och axeln och samtidigt behålla en hög grad av
precision i rörelsen skulle bli svårt eftersom länkarmarnas längd försvårar saken.
*VB
4.3.3.5

Omvänt Y

Detta koncept hade grundtanken att skapa en konstruktion utan ”negativa” skarvar, med
detta menas att det inte finns några kanter i röret som avfallet kan slås eller fastna mot.
Rörelsens simplicitet skulle även leda till god ändlägesprecision och minimalt med
läckage.
Den stora volymförändringen som avfallet skulle utsättas för med denna
konstruktionslösning var den avgörande faktorn till att konceptet valdes bort. Detta
koncept skapar även en väldigt stor konstruktion, bland annat tog lösningen för stor
plats i horisontalled utanför det raka flödets sida. Detta är inte fördelaktigt då man vill
ha denna sida så nära lokalens väggar som möjligt. Rörelsen tar upp plats på denna sida
måste hela rörsystemet flyttas inåt i lokalen, vilket inte är att föredra. Den stora rördelen
som har formen likt ett ”Y” skulle även vara svår att serva och hantera på grund av dess
storlek och tyngd. Dessa faktorer bidrog till att konceptet inte valdes för
vidareutveckling.
*VB
4.3.3.6

Inskjutningsbara rörhalvor

Fördelen med detta koncept ansågs vara det faktum att röret även skulle fungera som
vakuumtät förslutning och därigenom minska vikt och storlek. Andra fördelar så som att
de rörliga delarna placeras utanför själva förslutningen skulle även förbättra
åtkomligheten och därför även underlätta genomförandet av service.
De inskjutningsbara rörhalvorna ansågs bli för långa med tanke på att den ena rörhalvan
måste röra sig diagonalt genom röret för att skärma av flödet. Detta skulle ge upphov till
väldigt stor slaglängd hos de pneumatiska cylindrarna som skulle skapa rörelsen i fråga
och skulle därför behöva stort utrymme. Problematik med täta genomföringar för
rörhalvorna var också en bidragande faktor till varför konceptet valdes bort. En annan
orsak var även att rörhalvorna krävde någon form av glidlagring i avfallsröret för att
stadga upp rörelsen. Detta ger då upphov till skarvar i avfallsröret där avfall skulle slås
sönder och smuts skulle ackumuleras. Även bearbetning inuti röret krävdes för att inte
skapa skarvar då rörhalvorna befinner sig i ändläget mot rörets insida.
*VB
4.3.3.7

Flexibelt rör

Det flexibla röret skulle göra rörelsen hos ett ledat rör till en tät och förhoppningsvis
skarvfri lösning. Problem med glipbildning kring rotationscentrum hos ledade och styva
rör ansågs vara ett problem och det flexibla röret var tänkt att lösa dessa. En fullständig
lösning var även tänkt att skapa en mjuk böjd avvinkling för avfallet, vilket skulle
minska slitage och stora kraftpåkänningar.
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Detta koncept utvecklades först och främst med tanken att någon form av flexibelt rör
passande vårat behov fanns att tillgå som standardkomponent på marknaden. Då inget
passande flexibelt rör i dessa dimensioner hittades gick tankarna över till
egentillverkning. Det egentillverkade konceptet skulle bestå av en rad kortare rördelar
som var hopsatta med leder som då gjorde ledet flexibelt, men detta ansågs dyrt och
komplicerat. Samtidigt som läckage och skarvproblem var ett faktum. Det flexibla röret
hade även krävt någon form av uppstadgning för att förhindra att inte det flexibla röret
slår i sidled då den utsätts för krafter av det förbipasserande avfallet.
*VB

4.4 Val av koncept
Konceptet som valdes var en kombination mellan konceptet ” 4.1.2 Ett rör med böjbar
led vid inlopp” i kombination med konceptet ”4.2.1 Kullösning”.

5 Koncept på detaljlösningar.
När ett koncept valts att vidareutvecklas så var det dags att börja gå in mer i detalj på
lösningar, och problem som kan uppstå.
Då konceptet som valdes innebar ett rör som vrids kring en rotationspunkt i ena ändan
av röret bildas en bågrörelse i den motsatta sidan. För att få roterande röret att passa in
med utloppen och kunna vridas på plats, måste dessa kapas i en radie lika stor som
avståndet från rotationscentrum. Denna rörelse måste givetvis också lagras upp för att få
en någorlunda livslängd på produkten.

5.1 Lagringskoncept
Första tanken var att fästa en vagga med hjul i den bortre änden. Hjul som kan rotera
kring sin egen axel likt de på en kundvagn, för att inte riskera att hamna snett. Detta
koncept sållades ganska snabbt bort på grund utav det relativt korta avståndet som röret
förflyttas varje gång vilket kan leda till att kulorna i lagret slits ojämnt och skär ihop.
Ytterligare en anledning var att det kan samlas upp slam och skräp i botten av lådan
som gör att hjulen låser sig på det viset och slipas av tills de inte är runda längre. Det
skulle då påverka ändlägesprecisionen såväl som rörelsen.
Vidare kikades det på mer eller mindre inkapslade lager. I detta fall krävdes det även ett
lager som kan fästas i den bortre änden av röret som kan röra sig tangentiellt gentemot
rörets rotationsradie och tillåter den bågformade rörelsen. Det självklara var då att kolla
på lager som såg bågformade ut. Ett par stycken exempel på glidskenor hittades som
kunde fästas på botten av lådan, och själva släden på röret. Men det blev samma
problem även här att det var kulor/cylindrar som roterade invändigt. Det innebar för stor
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risk i denna skitiga miljö för att vara försvarbart att använda då relativt hög livslängd
önskas.
Då kullager och rullager av alla dess slag var uteslutna så tedde det som att det bara
fanns ett vettigt, billigt, pålitligt alternativ kvar. En hård glidplast formskuren för att ha
exakt den radie på bågen som det avståndet ifrån rotationscentrum den placeras i för att
förhindra låsning av rörelsen. Denna var tänkt att placeras i botten av lådan även den.
Med motsvarande glidplast fäst på röret som vilar på denna bågformade skena. Fördelen
med denna är att glidplasterna inte är lika känsliga för smuts och skit som kullagren.
Kommer det in ett vasst gruskorn nöts det in i plasten likt räfflorna man kan se på
bromskivan på en bil. Detta påverkar inte prestandan avsevärt mycket.
Denna lösning var fullt genomförbar. Men det var samtidigt önskvärt om man kunde
fästa den högre upp i lådan för att förhindra att den var täckt i sörja som samlas upp på
botten.
Steg två var alltså att försöka hitta ett sätt att lagra rörets ände uppe i taket av lådan.
Problemet med detta var att taket även är ett lock som skall kunnas tas av. Att både ha
någonting som hänger i taket, och samtidigt kunna lyfta av det utan allt för mycket
krångliga demonteringsmoment blev en relativt stor utmaning.
En tanke var att man skulle ha ett T-spår fast i taket, som röret hängde i med hjälp utav
en cirkulär skiva inuti spåret (för att förhindra byrålådseffekten). Problemet som uppstår
då är hur man skulle kunna få in rörets skivprofil i spåret när locket monterats.
Eventuellt att man trädde T-spåret över skivan som röret hänger i, monterade dit locket,
där man sedan hade en liten lucka så man kunde guida spåret, som då kan röra sig fritt
kring skivan, till skruvhål där själva spåret fästs och skruvas upp så att röret lyfts lite.
En annan var att fästa glidskenan i ett chassi som sträckte sig över röret. Denna
överliggande bit skulle då behöva monteras bort för att kunna lyfta ur röret. Fördelen är
då att chassiet även skulle staga upp lådan vilket troligtvis kommer behövas ändå.
En tredje lösning var att montera glidplasten ovanpå utloppsrören som redan stack ut en
bit från ändplåten, och utnyttja dem som fästpunkt. Svängande rörets motsvarande
plastbit monteras på toppen så att hela röret mer eller mindre hänger ovanpå glidskenan
ovanpå utloppen. Fördelen med detta är att glidbanan nu är så långt upp det går i lådan,
och därmed relativt skyddad från diverse substanser som ligger på botten. Detta koncept
valdes att gå vidare med till slutgiltiga konstruktionen då det ansågs vara lämpligast.

5.2 Lagret vid rotationscentrum
Första tanken var att bara sätta en axeltapp i botten, och en på ovansidan som fästs i
locket, som det rörliga röret vreds kring, men för att få mer stöd i axiella ledet börjades
det luta åt en svängkrans sådana som används på grävmaskiner bland annat för att lagra
upp hytten. Men det skulle innebära samma problem som det andra lagret, att kulor och
rullar skär ihop och fastnar. Så för att undvika det gick tankarna direkt vidare till
glidytor. Och som en kombination av svängkrans och glidyta fanns ett rundbordslager.
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Det består av två cirkulära skivor som glider mot varandra på en plastyta, samtidigt som
de är uppstagade av en krans på utsidan. Detta fungerar som lager / axelfixering på
botten.
På ovansidan behövdes det också en fixering av axeln för att förhindra oönskade
rörelser och beteenden under drift. Detta var lite svårare än det låter då locket skulle
vara lätt att tas av och resten av delarna lätta att ta isär. Med andra ord fick
konstruktionen inte vara i vägen för att lyfta upp röret, eller vara byggd så att den inte
går att montera isär.
En tidig tanke som uppstod var att svetsa fast en axeltapp på ovansidan av röret, och
sedan skruva fast ett lagerbock i taket och försöka passa in dem med varandra när
allting monteras. Fördelen med denna var att den var väldigt enkel och kompakt, men
det är lite krångligt att passa in lagret på axeltappen.
Ett annat förslag på lösning var att bygga ett chassi som fästes på inloppsröret från
vilket en arm utgick och fixerade en axel i rätt position. Denna axel (turqoise på bilden)
var löstagbar och gick igenom örat på det konade röret för att låsa fast det. Själva axeln
skulle låsas fast i höjdled i fixturen med hjälp av spårringar eller sprintar.

Figur 21 Infästning för inloppsrörets rotationsaxel

Denna lösning sållades tyvärr bort på grund utav att det inte fanns tillräckligt med
utrymme bakom rotationscentrum för att bygga ett chassi. Från väggen vid inloppet till
rotationscentrum var det endast 120 mm. Det skulle göra det trångt och bökigt.
Till det slutgiltiga konceptet togs det beslut om att försöka använda
standardkomponenter. Företaget som tillverkar rundbordslagret på undersidan av röret
tillverkade även en rund platta med axeltapp som kunde monteras på toppen av röret,
och passas in mot ett glidlager som fästs i locket med 4 st. förstärkningar.
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Figur 22 Infästning för inloppsrörets rotationsaxel 2

5.3 Figur 23 Infästning för inloppsrörets rotationsaxel 3

5.4 Pneumatikgenomföring
Själva rörelsen av röret skulle åstadkommas med pneumatisk cylinder då det redan
fanns trycktluft som driver bland annat ventiler i systemet. För att lådan inte skulle bli
allt för stor beslutades det att cylindern skulle monteras på utsidan. Detta har även en
positiv verkan på livslängden hos pneumatiken gentemot om den placerats inuti lådan.
Problemet som uppstod då var att pneumatiska cylindrar arbetar endast axiellt och vi
ville åstadkomma en böjd rörelse. Detta skulle medföra att cylindern skulle behöva vara
ledad någonstans i genomföringen av lådan då den måste vridas ju längre bort den
skjuter röret.
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Det bör nämnas att det finns en konkurrent med en lösning som vrider på en axel i
rotationscentrum där de fäst en hävarm som tryckluftcylindern trycker mot och vrider
röret med hjälp av detta. För att distansera sig mot konkurrenterna valde vi att försöka
att efterlikna den så litet som möjligt.
Genom att sätta en kulled likt den man ofta ser på mindre motorbåtar med styrpulpet,
där cylindern går ut genom en kula i skrovet åstadkommer man en både tät och ledad
rörelse. Denna kulled skulle antingen kunna tillverkas på eget sätt, eller använda sig
utav ett sfäriskt kullager. Tanken var att undertrycket skulle göra att de rörliga delarna
sugs lite extra mot varandra så det blir relativt självtätande.

Figur 24 Genomförning för pneumatik

Det skulle även gå en form av bälgpackning utanpå denna konstruktion för att täta
ytterligare. För att cylindern ska trycka röret framåt, och inte själva huset bakåt
behövdes det någon form av infästning så att den inte kunde det, men samtidigt inte
hindrade den vridande rörelsen. Detta stagades upp med de två länkarmarna varav ena
syns på bilden ovan
Ett annat alternativ var att fästa hela pneumatikcylindern direkt på lådan, så att kolven
arbetade vinkelrätt mot fästytan endast, och sedan låta den avvinklande rörelsen ske i
form av ett glidande i ett spår på röret. Detta koncept sågs som osäkert då spåret
troligtvis skulle få en byrålådseffekt och låsa fast sig. Inte minst om det kom in smuts i
spåret.
Sista konceptet var en modifiering av det första, då man helt enkelt struntar i kulleden,
och gör ett hål som är lite större än kolven på cylindern så att rörelsen tillåts. Då röret
endast skall vridas 15 grader blir det knappt någon avvinkling på cylindern alls vilket
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gör att hålet kan hållas ganska litet. Tätningen sker endast av en gummibälg mellan
lådan och cylindern. Länkarmarna är kvar sedan tidigare koncept för att förhindra husets
axiella rörelse men i denna lösning bidrar det även med en funktion som led. Detta
koncept valdes för vidare arbetning.
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6 Materialval
Som huvudmaterial i konstruktionen rekommenderades det att använda ett kolstål.
Definitionen av ett kolstål enligt jernkontoret lyder:
”Kolstål är stål som förutom kol innehåller relativt små mängder kisel och mangan.
Typiska stål i gruppen kolstål håller 0,01-1,3% C och lägre än 0,3% Si och 0,8% Mn.
Summan av dessa tre element är oftast under ca 2,5%.”9
För att hitta ett lämpligt stål som överensstämde med denna definitionen användes Karl
Björks handbok.10 Där i hittar man ett antal allmänna konstruktionsstål som passar in
bra under denna definition. SS–1312-00 valdes att användas i alla egentillverkade
plåtdetaljer så som låda, lock, förstärkningsfläns, bågprofilerna på rören, lägesstopp och
alla de delarna på sidan av lådan.
Efter lite diskussion valdes SS-1312-00 även till rördelarna tills vidare. Om det visar sig
senare att de inte håller så skulle de bytas mot ett hårdare material exempelvis rostfritt
som har mycket bättre hållfasthetsegenskaper. Dock är det ganska mycket dyrare, varav
valet att använda det allmänna konstruktionsstålet i testerna för att se hur mycket det
nöts och slits. Detta går emot Göran Erikssons11 rekommendation att använda sig utav
Ni-Hard-stål12 redan från början, då han ansåg att det var det enda stålet som höll i
längden. Skillnaden är dock att i den anläggning han var van att arbeta med var
avvinklingen större i växlingsenheten än den som konstruerats i detta projekt. Därmed
slits det mindre i dessa rör än de han var van vid. Samtidigt kvarstår möjligheten att
byta material om det visar sig vara för slitsvagt.
Plasten som utgör glidlager i bakre delen av lådan valdes till att vara polyamid (PA6-G
LFX) på grund av egenskaperna det medför:13


Hög slithållfasthet.



God utmattningshållfasthet.



Hög mekanisk hållfasthet, styvhet och hårdhet.



Goda dämpande egenskaper.



Relativt låg friktion

Plasten var både tvungen att vara styv eftersom röret delvis hänger i den, men även låg
friktion då det skall glida lätt. En stor fördel är den höga slithållfastheten också.

9

Jernkontoret
Karl Björk
11
Göran Eriksson
12
Ni-Hardstål
13
Plastegenskaper
10
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7 Hållfasthetsanalys
När lådans form var fastställd och de flesta komponenter på plats var det ett perfekt läge
att börja köra lite analyser med FEM-modulen i Solidworks. Detta för att se att lådan
håller vid ett extremt undertryck och om konstruktionen behövs ändras. Anledningen till
att detta inte gjordes först av allt var för att säkerställa att alla komponenter och rörelser
som behövs fick plats.
FEM-modulen krävde en hel del tid och var relativt oberäknelig. En analys kunde
fungera ena gången, men inte den andra, utan att det genomförts några ändringar. För att
få denna modul att fungera hjälpligt var en förenkling av konstruktionen nödvändig. En
modell med i stort sett samma former, men färre delar. Till exempel så försummades
lådan som pneumatikcylindern sitter i. De förenklade formerna gjordes på så vis att
hållfastegenskaperna påverkades negativt för att säkerställa att det inte blev bättre
resultat än annars, detta bidrog därför till säkerhetsmarginalen. Förenklingen kunde vara
i form av borttagning av små radier som inte analysverktyget kunde hantera. Det
underlättade arbetet, men gav ändå en inblick i hur den större lådan deformerades och
påverkades av undertrycket.
I beräkningarna för lådan så användes tryckskillnaden 1 atm. Alltså beräknat på att det
är absolut vakuum inne i lådan. Detta ger givetvis en mycket kraftigare deformation än
det verkliga fallet. I verkligheten är undertrycket 30kPa eller ungefär 0.3 atm. Men på
inrådan av ämnesgranskare föreslogs att beräkningarna skulle göras på 1 atm, eftersom
att transporter av material i vakuum är mycket oberäkneligt samtidigt som stora
utmattningar kan skapas. Detta ger då en FoS (Factor of Safety) på ca 3,33.14 En annan
orsak till varför en sådan hög FoS valdes är på grund av att många FEM-beräkningar
troligtvis behövdes göras, så krävdes därför en låg inställning på analysens
”upplösning” för att spara tid. Detta ger då inte helt korrekta resultat och kan därför vara
lite missvisande.

Lådans material är 5 mm tjockt allmänt konstruktionsstål (SS 1312-00 / S235JRG2).
En analys genomfördes även på lådan med en godstjocklek på 6mm, men då man ansåg
att man inte vinner tillräckligt med att öka godset med 1 mm så valdes 5mm istället.
Analysen med 6mm godstjocklek finns som bilaga.15

14
15

Beräkning FoS se kapitel 11.1.2
FEM-Analys 6mm bilaga 5.
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7.1 FEM-analys (Lock)
Den första FEM-beräkningen gjordes utan några förstärkningar, endast godstjockleken
på 5mm. För att se övrig data som användes i analysen, se bilaga.16
Name

Type

Min

Max

Displacement utan
förstärkning

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 1025

83.5953 mm
Node: 19561

FEMmodell-låda-SimulationXpress Study-Displacement-Displacement

Resultatet visar att deformationen uppgår till hela 83mm i lådans lock. Vilket skulle
betyda att lådans material skulle komma i kontakt med interna detaljer.
Figur 25 FEM-analys (lock)

16

FEM-Analys av lådan utan förstärkning bilaga 2.
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Name

Type

Min

Max

Stress utan förstärkning

VON: von Mises Stress

0.00198068 N/mm^2
(MPa)
Node: 57898

869.276 N/mm^2
(MPa)
Node: 53469

FEMmodell-låda-SimulationXpress Study-Stress-Stress

Belastningen i lådans lock uppgår till ca 650 N/mm2 vilket är långt över vad
materialet ifråga tål, vilket har en sträckgräns på 275N/mm2.
Figur 26 FEM-analys (lock) 2

Resultatet av dessa analyser visar klart och tydligt att locket är i behov av förstärkningar
för att förhindra den stora deformationen och belastningen. Den största deformationen
och påfrestningen sker i lockets främre del på bilden (mot utloppen), och det är då är här
förstärkningar kommer att göras.
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7.2 FEM-analys (undersida)
Den första FEM-beräkningen gjordes utan några förstärkningar, endast godstjockleken
på 5mm.

Figur 27 FEM-analys (undersida)

Resultatet visar att deformationsgraden uppgår till ca 60 mm i lådans botten. Detta
betyder att det kan störa rörelsen av de interna delarna i lådan.

Figur 28 FEM-analys (undersida) 2

Kraftpåfrestningar i botten uppgår enligt följande studie till ca 670 N/mm2. Vilket är
långt över materialets sträckgräns på 275 N/mm2.
Resultatet visar att botten av lådan är i behov av förstärkning för att förhindra de nu allt
för stora påfrestningarna.
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7.3 FEM-analys (sidor)
Den första FEM-beräkningen gjordes utan några förstärkningar, endast godstjockleken
på 5mm.
Name

Type

Min

Max

Displacement utan
förstärkning

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 418

18.1604 mm
Node: 9379

Assem1-Låda sidokrafter-Displacement-Displacement1

Utan någon förstärkning så uppgår defromationsgraden till ca 15.5mm på den ena
sidan(översta bilden) och ca 14mm på den andra sidan(undre bilden). Denna
deformation är för hög och måste åtgärdas. (Locket är här på bilden inte förstärkt).
Figur 29 FEM-analys (sidor)
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Name

Type

Min

Max

Stress utan förstärkning

VON: von Mises Stress

0.00751414 N/mm^2
(MPa)
Node: 28250

414.455 N/mm^2
(MPa)
Node: 22430

Assem1-Låda sidokrafter-Stress-Stress1

Påfrestningarna på lådans sida är inte förödande, utan håller sig på gränsen av vad
materialet klarar av.
Figur 30 FEM-analys (sidor) 2

Resultatet visar att deformationsgraden är för stor i lådans sidor, och skulle därför leda
till stor utmattning efter ett relativt fåtal cykler.
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7.4

Förstärkningar

Då hållfashetsanalysen var gjord kunde extrempunkterna lokaliseras med hjälp av de
bilder som ritas upp i färgskala, beroende på hur mycket som materialet förväntas ha
flyttats från ursprungsläget. Med hjälp av detta började arbetet att förstärka locket och
undersidan som visat sig vara de områden som deformerades mest. Detta var även en
kvalificerad gissning att det var i dessa områden konstruktionen var som svagast då det
var långa avstånd till närmaste stödpunkt i dessa områden. Men det är ändå bra för att få
en känsla av hur mycket deformation som uppstår. Framförallt var det användbart när
ett par förstärkningsprofiler monterats på plats och en ny analys genomfördes, för att se
vart extrempunkterna förflyttat sig, och hur de ändrats i storlek. Materialet som
förstärkningsstängerna består av är SS 1311 (S 235 JR).

7.5 Förstärkningskoncept och FEM-analyser
7.5.1
7.5.1.1

Locket
Koncept 1- T30x30x4

Detta koncept innefattades av att tre stycken T-stänger T-30x30x4 sattes på insidan av
lådans lock med flänsarna vända mot locket. Tanken med detta koncept var att
stängerna skulle hjälpa plåten att ta upp krafter och minska utbuktningen. Stängerna
skulle svetsas fast i locket.

Figur 31 Förstärkning (lock) Koncept 1- T30x30x4
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Name

Type

Min

Max

Displacement 3st
T30x30x4

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 128

24.4508 mm
Node: 1991

FEM-Huvudlåda förstärkning1-Låda Förstärkning2-Displacement-Displacement1

Bilden visar att deformationsgraden har minskat drastiskt på lådans lock. Genom
att läsa skalan kan man se att locket nu buktar ca 18-19 mm, vilket är en drastisk
minskning från ursprungsutformningen utan förstärkning. Denna deformation är
fortfarande för stor och måste därför stadgas upp ytterligare.
Figur 32 Analys Förstärkning (lock ) Koncept 1- T30x30x4

En insikt kom här att balkarna måste flyttas längre bak på bilden (mot inloppet),
eftersom rörets glidbana är i vägen och stängerna skulle därför kunna hindra dess
rörelse. Fortsatte därför på samma koncept men flyttade stängerna längre bak och lade
till en extra T-stång.

Figur 33 Förstärkning (lock) Koncept 1- T30x30x4 -2.0

Lådan har ett förenklat utseende då vi nu endast undersöker lådans lock.
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Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant
Displacement

0 mm
Node: 36

49.8809 mm(undersida)
Node: 15872

FEMmodell-huvudlåda-Tförstärkning-Låda förstärkning T-stång-Displacement-Displacement1

I och med detta så ökade deformationen i locket eftersom balkarna haded flyttats bakåt för
att lämna rum åt glidbanan. Deformationen uppgår till ca 24mm. Detta kräver ytterligare
förstärkning.
Figur 34 Analys Förstärkning (lock) Koncept 1- T30x30x4 -2.0

7.5.1.1.1

Koncept 2- T50x50x6

Detta koncept uppkom med tanke på att de tidigare stängerna inte orkade ta upp den
stora kraften som uppkom i och med att avståndet mellan stången och väggen vid
utloppen var tvungen att öka. Den har en samma typ av utformning, skillnaden är den
att dimensionerna på T-stängerna ökar till T-50x50x6.
Två T50x50x6-stänger

Figur 35 Förstärkning (lock) Koncept 2- T50x50x6
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Name

Type

Min

Max

Displacement 2st
T50x50x5

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 46

13.2376 mm
Node: 17099

FEMmodell-huvudlåda-T-50x50x6 Förstärkning-Låda Botten- & Toppförstärkning-DisplacementDisplacement1

Användandet av den större dimensionen gav goda resultat i form av att
deformationen minskade från ca 24 till ca 13mm. Ytterligare förstärkningar var
dock av behov.
Figur 36 Analys Förstärkning (lock) Koncept 2- T50x50x6

För att minska deformationen där den nu är som störst (mot lådans inlopp) sattes därför
en extra balk i området.
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Name

Type

Min

Max

Displacement 3st
T50x50x6 (lock)

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 46

10.6964 mm
Node: 8480

FEMmodell-huvudlåda-T-50x50x6 Förstärkning2-Förstärkning 6st 50x50x6-DisplacementDisplacement1

Deformationen I locket vid lådans inlopp har minskat drastiskt från ca13 till
ca5mm. Den största deformationen sker ni vid lockets utlopp, eftersom plåtens area
är till största del koncentrerad här och utsätts därför för större krafter (N/mm2).
Detta kräver någon form av förstärkning.
Figur 37 Analys Förstärkning (lock) Koncept 2- T50x50x6 -2.0

För att ta upp den stora deformationsgraden i locket vid lådans utlopp, sattes en extra Tstång nära den tidigare. Stängernas placering fick dock inte placeras närmre lådans
utlopp med risk för att komma i kontakt med interna komponenter.
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Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 1941

7.83057 mm
Node: 41137

FEMmodell-huvudlåda- 9 st T-50x50x6 Rör-Låda Förstärkning 9st 50x50x6-DisplacementDisplacement1

Med en extra stång tätt intill den som tidigare befanns vid längst mot utloppen
skapades ingen extremt drastisk skillnad. Utböjningen gick ner från ca10 till ca8
mm. Ett nytt koncept var därför av behov, oändligt många stänger är ingen lösning.
Figur 38 Analys Förstärkning (lock) Koncept 2- T50x50x6- 3.0

7.5.1.2

Koncept 3-Vända T50x50x6

Detta koncept handlade om att endast vända på stängerna så att ”spetsen” på T-stången
var i kontakt med godset i stället för taket på T-stången. Detta för att T-stångens tak är
till för att ta upp spänning. Och eftersom locket redan agerar som fläns då man svetsar
dit en T-stång, så skapas då en I-balk som har väldigt god upptagningsförmåga vid
belastning i form av böjning.

Figur 39 Förstärkning (lock) Koncept 3-Vända T50x50x6
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Name

Type

Min

Max

Displacement 5st
T50x50x6(lock)

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 965

6.85918 mm
Node: 2148

FEMmodell-huvudlåda- 9 st T-50x50x6 omvända-Låda förstärkning 9st 50x50x6 vändaDisplacement-Displacement1

Att endast vända på stängerna gav genast en resultatförbättring i locket från nästan
8mm till ca 5mm.
Figur 40 Analys Förstärkning (lock) Koncept 3-Vända T50x50x6

Figur 41 Analys Förstärkning (lock) Koncept 3-Vända T50x50x6 (jämförelse)

Von Mises visar även var belastningarna på materialet är som störst, och man kan
snabbt konstatera att i den vänstra bilden med de ovända T-stängerna är påfrestningarna
långt över materialets sträckgräns. Medan de vända T-stängerna i den högra bilden
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håller sig inom rimliga gränser. I den vänstra bilden uppkommer en spänning i
stängerna på ca 750-800 N/mm2. I den högra bilden uppkommer spänningar i storleken
ca 250 N/mm2. Materialets sträckgräns är som tidigare nämnts 275 N/mm2.
Ett problem upptäcktes dom med att vända på T-stängerna. Stora påfrestningar skapas
på svetsen, speciellt i stängernas ändar.

Påfrestningar vid pilens spets uppgår till ca 450N/mm2 i väldigt små men fortfarande
befintliga områden. Detta kräver någon form av förstärkning.
7.5.1.3

Koncept 4-Chassi

Skapades för att ta upp belastningarna i stängernas fästning vid ändarna. Det skapades i
locket då en förstärkning runt alla stänger för att öka mängden material i ändarna och
därigenom skapa bättre kraftupptagningsförmåga.

Figur 43 Förstärkning (lock) Koncept 4-Chassi
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Figur 44 Analys Förstärkning (lock) Koncept 4-Chassi

Det omkringliggande chassipartiet hjälpte till att ta upp den stress som skapades i
ändarna på T-stängerna. Stressen i ändläget är nu nästintill obefintligt i jämförelse med
tidigare. Tidigare uppkom belastningar på ca.. 450N/mm2, nu ligger den på
ca160N/mm2.
7.5.2

Botten

Denna arbetsgång gick i samma ordning och utföranden som framtagningen av lockets
förstärkning.
7.5.2.1

Koncept 1-T50x50x6

Endast två T-50x50x6 på undersida med den plana sidan fastsvetsad mot bottens yta.
Stängerna är placerade långt fram i lådan i tanke att det är där den största kraften
uppkommer.

Figur 45 Analys Förstärkning (botten) Koncept 1-T50x50x6
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Detta skapade ca 13mm deformation och är därför i behov av ytterligare förstärkningar
mot det rödmarkerade området.
Antalet T-stänger ökades till tre stycken i botten i stället för två.

Figur 46Analys Förstärkning (botten) Koncept 1-T50x50x6 – 2

Detta gav en minskning i deformationen från ca 13 mm till ca 8.5mm.
För att minimera deformationen i den bakre delen av lådan så tillsatts en ytterligare en
balk. Vilket ger oss fyra stycken T-50x50x6 i lådans botten.

Figur 47 Analys Förstärkning (botten) Koncept 1-T50x50x6-3
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Deformationsgraden är nu helt acceptabel, ca 6mm. Men efter en titt på ”von Mises”analysen enligt nedan krävdes ändringar.

Figur 48 Analys Förstärkning (botten) Koncept 1-T50x50x6 3 von Mises

Det rödmarkerade på stängernas topp symboliserar en spänning på ca 760 N/mm2. Detta
är långt över materialets sträckgräns på 275 N/mm2. I och med detta krävs en förbättrad
förstärkning.
7.5.2.2

Koncept 2 - Chassi

Återigen föll valet in på att vända på balkarna. Spänningarna minskade återigen i
stängerna som tidigare bevisat i Koncept 3 under lock.17 Men man fick som tidigare
även påfrestningar vid infästningspunkterna vid stängernas ändläge.

17

Se kapitel 7.5.1.2
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Denna spänningskoncentration var tänkt att försvinna med samma lösning som tidigare,
ett omkringliggande chassisegment som hjälper till att ta upp spänningar i stängernas
ändlägen. Detta visade sig inte gå enligt planerna.

Figur 49 Förstärkning (botten) Koncept 2 - Chassi

En spänningskoncentration skapades även tack vare införandet av ett omkringliggande
chassiplåten. Stresspunkten är väldigt liten men ändå befintlig, vilket kräver en ny
lösning för att undvika problemet. Man kan i punkten urskilja en svag strimma av
orange vilket betyder att spänningen uppgår till ca 550 N/mm2. Vilket är mer än dubbelt
så mycket än vad materialet klarar av.
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7.5.2.3

Koncept 3-Formanpassade

För att förhindra att samma stresspunkt uppkom återigen skapades detta koncept som
har grunden i att öka kontaktytan i T-stångens ändläge, för att på så vis absorbera större
kraftpåkänningar. För att öka kontaktytan så dök tanken upp att formanpassa stängerna
efter lådans nedre sidor, likt ribbor i kölen på en båt.

Figur 50 Förstärkning (botten) Koncept 3-Formanpassade

Figur 51 Analys förstärkning (botten) Koncept 3-Formanpassade

Påfrestningarna vid stängernas ändar är nu kraftigt reducerade och inte lika
koncentrerade. Genom att tyda färgskalan, så uppkommer nu belastningen på materialet
till ca 260 N/mm2. Vilket är fullt acceptabelt. Detta på grund av den ökade kontaktytan i
ändläget såväl som den nu fördelaktiga formen för ändarna, rundade former har ofta en
bättre förmåga att absorbera och sprida ut kraftkoncentrationer.
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7.5.3

Sidor

För att stadga upp sidorna på lådan så föll tankarna in på att använda sig av
förstärkningsplåtar eftersom utrymmet mellan lådans sida och det interna röret inte gav
så mycket utrymme för infästning av stänger.
7.5.3.1

Koncept 1- 450x100x5

Detta koncept ser ut enligt följande, två plåtar i dimensionerna 450x100x5 (HxBxT)
mm svetsas fast vertikalt på respektive sidor. Dessa plåtar syns som svagt blåa i bilden
nedan.

Figur 52 Förstärkning (sidor) Koncept 1- 450x100x5

Name

Type

Min

Max

Displacement 4st plåtar
450x100x5mm

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 825

17.1832 mm
Node: 6244
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Name

Type

Min

Max

låda Sidoplåtsförstärkning-sidoplåtar 450x100x5-Displacement-Displacement1

Detta gav dock i stort sett ingen resultatskillnad mot ursprunget utan några
förstärkningslpåtar. Deformationen var nu ca 16 mm till skillnad mot det tidigare ca
17 mm. (Lådans lock är på denna bild inte förstärkt)
Figur 53 Analys Förstärkning (sidor) Koncept 1- 450x100x5

Resultatet av detta var tydligt, förstärkningsplåtarna var inte tillräckliga för att stadga
upp de anspänningar som skapades i och med undertrycket.
Därför valdes därför att fästa tre stycken plåtar på vardera sidan, denna gång mer
centrerat mot mitten, på grund av att den största koncentrationen av spänning befanns
där.
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Name

Type

Min

Max

Displacement 3st (6st
totalt) 450x100x5mm

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 858

15.8371 mm
Node: 9313

låda Sidoplåtsförstärkning-Sidoplåtar 6st-Displacement-Displacement1

I och med utnyttjandet av ytterligare en plåt såväl som centrerandet av dessa gav
förbättrade resultat i form av en sänkning av deformationen från ca 16 mm till ca
maximalt 13 mm. (Lådans lock är på denna bild inte förstärkt)
Figur 54 Analys Förstärkning (sidor) Koncept 1- 450x100x5 -2.0

Även fast deformationsgraden minskade, så är den inte tillräcklig. Ett nytt koncept var
av behov för att minska påfrestningen.
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7.5.3.2

Koncept 2- 450x200x5

Konceptet går ut på att öka plåtdimensionerna istället för att öka antalet plåtar.
Godstjockleken förblir den samma men övriga dimensioner övergår till 450x200x5 mm.
Detta för att öka mängden material i de mest utsatta områdena, då det var tydligt att de
tidigare smala plåtar inte kunde utföra det som krävdes. Konceptet innefattar två
stycken (fyra totalt) av de tidigare nämnda plåtdimensionerna, som svetsas fast på
lådans sidor. Dessa plåtar syns som svagt blå på nedanstående bild.

Figur 55 Förstärkning (sidor) Koncept 2- 450x200x5

Name

Type

Min

Max

Displacement totalt 4
plåtar 450x200x5 mm

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 840

15.0976 mm
Node: 9381

låda Sidoplåtsförstärkning-sidoplåtar 4st 450x200x5-Displacement-Displacement1

Denna bild visar ganska dålig vilken deformation som skapas, men den uppgår i
sidoplåten till ca 12mm vilket är en knapp förbättring mot tidigare 13 mm.
Figur 56 Analys Förstärkning (sidor) Koncept 2- 450x200x5

Detta kräver ytterligare förstärkningar, och därför valdes det att använda tre stycken
plåtar istället för tidigare två på vardera sidor.
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Name

Type

Min

Max

Displacemen totalt 6st
plåtar 450x200x5

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 875

13.4558 mm
Node: 9297

låda Sidoplåtsförstärkning-Sidoplåtar 6st 450x200x5-Displacement-Displacement1

Deformationsgraden har nu förbättrats från ca 12 mm till ca 10 mm. Detta är ingen
drastisk minskning, men ansågs acceptabelt.
Figur 57 Analys Förstärkning (sidor) Koncept 2- 450x200x5 – 2
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Name

Type

Min

Max

Stress totalt 6 st plåtar
450x200x5mm

VON: von Mises Stress

0.00529156 N/mm^2
(MPa)
Node: 23928

369.903 N/mm^2
(MPa)
Node: 30157

låda Sidoplåtsförstärkning-Sidoplåtar 6st 450x200x5-Stress-Stress1

Påfrestningen var även den acceptabel eftersom den ligger på gränsen till
materialets stäckgräns på 275 N/mm2.
Figur 58Analys Förstärkning (sidor) Koncept 2- 450x200x5 3

Resultatet är tvetydigt, deformationen är stor samtidigt som påfrestningarna är
acceptabla. Här togs ett beslut att sidoförstärkningarna var tillräckliga. Detta eftersom
både lock och botten i denna analys inte var förstärkta och ger därför ingen vidare
stadga i kraftvektorernas riktning(normalt från plåten). Ett uppstadgat lock och botten
ansågs vara tillräcklig för att stå emot dessa krafter som verkar i horisontalled. Tankar
om att fästa endast en plåt kom på tal, men slopades då man ansåg att svetsmängden i
jämförelse med plåtytan skulle bli för stor. En plåt skulle också behöva vara väldigt stor
för att kunna ta upp krafter längs hela sidan och skulle då inte ha tillräckligt med
svetsmaterial i mitten av sidan som skulle kunna ge upphov till att den spröda svetsen
spricker.
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7.6 Resultat av förstärkningar
Efter de olika analysstegen ser lådans förstärkningar ut enligt följande. I locket placeras
ett fastsvetsat chassi som består av fem stycken T-50x50x6 stänger som på bägge sidor
är uppstadgade med en plåtskena med godstjockleken 5mm. Detta markeras på nästa
bild med ett (A).
I botten av lådan placeras fyra stycken formanpassade stänger med dimensionerna T50x50x6 likt ribbor i en båtköl. Detta markeras på bilden med (C).
På sidorna svetsas totalt sex stycken plåtar fast (tre på varje sida). Plåtarna har
dimensionerna 450x100x5(HxBxT). Detta markeras på bilden nedan med (B)

Figur 59 Resultat Förstärkningar
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FEM-analys av resultatet

7.6.1

En femanalys genomfördes av slutresultatet som helhet, för att se hur alla delar föll på
plats och interagerade med varandra. Denna studie genomfördes med mycket högre
”upplösning” i analysen än tidigare och ger därför ett annorlunda resultat än tidigare
redovisats. Vetskapen om detta var även en bidragande faktor till varför en hög FoS
valdes.

Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

1.63707e-005
N/mm^2 (MPa)
Node: 133342

724.28 N/mm^2
(MPa)
Node: 9148

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtarStress-Stress1

Bilden visar lådans lock och ena sida. Här kan man se att påfrestningarna i
materialet ligger runt materialets stäckgräns på 275N/mm2
Figur 60 FEM-analys av resultatet
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Name

Type

Min

Max

Stress2

VON: von Mises Stress

1.63707e-005
N/mm^2 (MPa)
Node: 133342

724.28 N/mm^2
(MPa)
Node: 9148

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtarStress-Stress1

Här ser man lådans insida i form av de formanpassade ribborna. Påfrestningingarna
ligger även här kring vad materialet klarar.(275N/mm2)
Name

Type

Min

Max

Stress3

VON: von Mises Stress

1.63707e-005
N/mm^2 (MPa)
Node: 133342

724.28 N/mm^2
(MPa)
Node: 9148
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Name

Type

Min

Max

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtarStress-Stress1

Bilden visar lådans andra sida där påfrestningarna ligger inom rimliga gränser mot
vad materialet klarar av.
Figur 61 FEM-analys av resultatet 2
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Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 19782

9.80439 mm
Node: 206317

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtarDisplacement-Displacement1

Materialets deformationsgrad går upp till 9,8mm längst fram i lådans lock, och på
sidan ca7,3mm.
Figur 62 FEM-analys av resultatet 3
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Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 19782

9.80439 mm
Node: 206317

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtarDisplacement-Displacement1

På låpans undersida uppgår deformationen till ca 7,5 mm coh snarlika värden även
på sidan som visas.
Figur 63 FEM-analys av resultatet 4

För ytterligare data om analysens indata och andra inställningar, se bilaga.18
7.6.1.1

Diskussion om von Mises

Enlig dessa analyser ser man att påfrestningarna i materialet uppgår till lite högre höjder
än ursprungsstudierna där de olika förstärkningarna presenterades och analyserades.
Detta på grund av att vid genomförandet av den slutgiltiga analysen så genomfördes den
med mycket högre ”upplösning” i studien och därför blir värdena något högre än
tidigare analyser. Men eftersom vi har en så hög säkerhetsfaktor på 3,3 så anser vi att
dessa värden som ligger på gränsen av vad materialet klarar av fortfarande är fullt
acceptabelt.

18

FEM-analys Slutresultat, se bilaga 3.
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Nästa figur visar en jämförelse vad skillnaden i studiens ”upplösning” kan inverka på
resultatet.

Figur 64 Diskussion & Jämförelse Von Mises

I bilderna ovan sitter i locket samma förstärkning, skillnaden är endast studiens
upplösning. Där den undre bilden av de två är den med lägre upplösning. Man kan då
avläsa att locket i den övre bilden (den med högre upplösningen) utsätts för en
påfrestning på ca 260 N/mm2 , medan locket i den undre bilden uppgår till ca
180N/mm2(markeras med den röda pilen). Då de flesta studier i jämförelsen mellan
olika förstärkningskoncept genomfördes med relativt låg upplösning, om än inte i
samma låga upplösning som bilden ovan visar så skapas ändå här en skillnad mot
slutanalysens väldigt höga upplösning. Varför gjordes då inte alla analyser med denna
höga upplösning? För att de analyser som har lika hög upplösning som den ovan tar
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lång tid att genomföra, och om alla analyser skulle genomföras på detta vis hade inte
tiden räckt till. Valet föll istället på att spara tid och välja en högre FoS än vanligt.
I slutanalysen går det även att urtyda att systemet har hittat en maxpåfrestning på
materialet uppgår till 724.28 N/mm^2 (MPa). Detta är långt över den kapacitet som
materialet i fråga klarar av. Idogt visuellt letande efter denna punkt resulterade i att den
ansågs vara för liten för att ses genom att vrida och vända på konstruktionen. Efter
många diskussioner så drogs slutsatsen om att denna punkt kunde infinnas så långt ut i
spetsen på en kant att den därför inte var synlig. Därför togs beslutet att låta arbetet
fortlöpa.
7.6.1.2 OBS!
Rättelse!

I slutet av projektet och efter att analyserna hade genomförts och slutsatser enlig ovan
dragits om en oanträffbar punkt med höga påfrestningar, så upptäcktes denna punkt med
hjälp av ny vetskap om ett verktyg för att lokalisera dessa punkter. Den dåliga
kompetensen inom området FEM bidrog till varför detta verktyg inte tidigare använts.
Därför ses detta stycke som ett komplement och rättelse till föregående studier om
förstärkningar. Med det nya verktyget så kunde följande stresspunkter lokaliseras.

Figur 65 OBS! Rättelse

Enligt den nya informationen i form av denna bild, så kan man se att den höga
påfrestningen i tidigare studier på 724,28 N/mm^2 (MPa) är lokaliserade i lockets
chassi, vid T-stängernas infästning i det omkringliggande chassiet. En bidragande faktor
kan även vara att den omkringliggande chassiplåten ligger för när väggarna och i med
att både väggar och lock deformeras inåt så skapas en kontaktkraft mellan väggen och
chassiplåten vilket ger upphov till denna stora påfrestning. För att i förebyggande syfte
motverka detta ges rekommendationer att stadga upp dessa punkter.
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7.6.1.3

Diskussion om deformation

Områden som togs upp i den tidigare diskussionen om von Mises resultat kommer även
att tas upp under denna rubrik. På grund av den höga upplösningen som användes i
slutresultatets analys så har det genererat skillnader i resultatet från tidigare jämförande
studier. Dessa skillnader kan ses i bilden nedan.

Figur 66 Diskussion om deformation Jämförelse i Upplösning

Skillnaden i konstruktionen är att den vänstra bildens förstärkningar i locket består av
en stång färre mot lådans inlopp än vad förstärkningarna i den högra bilden har. Den
vänstra bilden har alltså färre T-stänger än den högra, ändå uppgår deformationen i den
högra bilden till 9,8mm medan den vänstra med låg upplösning endast uppgår till ca
6,2mm. Eftersom alla tidigare studier i jämförandet mellan olika koncept gjordes med
relativt låg upplösning, så ger det fortfarande en bra och rättvis fingervisning var
förstärkningar krävs. Som tidigare nämnts så gjordes majoriteten av analyserna med
relativt låg inställning för att spara tid, och vetskapen om skillnader mellan olika
inställningar i analysen bidrog till varför en hög FoS valdes. Därför är resultatet
fortfarande acceptabelt.
7.6.1.4

Utan FoS

En analys genomfördes på lådan utan FoS. Istället för att använda det
överdimensionerade trycket på 1 bar användes istället 0.3 bar. I detta resultat kan det
utläsas att de påfrestningar som materialet utsätts för är under den gräns som materialet
klarar av och därför kan förstärkningarna ses som lyckade.
För att se resultat och indata i denna analys, se bilaga19

19

FEM-Analys utan FoS, se bilaga 4
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7.6.1.5

Viktskillnad

Om man jämför vikten för den nu förstärkta lådan mot en låda utan förstärkningar, men
istället 6mm godstjocklek. Så kan man se enligt nedan att viktskillnaden inte är så stor
mellan de båda.

Figur 67 Viktskillnad låda

Den undre vikten är för lådan som är förstärkt och har 5 mm godstjocklek, medan den
övre har godstjockleken 6 mm utan förstärkningar. Då det endast här skiljer ca 3,5 kg,
samtidigt som lådan med 6 mm fortfarande behöver snarlika förstärkningar som lådan
med 5 mm behöver så skulle lådan med 6 mm väga mer i slutändan.20

20

FEM-Analys 6mm.
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8 Val av standardkomponenter
8.1

Pneumatik

Pneumatikcylinder för rörelse
Den stora pneumatikcylindern som skapar rörets rörelse har valts ut från parkers
katalog,21 men i CAD filerna är modellen nedladdade från AirTec22 då inte
nedladdningsbara CAD filer inte fanns att tillgå på Parkers. Modellerna är i samma
storlek och har samma standardiserade mått för t ex infästningspunkter.
Pneumatikcylindern har olika speciella tillval som ingår i produktnumret nedan:
Produktnummer: P1D-S080-MS-600CHXX
P1D = typ, S080 är cyldinderarea,-MS är avskrapare och standard tätning, 600 är
slaglängd, C=gaffelfäste på kolven,, H är midjefäste i fronten. De sista 2 X'n är
obestämda och handlar om sensorer och hastighetsreglering via ventiler.
Prestanda:
Vid 6 bar trycker cylindern med en kraft på 3016 N och drar med 2721 N.

Figur 68 Diagram för pneumatik- Hastighet vs vikt (parkers katalog)

Indata: Massa 200 kg (överkant), diametet 80. -> ca 0,7m/sek
För att se total omstälningstid för arbetet, se beräkningar.23
Pneumatikcylinder för låsning
Den mindre cylindern som låser röret i den sneda inställningen är även här baserad på
produkter från Parkers katalog.24 Denna cylinder är en annan nedladdad modell från

21

Parker
Airtec
23
Se kapitel 0
24
Parker
22
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annat företag, AirTec,25 men har fortfarande samma standardinfästningar och
dimensioner. Produkten har olika tillval för att passa för ändamålet, dessa anges enligt
produktnumret nedan:
P1D-S050-MS-050NFXX
Det nytillkomna här är N=opluggad utan beslag och F= flänsfäste i båda ändar
Prestanda:
Vid 6 bar trycker pneumatikcylindern med 1178N och drar med 990N.
Okänd hastiget då vikt inte är känt för att utföra arbete.

25

AirTec
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8.2 Rundbordslager (Slewing bearing)
Produkten består endast av glidytor och inte kulor eller rullar. Vilket är en fördel då
produkten kommer att arbeta i smutsiga miljöer. Ändra fördelar är även att produkten
har redan befintliga infästningspunkter som

Figur 69 Rundbordslager (slewing bearing)
Tabell 1 Dimensioner för rundbordslager (slewing bearing)

Tabell 2 Prestanda- rundbordslager (slewing bearing)

Graduated prices for Article PRT-01-30:
from 1 Pc.

979.85 SEK/Pc.

Beställningssida26
Katalog27
26
27

Igus - Beställning
Igus - Katalog
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8.3 T-50x50x6
Dessa stänger är av materialet SS1311(S235JR) som är ett allmänt konstrutkionsmateril.
Detta är en väldig vanlig form av T-stång och är därför billig och välbeprövad.28

8.4 Glidlager för axel
Detta glidager för axelinfästningen för rörets rotationsaxel är en enkel och billig lösning
för att lagra upp denna axel, då detta endast består av ett plaströr med stoppfläns.29

Figur 70 glidlager

28
29

BE-group
Igus
70

9 Resultat
Arbetet har lett fram till ett resultat som stämmer bra överens med de produktkrav som
ställdes. Resultatet anses ha god servicebarhet med billiga och lättutbytbara
slitagekomponenter. Det slutade en bra bit ifrån de första visionerna som uppstod vilket
tyder på att många koncept och lösningar har sållats bort i utvecklingsprocessen. En
fördel med hela modulen är anpassningsbar och kan på grund utav sin utformning
monteras både vertikalt och horisontellt. Den skall även gå att skala ner till en mindre
dimension för att passa in med Logiwastes mindre system med en diameter på 400mm.
Hela modulen väger knappt 600kg. Vilket är relativt lite med tanke på hur stor den är,
och att all plåt är 5mm tjock.

9.1 Lösningar
Här nedan ses en överblicksbild över resultatet.

Figur 71 Reslutat- överblicksbild
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9.1.1

Huvudlåda

Denna konstruerades som en kompromiss mellan att vara så kompakt som möjligt, och
samtidigt lätt att komma åt alla komponenter som skulle få plats invändigt, utan att det
är för trångt. Detta underlättades genom att importera en modell av en människa på 175
cm och placera den i arbetsposition över lådan.

Figur 72 Resultat -åtkomlighet för huvudlåda

Här är en bild där man ser att till och med denna stela figur kommer åt allting som
behövs utan problem.

Själva lådan i sig är tänkt att vara tillverkad i tre delar. Mittkroppen tillverkas av 5 mm
plåt som bockas till önskad form. Efter det så svetsas ändplåtarna på plats och även
flänsen på ovansidan med skruvhål för lock. Denna fläns är delad i två delar endast av
det syftet att få mindre kasserat material vid utskärning från plåt då de kan läggas mot
varandra på ett mer optimerat sätt.
Lådan är lufttät vilket löses med gummipackningar vid de två luckorna (locket och
luckan på undersidan), och gummibälgar mellan de två pneumatiska cylindrarna och
själva lådan. Det resulterar i att modulen inte tjuvsuger luft in i systemet som då tappar
effekten avsevärt. Jämför med den lilla extra ventilen på dammsugarslangen som man
kan använda när munstycket fastnat i en matta t.ex. Då märker man hur stor sugkraft
som försvinner när man bara öppnar en liten spalt.
Modulen är konstruerad för att ge både ett rakt flöde, och ett flöde som är avvinklat 15
grader. Detta är fördelaktigt då dessa moduler skall monteras i serie med varandra
beroende på hur många fraktioner man vill dela av.
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9.1.2

Förstärkningar

Då lådan har relativt stora plana ytor blir det lätt inbuktningar när det skapas ett
undertryck inuti. Dessa områden har förstärkts med T-balkar och extra plåt som svetsas
på sidan invändigt. T-balkar valdes för att de tar upp böjmoment väldigt bra. Lockets
förstärkning är monterat i ett chassi som svetsas på i ett stycke.

Figur 73 Resultat -chassiförstärkningen till locket.
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9.1.3

Rördelar:

För att få den avvinklingen som syftet med hela konstruktionen var, vinklas ett rör kring
en axel utanpå en kulformad led som även tätar så att smuts inte kommer ut i resten av
lådan. För att förhindra att rördimensionen ökar i resterande del av systemet var detta
rör tvunget att vara koniskt för att återgå till samma diameter.

Figur 74 Resultat- Axelinfästning för rör

Detta rör sträcker sig inte hela vägen fram till utloppet, det slutar med ens fläns där en
kortare rörstump som inte är koniskt fästs, för att lättare kunna montera ihop och isär
komponenterna. Det finns som tidigare nämnt inte mycket utrymme till övers. Tanken
är att det korta raka röret skruvas loss från det koniska, och sedan lyfts ur. För att kunna
trä det koniska bakåt av från kulleden och sedan lyfta ur detta också.
Men för att kunna göra det måste man även lossa det koniska röret från sina fästen. En
axel sitter i ett glidlager i locket, vilket tas isär när man lyfter locket uppåt. Den andra
fästpunkten är i rundbordslagret på undersidan. För att underlätta montering och
demontering har en servicelucka konstruerats, så att skruvarna genom rundbordslagret
och koniska röret lossas underifrån.
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Figur 75 Resultat -Rundborslager(slewing bearing)
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9.1.4

Pneumatik:

För att skapa den avvinkling som önskas behöver röret förflyttas, och då det sitter i en
axel i ena änden bildas en bågformad rörelse i den motsatta. Genom att ha en
tryckluftcylinder som är ledad i frontfästet kan det följa med i bågrörelsen utan problem.
Gummibälgen är tillräckligt mjuk för att följa med i rörelsen som uppstår samtidigt som
den tätar.

Figur 76 Resultat - Pneumatikinfästing och genomföring

Den mindre tryckluftcylinderns funktion är endast att låsa fast röret i rätt position i
ändläget, då cylindrarna har svårt att hålla röret helt stilla då sopor kommer i full
hastighet och slår emot rörets kant. Detta sker genom att cylindern skjuter ut en stav
som går genom en ögla på röret och två stycken som sitter fast i lådan för att fixera det.

Figur 77 Resultat - Konstruktion i pneumatiklådan

76

9.1.5

Ändstopp rakt flöde:

Då det raka flödet inte utsätts för lika stora krafter av sopor som kommer i en annan
vinkel ansågs det inte behövas en lika robust låsning som i det vinklade. Därför skars en
plåt ut med en passform för röret så att när det är i rätt läge ligger det emot denna plåt.
Med hjälp av detta kan cylindern trycka röret mot denna plåt så att röret ligger tryckt
mellan dessa två komponenter.

Figur 78 Resultat - Ändstopp för rakt flöde

9.1.6

Glidlager

På rörets ände sitter en glidplast monterad, och på utloppen sitter motsvarande glidbana.
Denna lösning är till för att vid horisontellt montage hjälpa till att bära upp änden av
röret för att minska påfrestningarna på axlarna i andra änden.
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9.2 Uppfyllda krav
Grunden till denna checklista med uppfyllda krav och motivering är hämtad från
kravspecifikationen och har därför intern numrering. 30

1 Dimension
 1.1 Bredden får överskrida 2000mm, så länge utbredningen inte överskrider
ca 300 mm utanför det raka flödet.
Rörets totala bredd är nu ca 2040mm inkl. den rörliga pneumatisk cylinder.
Utbredningen av lådan utanför det raka röret uppgår till ca 66mm.
 1.2 Längden får ej överskrida 2300mm .
Längden för lådan uppgår till 2240mm (mätt på lådans lock).
1.3 Höjden är inte extremt viktig, riktlinje på ca 600 mm.
Lådan är nu 665 mm hög, exkl. Eventuell höjd av av skruvar och bottenlunckans höjd.
 1.4 Cylinder: Innerdiameter 498mm.
Har innerdiameter på 498mm i gränssnitten mellan rörliga och fasta rör.

2 Prestanda
2.1 Power supply: 24 VDC
Ej av behov p g a avgränsningar.
 2.2 Compressed air supply: 6-10 bar
Pneumatiska cylindrar är anpassade efter användande av 6 bar.
 2.3 Max negative pressure: 30 kPa
Enligt FEM- beräkningar klarar lådan trycket.31
 2.4 Totalvikt: Ej av större betydelse, riktlinje ca 500-700kg.
Mass = 579006.11 grams
2.5 Klara av att transportera material i ca 25m/s.
Ytterligare undersökningar krävs för att bekräfta detta. Men infäst rotationsaxel för
röret, kraftupptagande ring runt inloppet såväl som låsning i sneda flödet och stöd för
raka flödet är framtagna i syfte för detta ändamål.
 2.6 Omställningstid: Max 20s.
Om pneumatiska cylindern körs med full fart så sker omställningen på 0,74 sekunder.32

30

Kravspecifikation
Se kapitel 7
32
Se kapitel 0
31
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3 Konstruktion
 3.1 Rörböjvinkel: Max 30˚
Avvinkling på 15˚.
 3.2 Lufttät konstruktion.
Gummilister runt luckor och lock är tänkt att hålla tätt. Trycktest kan fortfarande vara
av behov.
 3.3 Rakt flöde som utgångsposition, för att underlätta modularitet.
Utgångspositionen är rak, eftersom in- och utlopp är på samma nivå och vinkel med ett
rakt rör där emellan.
 3. 4 Minimala skarvar mellan rör och växlingar (sunt förnuft).*
Med det valda konceptet som utgångspunkt har förhindrandet av onödig skarvbildning
varit i åtanke. Radieskurna rör vid utloppen passande rotationsradien bidrar till minimal
skarvbildning, såväl som konkopplingar skapats i övergångar mellan rör.
 3.5 Ingen höjdskillnad mellan de två utloppsrören.
Vid användandet av rörväxlaren i horisontellt läge sker ingen höjdskillnad.

4 Material
 4.1 Cylinder: stainless steel, aluminium or general construction steel
SS -1312-00 (S 235 JR G2)
 4.2 Chassis: Mild steel (corrosion protected) or general construction steel
SS -1312-00 (S 235 JR G2)

5 Underhåll
 5.1 Hög servicebarhet, i form av lättutbytbara slitagekomponenter.*
Alla slitagekompinenter är åtkomliga efter avtagning av luckor, så som glidbanan vid
utloppen, runbordslagret i botten och axellagret i locket. Byte av Pneumatik sker lätt då
dessa är placerade på utsidan.
 5.2 Vara så underhållsfritt som möjligt.*
Användandet av lagringar genom användandet av endast glidytor och inte t ex kullager,
ökar underhållsfrieten I den smutsiga miljön. Även förstärkningar i lådan minskar
risken för t ex utmattning. Även lösningen med att låta de pneumatiska cylindrarna
arbeta utanför lådans smutsiga miljö ökar underhållsfriheten.
 5.3 Ska enkelt kunna tömmas på ackumulerad smuts*
Öppnande av lock kan ackumulerad smuts nås och borttas. Luckan på undersida kan
aggera som tömningshål för smuts vid renspolning med vatten.33

33

Se kapitel 10.2.1
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6.1 Övrigt
 6.1 Maximera utnyttjandet av standardkomponenter för tillverkningen av
produkten.*
Standardkomponenter:
Pneumatiska cylindrar och infästning, vacuumtät bälg, lagring av rotationsaxel för rör
med glidlager och rundbordslager, T-50x50x6stänger. Även standard godstjocklekar i
plaster å plåtar.
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10 Avslutning
10.1 Slutsatser
Konstruktionen som skapats under detta arbete anses väl uppfylla den funktion den är
ämnad för och även målet med detta arbete. Målet var att ta fram en rörväxlare som var
driftsäker och kompakt. Detta har uppfyllts givet de krav och önskemål som trätt fram
längs vägen och tack vare mängden koncept som tagits fram och analyserats.
Det är en relativt enkel lösning som är lätt att serva med tanke på dess storlek. Alla delar
som slits är lätta att inspektera och komma åt tack vare inspektionsluckan i botten och
det avtagbara locket. Den håller sig innanför de ramar och krav som återfinns i
kravspecen.34
Med hjälp av FEM-modulen drogs slutsatsen att lådan var tvungen att förstärkas för att
stå emot undertrycket som skapas. Detta verktyg var väldigt användbart men stundvis
väldigt krångligt då det var första gången som det användes av medlemmarna. Detta
moment av arbetet tog större del av tiden än först väntat. Eftersom problematiken och
arbetet med att få lådan att hålla för påfrestningarna visade sig vara en större än de
förtsa förväntningarna på detta moment.
Den slutgiltiga lösningen lämnar även rum för framtida förändringar. Om något efter
testerna visar sig vara en bristande länk finns utrymme att dimensionera upp och
förstärka komponenterna utan större justeringar.

34

Kravspecifikationen
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10.2 Rekommendationer
10.2.1 Renhållning av botten

Eftersom förstärkningsribbor är placerade längs lådans botten så kan det bli svårt att
hålla rent eftersom smuts kan lägga sig mellan ribborna. Om detta uppkommer att vara
ett stort problem kan en tunn och tät skyddsplåt fästas över ribborna, så en slät botten
skapas och då lättare kan hållas ren. Nackdelar med detta kan vara att om det på något
vis kommer in smuts och vatten under plåten så måste plåten igen tas bort. Och om detta
inte upptäcks i tid kan det ge upphov till allvarliga oxidationsskador. En annan nackdel
med att sätta en skyddsplåt är att det läckage som letar sig ut från själva rörsystemet
kommer att vilja lägga sig i den lägsta punkten på lådan, vilket är där rundbordslagret
med servicelucka är placerat.

Figur 79 Rekommendation - Renhållning av lådbotten

10.2.2 Lyftöglor för locket

Att fäst lyftöglor i lådans lock är något som anses rekommenderat eftersom locket i sin
helhet väger ca 100 kg. Någon form av lyftanordning är därför av behov för att på ett
enkelt och smidigt sätt kunna lyfta av locket. Då gränssnittet för lyftanordningen är
okänd, lämnas detta som en ytterligare rekommendation.
10.2.3 Insynslucka

Om det anses att locket är för otympligt att handskas med vid snabba kontroller av
produkten, kan en mindre insyningslucka vara av behov. Denna lucka rekommenderas
att placeras på locket av lådans vid utloppssidan, då det är där den största rörelsen
uppkommer och lagringar befinns. Och man här kan få en god överblick över hur
konstruktionens status är. Men eftersom förstärkningarna i lådans lock inte sitter
passande för en lucka och även att en stor spänningspunkt finns positionerad på lockets
utloppssida, så togs beslutet att inte installera en sådan insynslucka. Vid installering av
en insyningslucka rekommenderas ytterligare förstärkningar, eftersom en svag
luckkonstruktion i en spänningspunkt inte är att föredra.
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10.2.4 OBS! Förstärkning av spänningskoncentraion

Då höga spänningar påträffades sent i arbetet i små punkter kring T-stångsinfästningen i
lockets chassi så rekomenderas ytterligare förstärkningar i området. En deformation av
lockets förstärkning skulle kunna leda till att locket fastnar och inte går att få bort.
Rekomendationer är då att med hjälp av ytterligar meterial fördela ut spänningen längs
en större area eller genom tjockare gods.

Figur 80 OBS! Rekommendationer för kraftkoncentration

10.2.5 Bockad ändplåt för låda

Änplåten i lådans utlopp är nu rak, vilket betyder att det vinklade röret nu inte går
vinkelrätt ut från plåten. Vid utskärning av hålet för röret blir då formen i plåten en
ellips istället för ett runt hål. Om detta anses vara för svårt att tillverka kan plåten
bockas i mitten så att rören blir vinkelräta mot plåten. Detta gör det då lättare att göra en
utskärning för rörets genomförning.
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10.3 Förslag på fortsatta undersökningar
10.3.1 Undersökning av rundbordslager

Se om dess infästning klarar av de påfrestningar som uppkommer. Eftersom dessa
krafter är okända och går ej lätt att definiera så görs detta lättast på plats eller genom
utsätta chassit för krafttester.
10.3.2 Trycktest

För att säkerställa att den konstruerade lådan fyller sin funktion, så rekomenderas att
lådan trycktestas, så att eventuella läckor och andra problem kan upptäckas och
åtgärdas.
10.3.3 Glidbana

Eftersom glidbanan vid lådans utlopp består av plast rekommenderas vidare
undersökningar hur plasten håller för den kraft som genereras av att rörets halva tyngd
hålls upp av denna. Eftersom röret väger ca 150 kg så ska banan klara av att hålla va 75
kg, vilket ansågs vara fullt rimligt eftersom plasten är 20mm tjock. Men eftersom inga
underlag togs fram som bekräftar detta anses ytterligare undersökningar om detta
nödvändigt.
10.3.4 Rörligt rör

Undersökning om röret klarar de krafter som uppkommer på grund av förbipasserande
avfall. Detta görs enklast genom testkörning på plats, med stegad ökning av
kraftpåfrestningar.
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11 Rapportens avslutande del
11.1 Beräkningar
11.1.1 Rörlängd
Erfordrad rörelselängd, minst 503mm (en rördiameter).

Figur 81 triangel- rörlängd

α=15˚ , A=503mm

->

X= 1926.8 mm (minimal rörlängd)
11.1.2 FoS (Factor of Safety) för undertrycket

Från kravspecen: Max Negative Pressure 30kPa
I FEM-beräkningar användes 1 bar=0,1N/mm2(Mpa)=100kPa
FoS=100kPa/30kPa=3,33
FoS=3,33

85

11.1.3 Omställningstid

För stora röret med hjälp av stora pneumatiska cylindern.

Figur 82 Diagram över pneumatik- Vikt vs Hastighet 2

Indata: Massa 200 kg (överkant), diametet 80. -> ca 0,7m/sek avstånd: ca 520 mm =
0,52m
T=s/v =0,52/0,7= 0,74 sekunder
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Bilaga 1

Kravspecifikation
Denna kravspecifikation bygger på fakta som angivits via dokument men även verbalt från
företaget i fråga. Vissa av punkterna nedan kan ses mer som önskemål och värderingar istället
för krav, och markeras enligt nedan med *. Det är utifrån dessa krav och i samråd med
personalen på Logiwaste som produkten tagits fram.

2

1. Dimension
1.1. Bredden får överskrida 2000mm, så länge utbredningen inte överskrider ca
300 mm utanför det raka flödet.
1.2. Längden får ej överskrida 2300mm .
1.3. Höjden är inte extremt viktig, riktlinje på ca 600 mm.
1.4. Cylinder: Innerdiameter 498mm.

2. Prestanda
2.1. Power supply: 24 VDC
2.2. Compressed air supply: 6-10 bar
2.3. Max negative pressure: 30 kPa
2.4. Totalvikt: Ej av större betydelse, riktlinje ca 500-700 kg.
2.5. Klara av att transportera material I ca 25m/s.
2.6. Omställningstid: Max 20s.

3. Konstruktion
3.1. Rörböjvinkel: Max 30˚
3.2. Lufttät konstruktion.
3.3. Rakt flöde som utgångsposition, för att underlätta modularitet.
3.4. Minimala skarvar mellan rör och växlingar (sunt förnuft).
3.5. Ingen höjdskillnad mellan de två utloppsrören.

4. Material
4.1. Cylinder: stainless steel, aluminium or general construction steel
4.2. Chassis: Mild steel (corrosion protected) or general construction steel

5. Underhåll
5.1. Hög servicebarhet, i form av lättutbytbara slitagekomponenter.
5.2. Vara så underhållsfritt som möjligt.
5.3. Ska enkelt kunna tömmas på ackumulerad smuts*

6. Övrigt
6.1. Maximera utnyttjandet av standardkomponenter för tillverkningen av
produkten.*
6.2. Lösningen ska konstrueras på så vis att den är lägesoberoende.*
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Bilaga 2- FEM-analys av låda utan förstärkningar(5mm)
Simulation of
FEMmodell-låda
Date: den 21 maj 2012
Designer: Tobias Eriksson & Jakob Larruy
Study name: SimulationXpress Study
Analysis type: Static
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Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Model Information

Model name: FEMmodell-låda
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference
Boss-Extrude6

Treated As

Volumetric Properties

Mass:335.792 kg
Volume:0.0430502 m^3
Density:7800 kg/m^3
Weight:3290.76 N

Solid Body

Analyzed with SolidWorks Simulation

5

Document Path/Date
Modified

C:\Users\Tobbe\Dropbox
\Exjobb\FEM\FEMmodelllåda.SLDPRT
May 21 16:19:25 2012

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Material Properties
Model Reference

Properties
Name:
Model type:
Default failure criterion:
Yield strength:
Tensile strength:

Components

1.0038 (S235JRG2)
Linear Elastic Isotropic
Max von Mises Stress
2.75e+008 N/m^2
5.00826e+008 N/m^2

SolidBody 1(BossExtrude6)(FEMmodell-låda)

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-1

Load name

Load Image

Load Details
Entities:
Type:
Value:
Units:

Pressure-1

Analyzed with SolidWorks Simulation
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12 face(s)
Normal to selected face
100000
N/m^2

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Mesh Information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Standard mesh

Automatic Transition:

Off

Include Mesh Auto Loops:

Off

Jacobian points

4 Points

Element Size

41.2324 mm

Tolerance

2.06162 mm

Mesh Quality

High

Mesh Information - Details
Total Nodes

64105

Total Elements

32002

Maximum Aspect Ratio

34.334

% of elements with Aspect Ratio < 3

0.0406

% of elements with Aspect Ratio > 10

7.44

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:01:30

Computer name:

TOBBE-DATOR

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress

VON: von Mises Stress

0.00198068 N/mm^2 (MPa)
Node: 57898

869.276 N/mm^2 (MPa)
Node: 53469

FEMmodell-låda-SimulationXpress Study-Stress-Stress

Name

Type

Min

Max

Displacement

URES: Resultant Displacement

0 mm
Node: 1025

83.5953 mm
Node: 19561

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-låda-SimulationXpress Study-Displacement-Displacement

Name

Type

Deformation

Deformed Shape

FEMmodell-låda-SimulationXpress Study-Displacement-Deformation

Conclusion

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Förstärkningar i lock och botten är av behov.

Bilaga 3- FEM-analys av förstärkt låda (slutresultat)
Simulation of
FEMmodell-huvudlådaformanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar
Date: den 26 maj 2012
Designer: Tobias Eriksson & Jakob Larruy
Study name: Låda förstärkningsplåtar
Analysis type: Static
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Description
Slutkonstruktion av förstärkningarna plus kraftkoncentrationer

Analyzed with SolidWorks Simulation

11
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Assumptions

Model Analyzed
Original Model

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Model Information

Model name: FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference

Treated As

Volumetric Properties

Analyzed with SolidWorks Simulation

13

Document Path/Date
Modified

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Boss-Extrude5
Mass:23.9251 kg
Volume:0.00306731 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

C:\Users\Tobbe\Documents\
Min\Skola\Examensarbete\F
EM\Balkar\Chassi
part.SLDPRT

Weight:234.466 N
May 24 00:48:36 2012

Boss-Extrude11
Mass:351.13 kg
Volume:0.0450167 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

C:\Users\Tobbe\Documents\
Min\Skola\Examensarbete\F
EM\FEMmodelllåda2.SLDPRT

Weight:3441.07 N
May 23 23:35:37 2012

Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx6016\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 26 13:44:47 2012

Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx6016\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 26 13:44:47 2012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx6016\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 26 13:44:47 2012

Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N
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sidoplåtar.sldprt
May 26 13:44:47 2012
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bottenbalkar och
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Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N
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ocal\Temp\swx6016\VC~~\3
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bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 26 13:44:47 2012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Study Properties
Study name

Låda förstärkningsplåtar

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from SolidWorks
Flow Simulation

Off

Solver type

FFEPlus

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

Off

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SolidWorks document
(C:\Users\Tobbe\Documents\Min\Skola\Examensarbete\FEM)

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/mm^2 (MPa)

Analyzed with SolidWorks Simulation

17

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Material Properties
Model Reference

Properties
Name:
Model type:

1.0037 (S235JR)

Max von Mises Stress

Yield strength:

2.75e+008 N/m^2

Tensile strength:

3.5e+008 N/m^2

Elastic modulus:

2.1e+011 N/m^2

Mass density:

SolidBody 1(BossExtrude5)(Chassi part-1)

Linear Elastic Isotropic

Default failure
criterion:

Poisson's ratio:

Components

0.28
7800 kg/m^3

Shear modulus:

7.9e+010 N/m^2

Thermal expansion
coefficient:

1.1e-005 /Kelvin

Curve Data:N/A
Name:
Model type:

1.0038 (S235JRG2)
Linear Elastic Isotropic

Default failure
criterion:

Unknown

Yield strength:

2.75e+008 N/m^2

Tensile strength:

5.00826e+008 N/m^2

Elastic modulus:

2.1e+011 N/m^2

Poisson's ratio:
Mass density:

0.28
7800 kg/m^3

Shear modulus:

7.9e+010 N/m^2

Thermal expansion
coefficient:

1.1e-005 /Kelvin

SolidBody 1(BossExtrude11)(FEMmodell-låda21),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-1),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-2),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-3),
SolidBody 1(Boss-

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Extrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-4),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-5),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-6)
Curve Data:N/A

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-1

Resultant Forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Reaction force(N)

-4534.25

12616.9

-0.02876

13407

Reaction Moment(N-m)

0

0

0

0

Load name

Load Image

Load Details
Entities:
Type:

Pressure-1

Analyzed with SolidWorks Simulation
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7 face(s)
Normal to selected face

Value:

0.1

Units:

N/mm^2 (MPa)

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Contact Information
Contact

Contact Image

Contact Properties
Type: Bonded contact
pair
Entites: 2 face(s)

Contact Set-1

Type: Bonded contact
pair
Entites: 12 edge(s), 1
face(s)
Contact Set-2

Contact/Friction forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Contact Force(N)

-29768

0.0099777

1.1109E+005

1.1501E+005

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Type: Bonded contact
pair
Entites: 12 edge(s), 1
face(s)
Contact Set-3

Contact/Friction forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Contact Force(N)

0

0

-8213.4

8213.4

Type: No Penetration
contact pair
Entites: 2 face(s)
Advanced: Surface to
surface

Contact Set-4

Contact/Friction forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Contact Force(N)

0

0

2.6859E-012

2.6859E-012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Type: No Penetration
contact pair
Entites: 2 face(s)
Advanced: Surface to
surface

Contact Set-5

Contact/Friction forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Contact Force(N)

1.4779E-012

-2.6021E-018

-7.3669E-011

7.3684E-011

Type: Bonded
Components: 1 component(s)
Options: Compatible
mesh

Global Contact

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Mesh Information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Curvature based mesh

Jacobian points

4 Points

Maximum element size

0 mm

Minimum element size

0 mm

Mesh Quality

High

Resultant Forces
Reaction Forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

-4534.25

12616.9

-0.02876

13407

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N-m

0

0

0

0

Beams
No Data

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

1.63707e-005 N/mm^2
(MPa)

724.28 N/mm^2 (MPa)
Node: 9148

Node: 133342

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtar-Stress-Stress1

Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant Displacement

0 mm

9.80439 mm

Node: 19782

Node: 206317

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtar-Displacement-Displacement1

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

3.64741e-011

0.00217192

Element: 85105

Element: 2957

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtar-Strain-Strain1

Name

Type

Displacement1{1}

Deformed Shape

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtar-Displacement-Displacement1{1}

Name

Type

Design Insight1

Design Insight

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtar-Design Insight-Design Insight1

Name

Type

Design Insight2

Design Insight

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Låda förstärkningsplåtar-Design Insight-Design Insight2

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-1

Image Comments:
Förbättrad påfrästning vid balkinfästningen såväl som på lådans topp.

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-2

Image Comments:
Förbättrad förstärkning ger upphov till minde påfrestningar på lådans sida.

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-3

Conclusion
Konstruktionen har kraftkoncentrationer vid lockets förstärkningsinfästen, i övrigt klarar lådan påfrestningarna.

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Bilaga 4 FEM-analys av låda utan FoS
Simulation of
FEMmodell-huvudlådaformanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar
Date: den 25 maj 2012
Designer: Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Description

Study name: Copy of [Låda förstärkningsplåtar]

Slutkonstruktion utan FoS för undertrycket 30kPa .

Analysis type: Static
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Assumptions

Model Analyzed
Original Model

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Model Information

Model name: FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference

Treated As

Volumetric Properties

Document Path/Date
Modified

Boss-Extrude5
Mass:23.9251 kg
Volume:0.00306731 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

C:\Users\Tobbe\Documents\
Min\Skola\Examensarbete\F
EM\Balkar\Chassi
part.SLDPRT

Weight:234.466 N
May 24 00:48:36 2012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Boss-Extrude11
Mass:351.13 kg
Volume:0.0450167 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

C:\Users\Tobbe\Documents\
Min\Skola\Examensarbete\F
EM\FEMmodelllåda2.SLDPRT

Weight:3441.07 N
May 23 23:35:37 2012

Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx5084\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 25 16:21:43 2012

Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx5084\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 25 16:21:43 2012

Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx5084\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 25 16:21:43 2012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3
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Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
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Boss-Extrude1
Mass:3.51 kg
Volume:0.00045 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

Weight:34.398 N

C:\Users\Tobbe\AppData\L
ocal\Temp\swx5084\VC~~\3
283064447\Förstärkningsplå
t 500x200x5
låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och
sidoplåtar.sldprt
May 25 16:21:43 2012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Study Properties
Study name

Copy of [Låda förstärkningsplåtar]

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from SolidWorks
Flow Simulation

Off

Solver type

FFEPlus

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

Off

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SolidWorks document
(C:\Users\Tobbe\Documents\Min\Skola\Examensarbete\FEM)

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/mm^2 (MPa)

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Material Properties
Model Reference

Properties
Name:
Model type:

1.0037 (S235JR)

Max von Mises Stress

Yield strength:

2.75e+008 N/m^2

Tensile strength:

3.5e+008 N/m^2

Elastic modulus:

2.1e+011 N/m^2

Mass density:

SolidBody 1(BossExtrude5)(Chassi part-1)

Linear Elastic Isotropic

Default failure
criterion:

Poisson's ratio:

Components

0.28
7800 kg/m^3

Shear modulus:

7.9e+010 N/m^2

Thermal expansion
coefficient:

1.1e-005 /Kelvin

Curve Data:N/A
Name:
Model type:

1.0038 (S235JRG2)
Linear Elastic Isotropic

Default failure
criterion:

Unknown

Yield strength:

2.75e+008 N/m^2

Tensile strength:

5.00826e+008 N/m^2

Elastic modulus:

2.1e+011 N/m^2

Poisson's ratio:
Mass density:

0.28
7800 kg/m^3

Shear modulus:

7.9e+010 N/m^2

Thermal expansion
coefficient:

1.1e-005 /Kelvin

SolidBody 1(BossExtrude11)(FEMmodell-låda21),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-1),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-2),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-3),
SolidBody 1(Boss-

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Extrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-4),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-5),
SolidBody 1(BossExtrude1)(Förstärkningsplåt
500x200x5 låda^FEMmodellhuvudlåda- formanpassade
bottenbalkar och sidoplåtar-6)
Curve Data:N/A

Analyzed with SolidWorks Simulation

42

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-1

Resultant Forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Reaction force(N)

-1360.31

3785.1

-0.000465225

4022.11

Reaction Moment(N-m)

0

0

0

0

Load name

Load Image

Load Details
Entities:
Type:

Pressure-1

Analyzed with SolidWorks Simulation
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7 face(s)
Normal to selected face

Value:

0.03

Units:

N/mm^2 (MPa)

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Contact Information
Contact

Contact Image

Contact Properties
Type: Bonded contact
pair
Entites: 2 face(s)

Contact Set-1

Type: Bonded contact
pair
Entites: 12 edge(s), 1
face(s)
Contact Set-2

Contact/Friction forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Contact Force(N)

-8933.6

0.0030851

33341

34517

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Type: Bonded contact
pair
Entites: 12 edge(s), 1
face(s)
Contact Set-3

Type: No Penetration
contact pair
Entites: 2 face(s)
Advanced: Surface to
surface

Contact Set-4

Type: No Penetration
contact pair
Entites: 2 face(s)
Advanced: Surface to
surface

Contact Set-5

Contact/Friction forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Contact Force(N)

1.9895E-012

-6.5052E-019

8.6402E-012

8.8663E-012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Type: Bonded
Components: 1 component(s)
Options: Compatible
mesh

Global Contact

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Mesh Information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Standard mesh

Automatic Transition:

Off

Include Mesh Auto Loops:

Off

Jacobian points

4 Points

Element Size

44.5404 mm

Tolerance

2.22702 mm

Mesh Quality

High

Remesh failed parts with incompatible mesh

Off

Mesh Information - Details
Total Nodes

238866

Total Elements

121634

Maximum Aspect Ratio

63.098

% of elements with Aspect Ratio < 3

6.9

% of elements with Aspect Ratio > 10

3.3

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:12:33

Computer name:

TOBBE-DATOR

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Mesh Control Information:
Mesh Control Name

Mesh Control Image

Mesh Control Details
Entities:
Units:
Size:

Control-2

Ratio:

Sensor Details
No Data

Analyzed with SolidWorks Simulation
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1 Solid Body (s)
mm
22.2702
3.1

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Resultant Forces
Reaction Forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

-1360.31

3785.1

-0.000465225

4022.11

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N-m

0

0

0

0

Beams
No Data

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

5.03329e-006 N/mm^2
(MPa)

217.225 N/mm^2 (MPa)
Node: 9148

Node: 133342

FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Copy of [Låda förstärkningsplåtar]-Stress-Stress1

Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant Displacement

0 mm

2.94876 mm

Node: 19782

Node: 206317

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Copy of [Låda förstärkningsplåtar]-DisplacementDisplacement1

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

1.12549e-011

0.000651947

Element: 85105

Element: 2957

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Copy of [Låda förstärkningsplåtar]-Strain-Strain1

Name

Type

Displacement1{1}

Deformed Shape

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-huvudlåda- formanpassade bottenbalkar och sidoplåtar-Copy of [Låda förstärkningsplåtar]-DisplacementDisplacement1{1}

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-4

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-5

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-6

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-7

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-8

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Image-9

Conclusion

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Bilaga 5 FEM-analys av låda (6mm)
Simulation of
FEMmodell-låda6mm
Date: den 24 maj 2012
Designer: Tobias Eriksson & Jakob Larruy
Study name: Låda 6mm
Analysis type: Static
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Assumptions

Model Information

Model name: FEMmodell-låda6mm
Current Configuration: Default

Solid Bodies
Document Name and
Reference

Treated As

Volumetric Properties

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Document Path/Date
Modified

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Boss-Extrude6

Mass:392.628 kg
Volume:0.050337 m^3
Density:7800 kg/m^3

Solid Body

C:\Users\Tobbe\Documents\
Min\Skola\Examensarbete\F
EM\FEMmodelllåda6mm.SLDPRT

Weight:3847.76 N
May 23 23:39:40 2012

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Study Properties
Study name

Låda 6mm

Analysis type

Static

Mesh type

Solid Mesh

Thermal Effect:

On

Thermal option

Include temperature loads

Zero strain temperature

298 Kelvin

Include fluid pressure effects from SolidWorks
Flow Simulation

Off

Solver type

FFEPlus

Inplane Effect:

Off

Soft Spring:

Off

Inertial Relief:

Off

Incompatible bonding options

Automatic

Large displacement

Off

Compute free body forces

On

Friction

Off

Use Adaptive Method:

Off

Result folder

SolidWorks document
(C:\Users\Tobbe\Documents\Min\Skola\Examensarbete\FEM)

Analyzed with SolidWorks Simulation
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13 Units
Unit system:

SI (MKS)

Length/Displacement

mm

Temperature

Kelvin

Angular velocity

Rad/sec

Pressure/Stress

N/mm^2 (MPa)

Material Properties
Model Reference

Properties
Name:
Model type:

1.0038 (S235JRG2)
Linear Elastic Isotropic

Default failure
criterion:

Unknown

Yield strength:

2.75e+008 N/m^2

Tensile strength:

5.00826e+008 N/m^2

Elastic modulus:

2.1e+011 N/m^2

Poisson's ratio:
Mass density:

0.28
7800 kg/m^3

Shear modulus:

7.9e+010 N/m^2

Thermal expansion
coefficient:

1.1e-005 /Kelvin

Curve Data:N/A

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Components
SolidBody 1(BossExtrude6)(FEMmodelllåda6mm)

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Loads and Fixtures
Fixture name

Fixture Image

Fixture Details
Entities:
Type:

1 face(s)
Fixed Geometry

Fixed-1

Resultant Forces
Components

X

Y

Z

Resultant

Reaction force(N)

-4498.66

12006.1

-2.49729

12821.2

Reaction Moment(N-m)

0

0

0

0

Load name

Load Image

Load Details
Entities:
Type:

Pressure-1

Analyzed with SolidWorks Simulation
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7 face(s)
Normal to selected face

Value:

0.1

Units:

N/mm^2 (MPa)

Tobias Eriksson & Jakob Larruy

Connector Definitions
No Data

No Data
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Mesh Information
Mesh type

Solid Mesh

Mesher Used:

Standard mesh

Automatic Transition:

Off

Include Mesh Auto Loops:

Off

Jacobian points

4 Points

Element Size

41.2725 mm

Tolerance

2.06362 mm

Mesh Quality

High

Mesh Information - Details
Total Nodes

117965

Total Elements

57228

Maximum Aspect Ratio

33.307

% of elements with Aspect Ratio < 3

2.37

% of elements with Aspect Ratio > 10

2.49

% of distorted elements(Jacobian)

0

Time to complete mesh(hh;mm;ss):

00:05:51

Computer name:

TOBBE-DATOR

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Mesh Control Information:
Mesh Control Name

Mesh Control Image

Mesh Control Details
Entities:
Units:
Size:

Control-2

Ratio:

Sensor Details
No Data
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4 face(s)
mm
20.6363
3.1
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Resultant Forces
Reaction Forces
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N

-4498.66

12006.1

-2.49729

12821.2

Reaction Moments
Selection set

Units

Sum X

Sum Y

Sum Z

Resultant

Entire Model

N-m

0

0

0

0

Beams
No Data

Analyzed with SolidWorks Simulation
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Study Results
Name

Type

Min

Max

Stress1

VON: von Mises Stress

0.000702008 N/mm^2 (MPa)

795.112 N/mm^2 (MPa)

Node: 115010

Node: 92989

FEMmodell-låda6mm-Låda 6mm-Stress-Stress1

Name

Type

Min

Max

Displacement1

URES: Resultant Displacement

0 mm

65.2548 mm

Node: 784

Node: 15469

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-låda6mm-Låda 6mm-Displacement-Displacement1

Name

Type

Min

Max

Strain1

ESTRN: Equivalent Strain

3.0005e-009

0.00167297

Element: 18785

Element: 341

Analyzed with SolidWorks Simulation
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FEMmodell-låda6mm-Låda 6mm-Strain-Strain1

Name

Type

Displacement1{1}

Deformed Shape
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FEMmodell-låda6mm-Låda 6mm-Displacement-Displacement1{1}
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Image-1

Conclusion
Godstjockleken inverkar inte överdrivet mycket på resultatet, vilket gör att förstärkningar fortfarande krävs I nästan
lika stor utsträckning som för en godstjocklek på 5mm.
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Bilaga 6 Vacuumbälgar
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Bilaga 7 Axelplatta
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Bilaga 8 Rundbordslager(slewing bearing)
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Bilaga 9 Glidlager
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Bilaga 10 För- och nackdelar
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