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noticed in the literature study.
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produced and documented.
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Sammanfattning
Alstom Power Sweden AB i Norrköping håller i dagsläget på att expandera sin
verksamhet och har implementerat en procedur för reverse engineering som en del i
detta arbete. Reverse engineering på Alstom är en omfattande procedur som planeras
utföras under väldigt tidskrävande förhållanden. Detta examensarbete är en fortsatt
studie av implementeringsarbetet med syftet att identifiera och beskriva de viktigaste
processtegen för att sedan vidare kunna styra och utveckla processen.
Denna examensrapport är skriven med två primära mål: att beskriva och kartlägga
proceduren för att återskapa teknisk data på en turbinskovel utifrån den validering på
reverse engineering processen som utförts på Alstom i Norrköping. Samt beskriva de
viktigaste faktorerna för att åstadkomma framgångsrik tillämpning av reverse
engineering som har identifierats i litteraturstudien. Själva valideringen har avgränsats
till huvudprocesserna geometrisk datainsamling t.o.m. reverse engineering och
designgranskning. Utförandet av processen har involverat ett studiebesök i Alstoms
verkstad. Där har kunskap och hantering av olika mätutrustning samlats vilket vidare
lett till arbete på kontoret med mätdatan i programvarorna PolyWorks och Catia.
Arbetet bygger på en litteraturstudie inom ämnet reverse engineering vilket frambringat
teoretisk kunskap om metoden att återskapa teknisk data till en produkt.
Litteraturstudien har även lett till en beskrivning av reverse engineering ur ett juridiskt
perspektiv för att klargöra hur långt det är tillåtet att tillämpa metoden enligt
patentlagarna.
Med litteraturstudien som stöd samt vidare hjälp och vägledning från personer inom
reverse engineering enheten på Alstom så har en helhetsbild och förståelse för processen
skapats och dokumenterats. Med litteraturstudiens teori som stöd avlutas rapporten med
några rekommendationer för att utveckla eller eventuellt expandera reverse engineering
på Alstom.

Nyckelord: Reverse engineering, turbinskovel, processkartläggning, Alstom
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Förord
Denna rapport är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik
vid Uppsala universitet. Examensarbetet är ämnat för att skriva en processkartläggning
på proceduren för reverse engineering inom Alstom Power Sweden AB.
Rapporten beskriver proceduren för reverse engineering på Alstom samt relevant teori
till metoden för att begripa det teoretiska gällande geometrisk datainsamling och
materialanalys. Frågor om patenträttsliga aspekter på reverse engineering besvaras även
för att förstå processen ur ett juridiskt perspektiv.
Jag vill tacka min handledare Göran Stångberg i detta examensarbete som handlett mig i
arbetet samt Richard Jacobsson och Per Ågren som varit stödpersoner i arbetet med
Catia, PolyWorks samt hantering av mätutrustning. Andra jag vill tacka är min
ämnesgranskare/ examinator Lars Degerman och alla kollegor på arbetsplatsen där
examensarbetet utförts.
Ett extra varmt tack går till pappa Richard som först tipsade om examensarbetet och
som bidragit med uppmuntran och engagemang under arbetets gång.

Norrköping i Juni 2013

Niklas Wahlström

II

Innehållsförteckning
1

2

INLEDNING .................................................................... 1
1.1

Bakgrund ......................................................................................................... 1

1.2

Uppgiftsbeskrivning ........................................................................................ 1

1.3

Mål .................................................................................................................... 2

1.4

Avgränsningar ................................................................................................. 2

1.5

Metoder ............................................................................................................ 2

TEORI............................................................................. 4
2.1

Processer .......................................................................................................... 4

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2

Reverse engineering ........................................................................................ 7

2.2.1
2.2.2
2.3

Processkartläggning .................................................................................. 4
Flödesscheman .......................................................................................... 5
Strategi för kartläggning av processer....................................................... 5
Metoder för processkartläggning .............................................................. 6
Processanalys ............................................................................................ 6
Bakgrundsbeskrivning .............................................................................. 7
Varför reverse engineering? ...................................................................... 8

Geometrisk analys och verifiering ................................................................. 9

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Kritiska komponenter ................................................................................ 9
Rekonstruktion av ytor och solid modell ................................................ 10
Kritiska aspekter på insamlad mätdata.................................................... 11

2.4

De generella processtegen för geometrisk modellering ............................. 13

2.5

Materialegenskaper och analys.................................................................... 14

2.5.1
2.5.2
2.6

Hårdhet .......................................................................................................... 20

2.6.1
2.6.2
2.7

Likvärdig legeringsstruktur ..................................................................... 15
Att tillämpa mekanik och hållfasthetslära i reverse engineering ............ 18
Hårdhetsmätning ..................................................................................... 20
Samband mellan hårdhet och draghållfasthet ......................................... 21

Patenträttsliga aspekter på reverse engineering ........................................ 22

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4

Bakgrundsbeskrivning ............................................................................ 22
Bestämmelser om reverse engineering.................................................... 22
Svensk rätt ............................................................................................... 23
Tillåtelse av reverse engineering enligt svenska patentlagar .................. 24

III

3

TURBINSKOVLAR ...................................................... 26
3.1

Allmänt ........................................................................................................... 26

3.1.1
3.2

Krafter på turbinskovlar .............................................................................. 27

3.3

Beräkningar av dragkrafter ......................................................................... 27

3.3.1
3.3.2

4

4.1

Allmänt ........................................................................................................... 31

4.2

FARO’s mätarm ............................................................................................ 31

4.3

Allmänt om programvaran ...................................................................... 33

SKAPA CAD MODELL I CATIA .................................. 34
5.1

Återskapa de uppmätta radierna från taket på skoveln ........................... 34

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Konstruera foten på skoveln.................................................................... 35
Konstruera taket på skoveln .................................................................... 36
Beskära taket och foten på skoveln ......................................................... 36
Konstruera bladet på skoveln .................................................................. 37
Resultat från CAD-modellering .............................................................. 39
Toleransbedömning på skoveln............................................................... 39

AVVIKELSEANALYS .................................................. 40
6.1

Avvikelseanalys i PolyWorks ....................................................................... 40

6.1.1
6.1.2

7

Varsamhet ............................................................................................... 32

Hantering av mätdata i PolyWorks ............................................................. 33

4.3.1

6

Matematiska beräkningar ........................................................................ 27
Analys på dragkraftsberäkningar ............................................................ 30

GEOMETRISK DATAINSAMLING .............................. 31

4.2.1

5

Skovel terminologi .................................................................................. 26

Avvikelseanalysens referensobjekt ......................................................... 40
Resultatet från avvikelseanalysen i from av avvikelserapport ................ 41

MATERIALANALYS .................................................... 44
7.1

Kemisk sammansättning .............................................................................. 44

7.1.1
7.1.2
7.2

Instrument ............................................................................................... 44
Mätning ................................................................................................... 44

Kemisk sammansättningsanalys på skoveln ............................................... 45

7.2.1

Resultat från kemisk sammansättningsanalys på skoveln....................... 46

IV

7.3

Hårdhetsmätning på skoveln ....................................................................... 47

7.4

Materialgranskning ...................................................................................... 47

7.4.1
7.4.2
7.4.3

Materialdata för 1.xxxx ........................................................................... 48
Kriterier för att brott ska föreligga .......................................................... 49
Analys på materialgranskningen ............................................................. 50

8 PROCESSKARTLÄGGNING PÅ REVERSE
ENGINEERING .................................................................. 51
8.1

RE-processen ur ledningssystemets perspektiv .......................................... 51

8.1.1
8.2

RE-processen ................................................................................................. 52

8.2.1
8.2.2
8.3

9

Flödesschema för ledningssystemet ........................................................ 51
Övergripande flödesschema på RE-processen ........................................ 52
Flödesschema på arbetsflödet för RE-processen..................................... 55

Analys på kartläggningen ............................................................................. 58

SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER........................ 59

10

DISKUSSIONER ....................................................... 60

11

REKOMMENDATIONER ........................................... 61

12

REFERENSER .......................................................... 62
12.1

Litteratur ................................................................................................... 62

12.2

Rapporter och Broschyrer ....................................................................... 62

12.3

Hemsidor .................................................................................................... 63

12.4

Muntlig information ................................................................................. 64

V

Figurförteckning
Figur 2.1: Fasdiagram för Fe-C ....................................................................................... 17
Figur 2.2: Turbinskiva BMW (t.v.) Turbinskiva PW4084 (m.) samt närbild (t.h.) ........ 22
Figur 3.1: Beteckningar på skovlar ................................................................................. 26
Figur 3.2: Centrifugalkraft på skoveln ............................................................................ 28
Figur 4.1: Skanning, probning samt punktmoln i PolyWorks. ....................................... 32
Figur 4.2: Moduler i PolyWorks. .................................................................................... 33
Figur 5.1: Rotordiameter samt skovelcentrumlinje. ........................................................ 34
Figur 5.2: Takradien och referenspunkter. ...................................................................... 35
Figur 5.3: Profilbilden på skovelfoten ............................................................................ 35
Figur 5.4: Extraherad fotprofil ........................................................................................ 36
Figur 5.5: Profilbilden på skoveltaket ............................................................................. 36
Figur 5.6. Profilskisser och guidekurvor till bladet ........................................................ 37
Figur 5.7: Bladets Ytstruktur .......................................................................................... 38
Figur 5.8: Ytmodellering på radie mellan blad och fot. .................................................. 38
Figur 5.9: Färdig CAD modell på skovel ........................................................................ 39
Figur 6.1: Avvikelsetoleranser ........................................................................................ 40
Figur 6.2: Avvikelserapport, S 1. Beskriver avvikelserapportens referensobjekt........... 41
Figur 6.3: Avvikelserapport, S 2. Avvikelserna illustrerade i ett färgschema som
beskrivs till höger, De röda rutorna indikerar på avvikelser i specifika punkter. ........... 42
Figur 6.4: Avvikelserapport, S 3. Units: Enhet i mm för toleranserna (TOL), Data/
reference: Vilka objekt som avvikelserna beräknats mellan. #points hänvisar till antalet
punkter som avvikelserna beräknats mellan. StdDEV står för standardavvikelsen, dvs.
hur mycket de olika värdena avviker från medelavvikelsen (Dev Mean). ..................... 43
Figur 7.1: Niton elementaranalysator.............................................................................. 44
Figur 7.2: Sammansättningsanalys, (ej på skoveln avsedd för detta examensarbete på
bilden.) ............................................................................................................................ 45
Figur 7.3: Materialcertifikatet från kemisk sammansättningsanalys. ............................. 46
Figur 7.4: Materialdata för 1.xxxx. ................................................................................. 48
Figur 8.1: Flödesschema för ledningssystemet ............................................................... 51
Figur 8.2: Övergripande flödesschema på de praktiska processtegen. ........................... 54
Figur 8.3: Arbetsflödet för RE-processen ....................................................................... 56

VI

Tabellförteckning
Tabell 3.1: Beräkningsdata.............................................................................................. 29
Tabell 7.1: Resultat från hårdhetsmätning ...................................................................... 47
Tabell 7.2: Jämförelse mellan mätdata och materialdata ................................................ 49
Tabell 7.3: Jämförelse mellan materialegenskaper ......................................................... 49
Tabell 7.4: Brottgräns för 1.xxxx vid olika temperaturer ............................................... 50
Tabell 8.1: Förklaringar till flödesschemat ..................................................................... 53

VII

Nomenklatur
RE - Reverse engineering.
OEM - Original Equipment Manufacturer (hänvisar till det företag som ursprungligen
tillverkade produkten.)
ARIS - Architecture of Integrated Information system.
EPC - Event Driven Process Chain.
CAD - Computer-aided design (Termen avser digitalt baserad design och skapande av
tekniska ritningar som används inom konstruktion.)
FAA - The Federal Aviation Administration (publicerar riktlinjer och standarder som
upprätthåller säkerheten inom civilflyget.)
NURBS - Non-uniform rational B-spline (matematiska representationer av 3Dgeometri.)
EPC - Europeiska patentkonventionen.
EPO - Europas regionala patentverk.
PCT - Trilateralen (samarbete mellan patentverket i USA, Japan och Europa.)
EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
PL (1967:837) – Patentlag följt av SFS-numret (1967:837).
SFS - Svensk författningssamling.
3§ 3st. nr. 1 - Ett standardiserat sätt att skriva en hänvisning till en viss del av en lag.
(§ hänvisar till ett paragrafnummer följt av ett visst stycke (st.) och styckesnummer (nr.)

VIII

1 Inledning
1.1 Bakgrund
I Norrköping ligger Alstoms kontor med verksamhet inriktad främst mot service och
modernisering av kompletta turbinanläggningar på den nordiska kraftmarknaden.
Alstom har idag som mål att expandera sin verksamhet och har därmed implementerat
en procedur för reverse engineering som en del i detta arbete. Genom att erbjuda tjänster
inom reverse engineering kan kunder inom kraftmarknaden få alternativet att köpa
komponenter av Alstom som tillverkas genom reverse engineering istället för att behöva
vända sig till OEM-företag, vilket i många fall kan bli mycket dyrare. Med
implementering av reverse engineering så har Alstoms service verksamhet expanderat i
samband med att kunskap alstras allt mer från konkurrenternas produkter vilket
stimulerar produktutveckling och prestandaförbättring.
Reservdelar kommer behöva erbjudas snabbt till kunder utan att ha tillgång till
originalritningar eller annan detaljerad dokumentation. Denna tidspress beror delvis på
att kraftverken förlorar hundratusentals kronor i förlorade drifttimmar om trasiga
komponenter identifieras. För att återskapa dokumentation på reservdelar med komplex
geometri används en laserbaserad mätarm för att identifiera mått och kunna modellera
en CAD modell. Ett röntgenbaserat instrument används för att analysera och fastställa
materialet i komponenter.

1.2 Uppgiftsbeskrivning
Idag finns inget noggrant dokumenterat underlag över processen. Valideringen i
examensarbetet går ut på att följa processen från geometrisk datainsamling till att en
fullständig CAD modell skapats för att sedan skriva en detaljerad processdokumentation
kring detta. Processen för att identifiera material ska också dokumenteras.
Objektet som valideringen kommer att utgå ifrån enligt Alstoms direktiv är en
turbinskovel. Värt att nämna är att turbinskoveln avsedd för detta arbete är tillverkad av
Alstom. Anledningen till att processkartläggningen kommer utgå från just en skovel
beror på att det beräknas vara den mest komplexa komponent som i framtiden kan
uppträda i ett reverse engineering projekt på Alstom. Att kunna tillämpa framgångsrik
reverse engineering på en skovel kommer således betyda att Alstom är beredda att
utföra samma tjänst oavsett vilken komponent som kan tänkas behöva bytas ut i en
ångturbin.
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1.3 Mål
För att kunna styra och utveckla reverse engineering måste de viktigaste processtegen
identifieras och beskrivas så att en gemensam förståelse och kunskap av processen kan
skapas. Dokumentationen ska kunna tillämpas som ett utbildningsunderlag för personer
som är involverade inom reverse engineering. I framtida verkliga uppdrag så ska också
dokumentationen kunna tillämpas för att kvalitetssäkra operationer som utförs och
förenkla identifiering av förbättringsmöjligheter.

1.4 Avgränsningar
Nedan syns en numrerad sammanfattning över hela RE-processen och valideringen
kring detta har avgränsats från punkt 3 t.o.m. punkt 5 och punkt 7.
Reverse engineering processen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Samla ett Team som utför reverse engineering/ Samla utrustning
Demontering/ Referensmätningar/ Rengöring
Geometrisk datainsamling
Material identifiering
Reverse engineering
Skapa dokumentation för upphandling och återmontering
Konstruktionsgranskning
Tillverkning/ Transport
Återmontering

Litteraturstudien har avgränsats inom Sveriges patentlagar i kapitel 1 gällande
patenträttsliga aspekter på reverse engineering. Den studien kommer inte att utreda vilka
konsekvenser ett eventuellt patentintrång kan leda till. Syftet med rapporten är att
beskriva reverse engineering som process och därmed kommer allt juridiskt gällande
tillämpning av metoden endast bli övergripande.

1.5 Metoder
En ingående litteraturstudie i reverse engineering kommer att ligga till grund för detta
examensarbete. För att skapa kunskap om reverse engineering så kommer
litteraturstudien handla om att hitta information relevant till metoden. Frågor om
patenträttsliga aspekter på reverse engineering ska besvaras för att klargöra om under
vilka förutsättningar reverse engineering inom tillverkningsindustrin är tillåten enligt
patenträtten. Litteraturstudien ska även fördjupas i teoretiska tillvägagångssätt vid
kartläggning av processer för att samla kunskap inför den slutgiltiga
processdokumentationen.
För att kunna hantera geometriska mätdata från den laserbaserade mätarmen kommer
första fasen av projektet bestå av att tillägna kunskap i CAD programmet Catia V5 och
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3D-scanner programvaran PolyWorks. Detta för att förstå grunderna i procedurens
geometriska datainsamling.
För att skapa den kunskap och förståelse kring proceduren som krävs gällande hantering
av mätinstrument och programvaror så kommer arbetet involvera vägledning och
intervjuer med personal. Per Ågren och Richard Jacobsson kommer därför finnas som
stöd vid utförandet av processen.
När tillräcklig kunskap om programvarorna och hantering av instrumenten skapats så
kommer processen för datainsamling studeras noga från start för att undersöka om hur
rutiner för reverse engineering kan åstadkommas.
För att skapa en förståelse om skovlar har arbetet lett till ytterligare muntliga
informationskällor på Alstom. Bo Lindström har därför intervjuats för att generera
kunskap om beskovling. Denna information har legat till grund för att modulera en
CAD modell av en skovel som ska kunna samverka med övriga skovlar i en
skovelstruktur på ett fullt acceptabelt sätt.
När alla steg i processen studerats noga och fyller sitt syfte ska de kartläggas och
dokumenteras för att skapa en helhetsbild för reverse engineering på Alstom.
Dokumentationen kommer att ske skriftligt och fotografiskt samt bestå av övergripande
flödesscheman. Rapportens mest väsentliga flödesscheman kommer att struktureras för
att efterlikna ISO 5807 standarden. Kartläggningen på processen kommer sedan
beskrivas enligt den schematiska form som kallas Event Driven Process Chain.
Processen ska sedan analyseras för att finna möjligheter till förbättring.
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2 Teori
2.1 Processer
Ordet process har sitt ursprung från latinet processus vilket betyder framåtriktande1. En
process kan beskrivas på olika sätt, Ljunggren och Bystedt beskriver en process som en
samling samhörande aktiviteter som2:
•
•
•
•

Har samma övergripande mål
Vänder sig till en definierad kund (intern/extern)
Skapar ett värde för kunden genom att omvandla ”objekt” in till ”objekt ut” med
hjälp av insatta resurser
Har en repetitiv karaktär

Processen repeteras i ett mönster från identifiering till tillfredsställande av kundens
behov. I detta examensarbete kommer ”objekt in” bestå av en turbinskovel och ”objekt
ut” av en återskapad CAD modell samt materialdata på turbinskoveln.

2.1.1

Processkartläggning

En processkartläggning ska beskriva arbeten som utförs i processerna. Begreppet
kartläggning används ofta för att det bästa sättet att beskriva processer är i form av
kartor. Vid kartläggning av processer används oftast flödesscheman, vilka beskriver
processerna som flöden.
Kartläggningen görs i samförstånd med dem som är verksamma i processerna genom att
generera flödesscheman vilka beskriver utförandet av arbete i processerna. För att kunna
styra och utveckla hela processkedjan måste de viktigaste processtegen identifieras och
beskrivas så att en gemensam förståelse och kunskap av processen kan skapas.
En kartläggning kan ha till följd att personalens fokus läggs på processprestanda medan
den funktionsorienterade organisationen blir mindre betydelsefull, detta i sin tur gör att
det blir lättare att skapa en samverkan mellan enheterna3. Dock är det viktigt att
poängtera att en kartläggning i sig inte för med sig några större förbättringar av
processerna. Kartläggningen i sig bör ses som ett nödvändigt stöd när det kommer till
att utveckla verksamhetens processer.

1

Brusling, E. (2006), sida 7
Ljunggren, J. Bystedt, J. Kvalitetssäkring av grunddata, www.movex.org, 20 April 2013.
3
Brusling, E. (2006), sida 8
2
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2.1.2

Flödesscheman

Ett flödesschema är en schematisk framställning av en process eller ett förlopp. Det
visar hur de olika processtegen hänger samman med varandra4. Det finns många olika
metoder för konstruera dem. En del företag använder sig av egna figurer, men det har
även utvecklats en standard såsom ISO 58075.
Flödesscheman har som syfte att visualisera organisationens processer genom att skapa
en helhetsbild så att varje anställd kan se hur deras arbete hänger samman med hela
processkedjan.

2.1.3

Strategi för kartläggning av processer

Vid framställning av flödesscheman vid en processkartläggning är det lämpligt att
arbeta efter en strukturerad metodik för att undvika misstag och förenkla arbetet. Elin
Brusling beskriver de tre viktigaste riktlinjerna för ett strategiskt arbete med
processkartläggning som6:
•
•
•

Definiera syftet med processerna samt avgränsa dessa
Beskriv nuläget med hjälp av intervjuer och annan dokumentation
Sammansättning av flödesscheman

En kartläggning börjar oftast med en generell sammanställning av huvudprocesser vilka
sedan bryts ned i delprocesser. Det är viktigt att skapa en nulägesbild över processen
och inte hur den borde se ut. Information angående brister eller förbättringsmöjligheter i
nuläget bör antecknas vid sidan av för att sedan användas vid analysarbetet. När det
definierats en nulägesbild över processen börjar arbetet med att dokumentera
processernas flöden i flödesscheman.

4

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ett flödesschema, www.fsa.akademikerhuset.se, 20 April 2013.
Philip L. Block, Creating ISO/ANSI flowcharts, www.philblock.info, 20 April 2013
6
Brusling, E. (2006), sida 9
5
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2.1.4

Metoder för processkartläggning

Det finns många olika metoder/verktyg som använda vid kartläggning av processer. En
av den mest välutvecklade och populära metoden är Architecture of Integrated
Information system (ARIS)7. Med hjälp av ARIS kan kartläggaren generera en eller
flera modeller av hela organisationen med dess processer, funktioner, resurser,
kostnader, produkter, kunskap och information m.m. Kärnkonceptet för ARIS är att
kartläggaren kan presentera organisationens processer i en schematisk form som kallas
Event Driven Process Chain (EPC), som även kommer ligga till grund för
kartläggningen i detta examensarbete. I en EPC finns det i huvudsak fyra typer av
objekt8:
•
•
•
•

Händelser
Funktioner
Regler/ Beslut
Resurser

Händelser utlöser funktioner och blir också ett resultat av funktionerna. En händelse
beskrivs i en EPC med ett substantiv och ett verb. Funktioner beskriver arbetsuppgifter
eller aktiviteter som finns i processen med hjälp av ett verb följt av ett substantiv.
Reglerna/ Beslut är till för att visa hur processen utvecklar sig, dvs. vilka val som utgörs
i processen. Det kan t.ex. handla om beslut för kvalitetsgodkännande. Resurserna
beskriver information, data eller system vilka baserar på funktionerna i processen.
2.1.5

Processanalys

När ett flödesschema är fastställt kan det vara lämpligt att analysera det för att
identifiera förbättringsmöjligheter eller problem i processen. Elin Brusling9 beskriver ett
par nödvändiga riktlinjer vid processanalys tillsammans med ett flödesschema.
•
•
•
•
•

Gå igenom flödesschemat från start till slut och koppla problemen till
flödesschemat.
Dela upp problemen utifrån typ, orsak och eventuell åtgärd.
Undersök vilka konsekvenser problemen har.
Vid större problem kan även bakomliggande orsaker utredas.
De viktigaste orsakerna kan sedan identifieras och fokuseras på.

Efter att processanalysen fullbordats och eventuella förbättringar identifierats kan en ny
process konstrueras.

7

Brusling, E. (2006), sida 10.
Brusling, E. (2006), sida 10
9
Brusling, E. (2006), sida 10
8
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2.2 Reverse engineering
2.2.1

Bakgrundsbeskrivning

Vardaglig konstruktion är processen att utforma ett system, en komponent eller process
för att tillgodose tekniska utmaningar och önskade behov. Den fokuserar på kreativitet
och originalitet. Till skillnad från vardaglig konstruktion så fokuserar reverse
engineering på bedömning och analys för att återskapa originaldelar eller komplettera
med realistiska alternativa tekniska lösningar på olika komponenter. Reverse
engineering processen bygger på en ”bottom-up” approach medan alldaglig
konstruktion baseras på en ”top-down” process.
Processen för att duplicera en existerande detalj, delsammanställning eller produkt utan
tillgång till originalritningar, dokumentation eller CAD modell går ofta under namnet
reverse engineering. Processen brukar även kallas något klumpigt på svenska för
baklängeskonstruktion10 eller omvänd ingenjörskonst.
Flera olika organisationer har lämnat definitioner på reverse engineering ur deras
perspektiv. RE processen brukar definieras som en aktivitet som handlar om att skapa
en fullständig CAD modell utifrån ett tredimensionellt punktmoln. Författaren Niranjan
Singh citerar forskaren Yau m.fl. (1993) som definierar RE som11 "processen att hämta
ny geometri från en tillverkad del genom att digitalisera och modifiera en CAD modell."
Abella m.fl. (1994) beskrivs RE som12 "det grundläggande konceptet för framställning
av en del baserad på ett original eller en fysisk modell utan användning av en teknisk
ritning" eller ”Ett rättvist och ärligt medel för att starta med den kända produkten och
arbeta baklänges för att definiera processen till hjälp för att utveckla tillverkningen av
produkten (U.S. Supreme Court, 1974)13”.
Tillverkare över hela världen har praktiserat reverse engineering inom
produktutveckling. Ny analytisk teknik, så som tredimensionell laserskanners och
högupplöst mikroskopi har gjort reverse engineering lättare och mer eftersökt men det
finns fortfarande mycket att lära om processen i den tillverkande industrin.
Effekterna av reverse engineering på dagens industri innebär mer än att bara införa
billigare produkter och att stimulera en ökad konkurrens. Metoden spelar också en
viktig roll för att främja industriell utveckling. Livscykeln för att en ny uppfinning
ersatte en annan varade vanligen i århundraden under antiken. Det tog t.ex. tusentals år
innan den elektriska glödlampan ersatte ljuslyktan. Både industrin och samhället
accepterade den långsamma utvecklingen. Dock har livscykeln för ny innovation
förkortats markant. Det har bara tagit några decennier för digitalkameran att ersätta
”instant kameran”. För att klara kraven på den snabba förnyelsen av moderna maskiner
och instrument så är reverse engineering en högteknologisk metod för att påskynda
10

Viktorsson, P. (2007), sida 6
Singh, N. (2012) sida 1
12
Singh, N. (2012) sida 1
13
Wang, W. (2011), sida xiii
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förnyelseprocessen för den framtida industriella utvecklingen.
För att åstadkomma framgångsrika reverse engineering projekt krävs en bred kunskap
inom många discipliner. Några viktiga förmågor/ kriterier som krävs för att uträtta
metoden på ett framgångsrikt sätt är14:
•

Kunskaper i matematik och ingenjörsvetenskap för dataanalys och tolkning

•

Använda tekniska instrument och verktyg relevanta till reverse engineering

•

Verkställa lämpliga experiment och tester för att få in nödvändig data.

•

Förstå juridiska och etiska ansvar relevanta till reverse engineering

2.2.2

Varför reverse engineering?

Skälen till att tillämpa RE kan vara många. Några av de vanligaste anledningarna till RE
kan bero på att15:

14
15

•

Den ursprungliga tillverkaren existerar inte längre, men kunden behöver
produkten.

•

Den ursprungliga tillverkaren producerar inte längre produkten eftersom den
ursprungliga produkten har blivit föråldrad.

•

Den ursprungliga dokumentationen för produktdesignen har gått förlorad eller
aldrig existerat.

•

Man vill skapa data för att renovera eller tillverka en del som saknar en CAD
modell eller för att uppgifter har blivit förlorade eller föråldrade.

•

Inspektion och/ eller jämföra kvalitetskontroll för en fabricerad del till dess
CAD beskrivning eller till ett standard objekt.

•

Några dåliga egenskaper hos en produkt måste elimineras, t.ex. kan överdrivet
slitage indikera på var en produkt bör förbättras.

•

Analysera de goda samt dåliga egenskaper hos konkurrenternas produkter.

•

Undersöka nya möjligheter för att förbättra produktens prestanda och funktioner.

•

Skapa 3D-data från en modell eller skulptur för animation till spel och filmer.

•

Skapa 3D-data från en individ, modell eller skulptur för att skapa, skala, eller
reproducera konstverk.

Wang, W. (2011), sida 2
RPWORLD, What is reverse engineering? www.rpworld.net, 5 Maj 2013.
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Reverse engineering används på en bred utsträckning till många tillämpningsområden
såsom tillverkning, industridesign, eller reproduktion16. När exempelvis en ny bil
lanseras på marknaden kan konkurrerande biltillverkare köpa ett exemplar, plocka isär
den för att sedan lära sig hur den byggdes och hur den fungerar. I vissa situationer som
t.ex. vid design inom fordonsindustrin så får designers ge form åt sina idéer med hjälp
av lera, gips, trä eller skumgummi. Dock är en CAD modell alltid oundviklig för att
kunna tillverka delen. Eftersom produkter får allt mer organisk utformning så blir
designen i CAD programmen allt mer utmanande och det finns ingen garanti för att
CAD representationen kommer att replikera den skulpterade modellen exakt. Vid
sådana situationer är reverse engineering en användbar metod.

2.3 Geometrisk analys och verifiering
Det är viktigt att kraven på form, passning och funktion uppfylls. Vid tillämpning av
reverse engineering granskas en komponents fysiska egenskaper genom geometrisk
mätning samt verifiering av toleranser. Den geometriska verifieringen kan gå ut på att
göra en avvikelseanalys i programvaran PolyWorks för att fastställa att CAD modellen
inte avviker jämt emot den skannade datan för en given tolerans. Två andra viktiga
element i RE är material identifiering och process verifiering, inklusive överstämmande
materialspecifikation.
2.3.1

Kritiska komponenter

En av de faktorerna som ger drivkraft åt utvecklingen av moderna RE är förmågan att
erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till OEM delar. Hur rigoröst ett RE projekt är
beror oftast på hur kritisk komponenten är och hur övervägande kostnadsförmånerna är.
Noggrannheten på delen beror oftast hur den används i produkten. Ett fästorgan såsom
en skruv är en mindre kritisk komponent om den används för att sätta samman ett icke
bärande fäste. Om skruven istället används för att bära ett 2 ton tungt betongfundament
är den en mycket kritisk komponent. Kraven på precision och toleranser styrs oftast av
hur kritisk komponenten är i ett RE projekt.
Hur kritisk en komponent faktiskt är bedöms ofta genom att undersöka vilken inverkan
komponenten skulle göra på produkten om den skulle brista. Tjänstemiljön spelar också
en viktig roll för att bestämma de väsentliga egenskaperna hos delen.
Högtemperatursegenskaper såsom krypning- och oxidationsmotstånd är de avgörande
faktorerna för skovlar som arbetar i högtempererade generatorer eller turbiner17.
Draghållfastheten är kritisk för en statiskt belastad lagerkomponent och är också kritisk
för att bestämma om en turbinskiva/ skovel kommer att brista vid höga
rotationshastigheter. För en komponent som blir utsatt för cyklisk belastning blir istället
utmattningshållfastheten en viktigare faktor att efterlikna från OEM-komponenten. Med
16
17

Singh, N. (2012) sida 1
Wang, W. (2011), sida 16
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andra ord så styrs graden av noggrannhet på graden av funktionsduglighet hos den
specifika komponenten. För kritiska delar är högre måttnoggrannhet och snävare
toleranser tillsammans med högre utvärderingskostnader förväntade. Det kan bli så pass
dyrt för ett RE projekt för vissa kritiska komponenter så att processen i sig inte blir
lönsam i slutändan.
Standarder
För att på bästa sätt tillgodose utseende, passform och funktionalitet och maximera
utbytbarhet har många kommersiella delar som vanligen används i industrier
standardiserats av enskilda företag, myndigheter, yrkessammanslutningar eller
branschorganisationer. RE tillämpar ofta dessa standarder eftersom de är lättillgängliga
för allmänheten och saknar finansiell känslighet. Dock så är en standard som fastställts
av en organisation inte alltid en standard i enlighet med kriterierna för en annan
organisations standarder.
En FAA (The Federal Aviation Administration) standarddel måste18 förse allmänheten
med all relevant information om den delen. Emellertid behöver t.ex. Boeing inte förse
allmänheten med all relevant information om alla deras standarddelar. (FAA publicerar
riktlinjer och standarder som upprätthåller säkerheten inom civilflyget.19) Som ett
resultat tillhör en standarddel från Boeing nödvändigtvis inte FAA-standarden. Bortom
standardisering och globaliseringen så har ändå tekniska framsteg definitivt gjort det
lättare att återskapa OEM-komponenter med lite kunskap om den ursprungliga detaljen.
Detta har lett till att allt fler organisationer har börjat tillverka reservdelar genom
reverse engineering för att kontra originaltillverkarna med billigare alternativ till deras
kunder.
2.3.2

Rekonstruktion av ytor och solid modell

En av de första stegen i reverse engineering går ut på att återskapa objektets geometri av
intresse från insamlad data från skanning eller probning. Processen för geometrisk
datainsamling kan delas in i fyra huvudmoment: datainsamling, förfining, skapa
polygonmodell och modellera CAD modell. Detaljrikedomen och kvaliteten på den
slutgiltiga modellen beror på den datainsamlingen, de matematiska utnyttjade
metoderna samt de tillämpade applikationerna. Datainsamlingen sker med olika typer av
mätinstrument såsom 3D-scanner, ”direkt-kontakt probe” eller manuella mätverktyg.
Noggrannheten på insamlad data beror huvudsakligen den pålitligheten och precisionen
som mätinstrumentet genererar.
Alstom använder mätinstrument från FARO som har världens mest driftsäkra
applikationer för 3D-mätteknik20. Programvaran PolyWorks skapad av InnovMetric
används för polygonmodellering. InnovMetric erbjuder överlägsen programvara för
polygonmodellering. Deras programvara kan hantera stora datamängder i form av
18

Wang, W. (2011), sida 16 (Andra stycket.)
ISH, Federal Aviation Administration, www.ihs.com, 5 Maj 2013.
20
FARO, About FARO, www.faro.com, 7 Maj 2013.
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punktmoln som ingen annan programvara kan bearbeta21. Dessa applikationer har valts
för att säkra att Alstom kan erbjuda tjänster i reverse engineering av högsta möjliga
kvalitet jämnt emot deras kunder. Processen för datainsamling uppföljs ofta med en
förfiningsfas i form av segmentering eller sammanfogande av alla insamlade
datapunkter.
En typisk geometrisk datainsamlingsprocess börjar med att utse det objekt som ska
mätas. Lämpliga mätanordningar för datainsamling används sedan för att generera
rådata (oftast i form av punktmoln.) punktmolnet är en uppsättning av 3D-punkter eller
datakoordinater som visuellt ser ut som ett moln. Punktmolnet är inte direkt användbart
för ytterligare tillämpningar tills de att man omvandlar det till ett annat format. Därför
konverterar man punktmolnet till en sammanfogad polygonmodell för att skapa ett
objekt som består av ytor. Polygonmodeller är ytor konstruerade av en serie raka kanter.
Dessa kanter definieras av en serie hörn22. Ytorna består oftast av triangulära former.
Medan de flesta program kan få polygonmodellerna att se pålitliga ut, består det i själva
verket av en uppsättning av plana triangulära ytor. Polygonmodeller är lätta för en dator
att rendera och snabba att skapa. Polygonmodellen är en utomordentlig approximation
av modellens geometri men dock kan inte polygonmodellens geometri beskrivas
matematiskt och gör den därför näst intill omöjliga att tillverka. Att öka antalet trianglar
i polygonmodellen kommer att bidra till en visuellt mer väldefinierad modell men
kommer samtidigt att bidra till en större filstorlek. Det optimala antalet trianglar styrs
antingen automatiskt av programvaran PolyWorks eller manuellt av designern för att
balansera filstorleken jämt emot precisionen på den valda detaljen. Filen för
polygonmodellen skris i STL format. STL-filer beskriver endast ytans geometri hos
objektet, utan några specifikationer av färg, konsistens, material eller andra vanliga
attribut till skillnad från en CAD modell.23
För att sedan skapa den slutgiltiga modellen konstrueras en CAD modell i
programvaran CATIA för att kunna skapa ritningar och tillverkningsunderlag. Denna
typ av modellformat kallas NURBS-modell (non-uniform rational B-spline.) NURBS är
matematiska representationer av 3D-geometri som exakt kan beskriva någon form av en
enkel 2D- linjen, cirkel, båge, kurvan eller till den mest komplicerade 3D organiska
friformsytan eller solid modell. På grund av flexibiliteten och noggrannheten kan
NURBS modeller användas i verksamheter från illustration, animation till
tillverkningsindustrin.24
2.3.3

Kritiska aspekter på insamlad mätdata

Ett konstant kritiskt moment vid reverse engineering är tolkning av den insamlade
mätdatan. Mätdata från reverse engineering kan t.ex. visa en diameter på ett bulthål som
3,09mm. OEM-ritningar som inte är tillgängliga för RE-projektet kan istället visa
21

Innovmetric, Company: Our success, www.innovmetric.com, 7 Maj 2013.
PolyPlane, Mesh VS. NURBS, www.polyplane.com, 7 Maj 2013.
23
Wang, W. (2011), sida 36
24
Rihnoceros, What are NURBS? www.rhino3d.com, 7 Maj 2013.
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3,02mm. Vilket diametervärde ska då råda? frågan kan bli ännu mer komplex om den
maximala diametern är 3.08mm enligt dokumentation i OEM-tillverkarens
reparationshandbok för en komponent med en diameter på 3,02mm. Kriticiteten i dessa
avvikelser beror på hur omfattande regleringarna kan bli på den färdiga komponenten,
delens noggrannhet och toleranskraven. Mätutrustningen måste därför kalibreras innan
alla mätningar för att minimera dessa avvikelser. Vid mätningar av turbinskovlar kan
dessa avvikelser minimeras genom att vid ett RE projekt av en viss skovel, samla
mätdata från flera skovlar för att sedan förbinda all mätdata i PolyWorks som sedan kan
räkna ut den genomsnittliga geometrin för alla skovlar. Antalet uppmätta skovlar för att
åstadkomma en tillförlitlig geometri kan variera från 2-10 exemplar beroende på
komplexiteten. Oavsett mängden insamlad mätdata kan aldrig graden av tillförlighet
från mätning jämföras med de mått som finns tillgänglig hos originaltillverkarens
ritningar eller reparationsmanualer.
Toleranser
För att en komponent skall uppfylla eftersökta funktionskrav samt kunna
monteras och samverka med övriga komponenter i en komponentstruktur på ett fullt
acceptabelt sätt måste den vara tillverkad med en viss måttnoggrannhet. Dessa
måttnoggrannheter kallas toleranser25. För kritiska RE-komponenter blir dessa
toleranser väldigt små medan för mindre kritiska komponenter kan en måttlig
toleranssättning vara tillräcklig. Precisionen i modern tillverkningsteknik har gjort
toleransernas variabler allt mindre. Som ett resultat av detta kan de direkta mätvärden
vid RE leda till en snävare tolerans än OEM-konstruktionsdatan. Utan att veta den
sanna toleransen blir en funktionsmässig bedömning ofta ett krav för att bestämma
lämpliga toleranser för att balansera dimensionernas precision och bearbetbarhet.
Snävare toleranser kommer vanligtvis med högre tillverkningskostnader. Toleranserna
på icke kritiska dimensioner brukar tillåtas vara någorlunda större för att minska
tillverkningskostnaderna. I reverse engineering är besluten av icke kritiska dimensioner
baserade på passning, form och med avseende på funktion. När så är möjligt, är
original-konstruktionsdata, OEM-kvalitetsunderlag och reparationsmanualer
användbara referensdokument vid beslut om toleranser. Men de tillåtna dimensionerna
och toleranserna i vissa OEM-manualer, såsom reparationsmanualer, är ofta anpassade
för gamla istället för nya komponenter. Därför kan de inte alltid vara applicerbara till
nya komponenter såsom vid rekonstruktion med reverse engineering. I reverse
engineering är dimensionstoleranserna bestämda av variationer i den insamlade
mätdatan och de allmänt godtagna toleranserna för den specifika tillverkningsmetoden. I
enlighet med de uppmätta dimensionera så bör de resulterande toleranser för REkomponenten inte överstiga de lägsta eller högsta dimensionernas på de existerande
uppmätta OEM-komponenterna. Överskridande av dessa gränser bör motiveras med
vidare belägg.

25

KonstruktörsLotsen, Toleranser, Ytfinhet och utseende, lotsen.ivf.se, 10 Maj 2013.
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2.4 De generella processtegen för geometrisk
modellering
Följande fem-stegsprocess exemplifierar de generella processtegen i proceduren för
geometrisk modellering i reverse engineering:
1. Definiera omfattningen av arbetet. Processen börjar med att definiera projektets
omfattning och identifiera de viktigaste kraven. När det är definierat kommer
lämpliga metoder att bestämmas för att få fram relevanta uppgifter för den
specifika detaljen, t.ex. detaljgeometrin.
2. Erhålla Mätdata. I steg 2 utnyttjas mätutrustning för att erhålla de relevanta
dimensionerna som behövs för att skapa en design ritning eller CAD modell av
detaljen. Dimensionerna av delen kan mätas med olika metoder:
a. Beröringsfria mätmetoder med hjälp av 3D-skanner.
b. Mätmetoder med hög precision med hjälp av kontakt-probe.
c. Manuella mätmetoder med hjälp av exempelvis mikrometer, skjutmått,
radietolk etc.
3. Analysering av mätdata. Detta steg utvärderar de nominella måtten hos delen
utgått ifrån den uppmätta mätdatan. CAD modellen analyseras med åtanke på
integration för industriella standarder och kundens specifikationer för att
säkerställa passning, form och funktionella krav.
4. Skapa en CAD modell. En CAD modell genereras i ett CAD-program utifrån
den mätdata som importerats som referens efter bästa möjliga passform. Med
importerad mätdata som referens konstrueras en modellen med bästa möjliga
verktyg i CAD-programmet tillsammans med kundens företagsstandarder om de
finns tillgängliga.
5. Kvalitetskontroll. Den skannade mätdatan kan användas för att kontrollera och
analysera CAD modellen. Genom att jämföra punktmolnet med CAD modellen
kan ett avvikelsekartverk genereras, vanligen färgkodat. Om varje avvikelse har
identifierats kan CAD modellen justeras tills att den modelleras korrekt efter
avvikelserna. Den första rapporten kan därefter effektivt kontrolleras genom att
jämföra den fullständiga avvikelsegenomsökningen på den refererade CADgeometrin.
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2.5 Materialegenskaper och analys
Materialegenskaperna som skall utvärderas är beroende av produktens arbetsmiljö och
beräknad funktionell prestanda. Detta kan i vissa fall innebära att materialanalysen
behöver utvärderas under låga såväl som höga temperaturer. Det är värt att notera att
materialets egenskaper inte bara beror på den kemiska sammansättningen, men också på
dess tillverkningsprocess.
För att identifiera materialegenskaper hos ett material utförs hårdhetsmätningar vid en
materialanalys på Alstom. Efter hårdhetsmätning bör eventuella härdningsmekanismer
på materialet motiveras och verifieras. Denna analys är viktig för att den återskapade
komponenten ska uppfylla samma funktionella krav och prestandakrav som OEMkomponenten har.
Materialegenskaper är grunden för materialidentifiering samt utvärdering av prestanda
för komponenter som konstrueras med hjälp av reverse engineering. En av de vanligaste
frågorna i reverse engineering är vilka materialegenskaper som bör utvärderas för att
säkerställa likvärdigheten hos två material. Teoretiskt sett kan man hävda att två
material är "samma" först när alla deras egenskaper har jämförts och funnit likvärdiga.
Detta kan bli en oöverkomligt dyr procedur och kan även vara tekniskt omöjligt. I
teknisk praxis har tillräcklig information insamlats när man kan påvisa att materialen
har likvärdiga värden för relevanta materialegenskaper som vanligtvis anses uppfylla
kraven för acceptabel driftsäkerhet.
Fastställandet av relevanta materialegenskaper och deras motsvarigheter kräver en
omfattande förståelse för materialet och funktionaliteten av den komponent som
tillverkades av just ”det” materialet. För att kunna övertyga vilka materialegenskaper
såsom brottgräns, utmattningshållfasthet, kryphållfasthet eller brottseghet som är
relevanta, så säger Wego Wang att åtminstone följande riktlinjer måste utarbetas i ett
RE-projekt.26
1. Detaljens kriticitet: Förklara hur kritiska de relevanta egenskaperna är för
detaljens designade funktionalitet.
2. Riskbedömning: Förklara hur de aktuella egenskaperna kommer att påverka
komponentens prestanda. Potentiella konsekvenserna om materialegenskaperna
inte uppfyller föreskrivna krav bör också utvärderas.
3. Försäkran om Prestanda: Förklarade vilka tester som krävs för att bevisa
motsvarigheten till det ursprungliga materialet.
De mekaniska-, metallurgiska- och fysikaliska egenskaper är de mest relevanta
materialegenskaper vid tillämpning av reverse engineering på en mekanisk del.

26

Wang, W. (2011), sida 63
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De primära mekaniska egenskaperna är förknippade med de elastiska och plastiska
reaktioner som uppstår när kraft appliceras. De mekaniska egenskaperna innefattar
draghållfasthet, sträckgräns, plasticitet, utmattningsegenskaper, kryphållfasthet, och
brottgräns. Egenskaperna återspeglar oftast förhållandet mellan spänning och töjning
som även är starkt besläktade med materialet metallurgiska- och fysikaliska egenskaper.
De metallurgiska egenskaperna refererar till de fysiska och kemiska egenskaperna på
det metalliska elementet och legeringen. Dessa egenskaper är nära knutna till de
termodynamiska och kinetiska processerna och de kemiska reaktioner som sker under
dessa processer. Värmebehandling är en process som ofta används för att erhålla de
optimala mekaniska egenskaperna genom metallurgiska reaktioner. Värmebehandling
innebär att materialet hettas och kyls ner under kontrollerade former för att åstadkomma
förändringar i mikrostruktur och mekaniska egenskaper27. Värmebehandlingar kan
genomföras av olika anledningar, t.ex. för att härda materialet eller för att ta bort inre
spänningar från tidigare behandling.
Fysikaliska egenskaper förknippas vanligtvis med de inneboende egenskaperna hos
materialet, såsom densitet, smälttemperatur, värmegenomgångskoefficient, form,
elektrisk ledningsförmåga etc. Dessa egenskaper mäts vanligen utan att applicera någon
mekanisk kraft på materialet. Dessa egenskaper är avgörande på många tekniska
tillämpningar. Till exempel beror den specifika draghållfastheten direkt på legeringens
densitet.
De flesta materialegenskaper som nämnts är inte oberoende av andra. De kommer
antingen påverkas eller påverka andra egenskaper. Som ett resultat faller vissa
materialegenskaper båda in på mekaniska samt fysiska kategorier beroende på
exempelvis deras elasticitetsmodul och skjuvmodul.

2.5.1

Likvärdig legeringsstruktur

Metalliska legeringar är en blandning metalliska ämnen för tekniska tillämpningar, och
har använts i stor utsträckning i många branscher i århundraden.28 Legeringar består av
två eller flera beståndsdelar som har egenskaper som skiljer sig från de enskilda
beståndsdelarna. När de kyls ned från flytande tillstånd till fast form kommer de flesta
legeringar bilda en kristallin struktur, medan andra kommer att stelna utan kristallisation
för att stanna amorft. Den amorfa strukturen hos metalliskt glas är en slumpmässig
utformning av legeringselement. I motsats till amorft så har en kristallin struktur ett
upprepat mönster baserat på legeringselementen. De mätbara egenskaperna hos en
legering, såsom hårdhet är en del i den synliga kristallografiska strukturen samt i det
distinkta generiska mönstret. Båda spelar en viktig roll för materialidentifiering via
reverse engineering.
27
28
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Rena metalliska element så som aluminium, koppar eller järn har vanligtvis atomer som
passar ihop i symmetriska mönster. Den minsta upprepande enhet av detta atommönster
är enheten för korn. En enda kristall är en sammanvägning av dessa kornenheter som
har samma orientering utan korngränser. Det är i huvudsak ett enda jätte korn med en
strukturerad samling av atomer. Denna unika kristallstrukturen ger en enda kristall med
exceptionell mekanisk styrka med speciella tillämpningsområden.
Den enkelkristallina Ni-baserade superlegeringen har utvecklats enbart för turbinskovlar
och vingar i moderna flygmotorer.29 Enkelkristallina skovel-bladprofiler kan ha flera
gånger bättre korrosionsbeständighet, krypbeständighet och termisk uthållighet.
Tillverkningsprocessernas materialpåverkan
En komponents material har en karakteristisk mikrostruktur som i synnerhet är ett
resultat från olika tillverkningsprocesser som därigenom producerat en legering från
olika råvaror som ger de följande egenskaperna. Dessa tillverkningsprocesser är
intressanta att kunna identifiera i reverse engineering för att hitta ett material med
likvärdiga egenskaper. Konventionella tillverkningsprocesser som används på
tillverkningslegeringarna för att producera ett visst komponentmaterial kan inkluderar
gjutning, smide, valsning samt andra varma eller kalla arbeten. Även rekristallation kan
ha utförts på materialet vilket kan identifieras i materialet kornstruktur. De mekaniska
egenskaperna hos tillverkningslegeringar bestäms främst av två faktorer:
sammansättning och mikrostruktur. De mekaniska egenskaperna och därmed
mikrostrukturen hos en legering kan vara drastiskt annorlunda även om komponenterna
består av samma kemiska sammansättning. Därför ger mikrostrukturen värdefull
information i reverse engineering för att identifiera komponenternas
tillverkningsprocesser.
Fasidentifiering
Ett s.k. fasdiagram kan fastställas baserat på fas-omvandlingsprocessen för en legering.
Den illustrerar förhållandet mellan legeringskomposition, fas och temperatur och detta
framgår om fasdiagrammet för Fe-C-systemet studeras (se Figur 2.1). Det ger en
referens för olika tillverknings- och värme-behandlingsprocesser. Informationen som
kan erhållas från ett fasdiagram spelar en viktig roll i fasidentifiering och spelar därför
en viktig roll i verifiering av tillverkningsprocess och härdningsmekanismer i reverse
engineering. Fasdiagrammet illustrerar fasomvandlingarna och erbjuder därför högt
värderliga "fotspår" som tillåter ingenjörer att spåra processer som den ursprungliga
detaljen gått igenom när reverse engineering utförts.30
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Figur 2.1: Fasdiagram för Fe-C
Principerna för termodynamiken kan teoretiskt förutsäga förekomsten av en fas i ett
fasdiagram som är i jämnvikt (dvs. ett diagram där tre faser möts i en och samma punkt,
när smältan stelnar vid denna legering skiljs austenit och grafit ut vilket ger en rektion
som kallas eutektisk31.) Däremot kan det ta oerhört lång tid att utföra
fasomvandlingarna. Hastigheten och mekanismen för att bilda denna fas styrs av
kinetiska principer vilket också förklarar de många icke jämnvikts transformationerna
mellan faserna. En mängd olika variationer av icke jämvikt fasomvandlingsdiagram
används för många tekniska tillämpningar vid temperaturskillnader för att skapa olika
ojämnviktsfaser. Ett exempel är de kontinuerliga svalningskurvorna av järnlegeringar
som används allmänt inom värmebehandlingsindustrin. Ur ett reverse engineering
perspektiv ger ofta kontinuerliga svalningskurvor mer praktisk information.
Mekanisk hållfasthet
I reverse engineering är mekanisk hållfasthet och hårdhet de mest verifierbara
egenskaperna för att mäta materiallikvärdigheten i en jämförande materialanalys. Den
allmänna definitionen av mekanisk hållfasthet är materialets förmåga att motstå
mekaniskt brott. Materialets förmåga för att motstå mekanisk belastning kan
kategoriseras av den maximala atombindningskraften materialet kan upprätthålla innan
separation, såsom draghållfasthet eller den maximala plastiska deformationen innan
brott pga. t.ex. dragtöjning. Det kan också kategoriseras av den energi materialet
absorberar innan fraktur, vilket definieras som seghet. Vilka mekaniska
hållfasthetsegenskaper som bör utvärderas i reverse engineering är oftast specifika
beroende på projektets komponent. En komponent kan omfattas av en mängd olika
mekaniska påfrestningar: drag, tryck, skjuvning, böjning, eller cyklisk belastning.
31
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För t.ex. en turbinskovel så är draghållfastheten en viktig faktor. De konventionella
brottgränserna och sträckgränserna är de mest använda parametrar för att karakterisera
de mekaniska egenskaperna i tekniska legeringar som är isotropiska eller homogena.
Dock är det mekaniska beteendet hos material komplexa och det finns en hel vetenskap
bakom genomsnittliga dragbrottgränser och sträckgränser. Till exempel har den
enkristallina strukturen i ett material en hög sträckgräns men dock en kritisk
skjuvspänningshållfasthet, som dessutom är mycket anisotropisk. Särskilt för de mindre
symmetriska kristallstrukturerna såsom som det hexagonala kristallgittret (HCP.)32 Det
är värt att nämna att den nominella draghållfastheten är ofta mindre än 1% av den
teoretiska kohesionsstyrkan på grund av kristalldefekter, redan existerande sprickor eller
spänningskoncentrationer33.
2.5.2

Att tillämpa mekanik och hållfasthetslära i reverse engineering

I en karakteristisk konstruktion har en mekanisk komponent omfattats av en mängd
belastningar under de elastiska gränserna. Därför påverkas i praktiken Hook’s lag på de
flesta tekniska analyser vilket innebär att materialet kommer linjärt sträcka sig längs den
riktning där en yttre belastning appliceras. Materialet kommer därefter elastiskt
återhämta sig till de ursprungliga dimensionerna efter avtagande av den pålagda
belastningen. När den pålagda spänningen är större än den elastiska gränsen kommer en
permanent plastisk deformation finnas kvar. Den genomsnittliga töjningen kallas en
normal töjningen och betecknas ε. Denna töjning kan beräknas med Formel 2.134
förutsatt att resurser för dragprover finns tillgängligt:
∆
Formel 2.1

Där ∆L motsvarar längden efter töjning och  motsvarar längden innan töjning.
ε

Normalspänningen σ i axiell riktning ges av Formel 2.2:
σ



Formel 2.2

Där P motsvarar den applicerade spänningen och A motsvarar tvärsnittsarean på den
belastade komponenten.
Till den första graden av approximation så är den normala töjningen linjärt proportionell
mot belastningen. Proportionalitetskonstanten kallas elasticitetsmodul eller modulen för
elasticitet, E som definieras av Formel 2.3:

32

σ
ε

Formel 2.3
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Elasticitetsmodulen beror inte så mycket på tillverkningsprocessen men däremot har
legeringarnas komposition en stor inverkan. I reverse engineering kan en jämförelse
mellan värdena av två elasticitetsmodul användas som en barometer för att kontrollera
likvärdigheten i några egenskaper såsom elastiska instabilitet på en smal spalt pga.
knäckning. Men de flesta av de mekaniska egenskaperna såsom sträckgräns är
vanligtvis starkt påverkade av tillverkningsprocessen och därmed oberoende av
elasticitetsmodulen.
Sträckgräns
Sträckgränsen beror på materialkompositionen samt dess mikrostruktur. Materialets
kornstorlekar har en väsentlig effekt på sträckgränsen. Det finns ett empiriskt
förhållande mellan sträckgräns och kornstorlek som kan beskrivas med Formel 2.435:
σ  σ

 /

Formel 2.4

Där σ är sträckgränsen, σ och k är konstanta materialparametrar och d är den
genomsnittliga kornstorleken. Denna förhållandeekvation är applicerbar på de flesta
polykristallina legeringar med kornstorlekar från 1mm till 1µm. Ju mindre
kornstorlekar, desto fler korngränser vilket leder till svårare dislokationer och därmed
högre sträckgräns.

Värt att nämna är att enkristallina material har mikroskopiska glidytor som orienteras i
en speciell riktning. Dessa glidytor medför att materialet inte blir isotropiska utan ger
olika draghållfastheter i olika riktningar. Därför är det lämpligt att identifiera materialets
mikroskopiska struktur i förhållande till en komponents belastningsriktningar i RE.
Effekten av sprickor
Praktiska kunskaper om förhållande mellan sprickor och mekaniska egenskaper är
avgörande för reverse engineering. Förekomsten av ett hack på ett provexemplar skulle
få betydande effekter på testresultatet. Egenskaperna som erhållits från ett prov med ett
hack i kan inte jämföras med prover utan hack i en jämförande analys. Närvaron av en
vass skåra kan styrka sega metaller men kommer vanligtvis försvaga spröda material.
Huruvida en provning bör utföras på ett prov med hack i är en av de vanligaste frågorna
i RE. Den största effekten av en skarp skåra är upphovet av ett treaxlat
spänningstillstånd och en lokal spänningskoncentration vid roten på skåran. Andra
effekter som påverkas av sprickbildning är att temperaturen för övergången mellan segt
och sprött tillstånd ökar för mjukstål, högre lokala töjningshastigheter, lokala
töjningshärdningar etc.36
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2.6 Hårdhet
Hårdhet är ett mått på materialets motståndskraft mot plastisk deformation i de flesta
fall. Hårdhetsmätning är en enkel, icke förstörande mätteknik för att testa
materialmotstånd såsom reptålighet, slitstyrka eller skärbarhet. Hårdhet tester kan
utföras med många olika metoder och det har länge använts för att analysera
komponenters mekaniska egenskaper.
I reverse engineering används dessa tester också ofta för att kontrollera materialets
värmebehandlingsskick och styrka, speciellt för en mindre kritisk komponent för att
minska kostnaderna.37 Hårdheten hos ett material beskrivs oftast med kvantitativa
representationer av ett hårdhetsnummer som finns i olika skalor. De mest använda
skalorna är Brinell, Rockwell och Vickers för hårdhetsmätningar. Den portabla
hårdhetsmätaren (MIC 10) från GE som används på Alstom gör hårdhetstester med en
Vickers diamant och visar därför hårdhetsskalan i Vickers (HV.) Utöver detta kan
hårdheten visas som Brinell (HB), Rockwell C (HRC) eller Rockwell B (HRB) på
hårdhetsskalan.
2.6.1

Hårdhetsmätning

Vid mätning av Vickers pyramid-hårdhet (VPH) används olika diamant pyramider.
Därför är Vickers hårdhet även kallad diamant pyramid hårdheten (DPH)38. Vickers och
Brinell skalan är båda beräknade utifrån den pålagda belastningen i förhållande till
profillängden på intrycket. Deras värden ligger mycket nära varandra vid låga
hårdhetsmätningar. Vickers hårdhets numer erhåller sin noggrannhet vid höga värden
ända upp till 1300 HV medan Brinell visar märkbar avvikelse fr.o.m. Vickers hårdheter
högre än 500 HV. Denna avvikelse beror på att Brinell skalan använder en stålkula som
deformeras vid håra tester. Omvandling mellan Brinell eller Vickers och Rockwell bör
undvikas i reverse engineering Med tanke på att Rockwell’s hårdhets skala är baserat på
indraget deformationsdjup medan Brinells och Vickers hårdhets skala är baserade
utifrån belastningen per ytenhet. Omvandlingen mellan dessa blir indirekt och en
oönskad approximation.
Det är också värt att notera att komplexiteten av elastiska och plastiska tester skapar
deformationer på både testprodukten och instrumentets tryckdon vilket kan göra
reproduktionen av samma testresultat omöjligt vid upprepade mätningar, även om
samma hårdhetsskala används. För ett representativt medelhårdhetsnummer bör fyra
eller fler tester på ett prov genomföras för de flesta hårdhetsprover.
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2.6.2

Samband mellan hårdhet och draghållfasthet

För mjukt stål/ kolstål visar Brinells hårdhetsnummer en enkel empirisk relation med
brottgränsen σ .) Förhållandet kan beskrivas med Formel 2.539:
σ    ~3,4   

Formel 2.5

För vissa gjutjärn är det empiriska sambandet mellan brottgränsen σ  och Brinells
hårdhetsnummer beskriven med Formel 2.640:
σ    ~1.58    % 86 

Formel 2.6

Flödesspänningen kan beräknas approximativt av denna ekvation där Vickers
hårdhetstal har den nominella enheten ( '(⁄)) ) och flödesspänningen mätt i (MPA):
+,- ./0 1å/1.3  ~0.3  56ö.008ä::,:(.:

Formel 2.7

Flödesspänningen är den momentana spänningen för kontinuerligt materialflöde och
definieras som den spänningen som krävs för att upprätthålla plastisk deformation,41
vanligtvis vid en specifik töjning. Flödesspänningen är nära relaterad till draghållfasthet
och dess värde påverkas av legeringssammansättning, fasstruktur, mikrostruktur, och
kornstrukturen.
Destruktiva aspekter på tillämpning av hårdhetssambanden
Sambandet mellan hårdhetsnumret och draghållfastheten är varken universell eller
precis. Därför bör stor försiktighet iakttas vid tillämpningen av dessa samband i reverse
engineering.
Det är väldigt förföriskt att bara mäta den enkla och oförstörande hårdheten istället för
att genomföra dyra drag- eller utmattningstester för att avkoda OEM-materialet.
Hårdhetsmätningar används ofta i reverse engineering för mindre kritiska komponenter.
Dock så har de inneboende legeringsspecifika begränsningarna och komplexiteten av de
mekaniska beteendena hos materialen begränsat tillämpningarna av ekvationerna för
samband mellan hårdhet och draghållfasthet i reverse engineering.
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2.7 Patenträttsliga aspekter på reverse engineering
2.7.1

Bakgrundsbeskrivning

Processen för teknologisk utveckling är oftast inkrementell. De flesta banbrytande
innovationer bygger på ackumulerade förändringar. Innovationen av bilen och
flygplanet har revolutionerat transportsystemet. Men dessa uppfinningar uppnåddes inte
över en natt. Istället resulterade de från ihärdigt arbete av tusentals ingenjörer under
många decennier. När reverse engineering började utnyttjas på rätt sätt accelererade
uppfinningarna från tidigare upptäckter. Rättsligt godkännande av reverse engineering
är avgörande för de fortsatta upptäckterna och den teknologiska utvecklingen.
Figur 2.2 t.v. visar en tidig turbindisk till ett flygplan med skoveluppsättning.
Turbindisken är tillverkad för BMW’s 109-003 E142 motor med ihåliga luftkylda
skovlar som svetsats på turbindisken. En modern lågtrycks-turbindisk med monterade
skovlar för PW4084 motorn illustreras i Figur 2.1 i mitten. Jämfört med den enklare
svetsfogade 109-003 E1 motorn har PW4084 förbättrad effektivitet och funktionalitet.
Figur 2.2 t.h. illustrerar en förstorad vy på PW4084 som visar en mycket mer komplex
konfiguration. Skovlarna och turbinskivorna är tillverkade av olika legeringar och
genom olika processer, men båda modellerna visar liknande profiler som utformats
utifrån samma principer för aerodynamik. Uppfinnarna av båda generationerna förtjänar
bekräftelse av deras respektive bidrag och skydd av sina särskilda egenskaper. Dock får
skyddet aldrig hindra vidare utveckling av en ny design.

Figur 2.2: Turbinskiva BMW (t.v.) Turbinskiva PW4084 (m.) samt närbild (t.h.)

2.7.2

Bestämmelser om reverse engineering

Reverse engineering används för att duplicera den ursprungliga designen eller för att
skapa en ny modell som förbättrar den befintliga produkten. Produkter berikas även
med nya kompatibla tillverkningsprocesser och konstruktionsmetoder tack vare reverse
engineering. Reverse engineering använder vetenskapliga analyser för att urskilja
kunskap inbäddade i en befintlig produkt vilket ökar konkurrenskraften på marknaden.
Effekten av reverse engineering på en produkt beror på den enskilda komponenten och
industrin. Den tekniska analysen i reverse engineering kan vara väldigt dyr. Det krävs
42
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också ofta en lång marknadsföringstid att introducera en ny produkt. Dessa faktorer
tillåter OEM att tillgodoräkna den ursprungliga forskningen och utvecklingskostnader
samt generera en stor marknadsandel innan reverse engineering produkter kommer in på
marknaden.
Huruvida en individ ska förstå lagligheten i reverse engineering gällande en uppfinnings
design och funktionalitet har sällan ifrågasatts så länge produktkunskaperna som
erhållits i ett RE-projekt inte sprida vidare till andra människor vilket kan leda till
marknadsdestruktiva anslag. Däremot kan utnyttjandet av de erhållna
produktkunskaperna i kommersiella tillämpningar utlösa allvarlig juridisk oro när det
gäller överträdelsen av en uppfinnares intellektuella produktkunskaper43. Som ett
resultat fokuserar juridisk rådgivning mest på kommersiella tillämpningar av reverse
engineering verksamheter som skapar konkurrenskraftiga produkter som tillverkats
genom reverse engineering.
Den amerikanska högsta domstolen betonade vikten av reverse engineering genom att
karakterisera det som en "väsentlig del av innovation" som sannolikt kommer att ge
varianter av produkter som ytterligare kan främja tekniken (U.S. Supreme Court,
1989.)44 I samma rättsliga avhandling betonade Pooley att ”Grundläggande syftet med
reverse engineering är upptäckt, även om vägen redan vidtagits.” Han identifierade
också sex skäl för reverse engineering45: lärande, byte eller reparation av en produkt,
erbjuda en relaterad service, utveckla en kompatibel produkt eller skapa en kopia av
produkten för att förbättra produkten.
Det är vanligt att undersöka konkurrenterna och deras produkter för att stimulera
konkurrenskraften. Det som kan bromsa utvecklingen av för mycket efterliknade
lösningar inom tillverkningsindustrin är immaterialrätten, främst i form av patenträtten.
Därför är det juridiska perspektivet en viktig faktor i reverse engineering för att förstå
och tolka svensk lagtext och rättspraxis som berör området.
2.7.3

Svensk rätt

Eftersom det finns väldigt lite svenskt juridiskt material verifierat om reverse
engineering ligger det nära till hands att högsta domstol vid bedömning i ett svenskt
rättsfall skulle vända sig ut i Europa och världen för att undersöka hur bedömningar
gjorts där. I överlag stämmer idag de flesta patentlagar överens med varandra i Norden.
Vidare så är Bernkonventionen och pariskonventionen globalt grundläggande.46
Dessutom är de flesta av Europas länder (även Sverige) anslutna till den europeiska
patentkonventionen (EPC.)47 Införandet av EPC ledde i sin tur till skapandet av Europas
regionala patentverk (EPO.) Detta innebär att alla medlemmar i EPO måste acceptera
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TRIPS-avtalet som reglerar alla immaterialrättsliga handelsfrågor.48 Dock finns ingen
global överstämmelse gällande patenträtten men det finns stora likheter i länderna
sinsemellan. Den s.k. Trilateralen, undertecknas PCT som över 120 länder skrivit under
är ett samarbete mellan patentverket i USA, Japan och Europa
Patentlag
När ett patent godkänts för en produkt som kan tillgodogöras industriellt ges enligt
patentlag (1967:837) första kapitel (i fortsättningen omnämnt som PL) 1§, en ensamrätt
att yrkesmässigt få utnyttja idéen till upphovsmannen av uppfinningen eller till den som
har rätten till uppfinningen49. Den destruktiva aspekten på denna ensamrätt är att
uppfinningen måste offentliggöras. Ensamrätten till en uppfinning medför att ingen utan
patentinnehavarens samtycke har rätt att utnyttja uppfinningen. Att utnyttja
uppfinningen innebär att någon tillverkar eller för ut en likvärdig kopia på marknaden
av en patentskyddad produkt. Vad som generellt kan sägas är att alla former av
yrkesmässigt utnyttjande är olovligt och att de former som anges i 3§ PL endast är olika
exempel på vad som är otillåtet. Detta visas på ett tydligt sätt då befogenheterna enligt
3§ PL är formulerade på så sätt att det inte står uppradat vad patenthavaren har för
befogenheter utan vad som inte får göras utan samtycke från patenthavaren.
Befogenheterna som ett patent ger anses som självklara.50 Som resultat blir alla
utnyttjanden (enligt svenskt patent) som inte klassas som yrkesmässiga tillåtna, såsom
experimenterande av själva uppfinningen.
2.7.4

Tillåtelse av reverse engineering enligt svenska patentlagar

Patentlagarna som går att finna i 3§ 1st, 3st., ger inskränkningar i ensamrätten som
ligger till grund för att tillåta reverse engineering av en produkt som är skyddad av
patent. I vilken utsträckning är fortfarande obesvarat.
Enligt 3§ 3st. nr. 151 i PL är utnyttjande som inte sker yrkesmässigt ett undantag från
ensamrätten vilket innebär att privatpersoner generellt får göra vad de vill med en
inköpt patentskyddad produkt. Detta innebär att reverse engineering i hobbysyfte eller
familjebehov är tillåtet utan att patentintrång ska föreligga.
Konsumtionsregeln enligt 3§ 3st. nr. 2 i PL innebär att patentskyddet för en produkt
som släppts på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområde (EES) av
(eller i samtycke) från patentinnehavaren inte längre är skyddad av ensamrätten inom
EES området. Dessa produkter kan ses som OEM- produkter då de finns på marknaden
med patentinnehavarens vetskap och samtycke. För en OEM-produkt som redan finns
på marknaden enligt 3§ 3st. nr 2 har ensamrätten förbrukats och möjliggör därför
reverse engineering. Konkurrenterna får därmed tillåtelsen att köpa en originalprodukt
för att sedan experimentera och analysera den så länge inte ytterligare reproduktion eller
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Kommerskollegium, TRIPS-avtalet i WTO, www.kommers.se, 22 Maj 2013
Rättsnätet, Patentlag (1967:837), www.notisum.se, 22 Maj 2013
50
Viktorsson, P. (2007), sida 7
51
Rättsnätet, Patentlag (1967:837), www.notisum.se, 22 Maj 2013
49
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mångfaldigande föreligger52. Dock är det viktigt att komma ihåg att dessa regler endast
gäller inom EES området vilket kan hindra reverse engineering för produkter som
importeras utanför EES området.53
Enligt inskränkningen i 3§ 3st. nr 3 i PL så är utnyttjanden av en uppfinning för
experiment som avser själva uppfinningen tillåtet. Detta resulterar således till att reverse
engineering är tillåtet så länge det handlar om rent experimenterande av själva
uppfinningen. Motiveringen till detta är att patenträtten inte existerar för att förhindra
utan för att stimulera till innovation genom att belöna de som uppfinner något för en
viss begränsad tid. Det ska vara möjligt att vidareutveckla patenterade uppfinningar
genom att exempelvis tillämpa reverse engineering.
Att på så sätt tillverka ett exemplar av en patentskyddad produkt leder inte till något
patentintrång så länge det sker på ett experimentellt sätt och är av intresse för
konkurrenterna för att förstå produktens funktion och egenskaper. Eftersom
reproduktion eller mångfaldigande av produkten leder till patentintrång innebär det att
exemplaret absolut inte får användas praktiskt för att t.ex. sälja vidare eller för annan
forskning. Undantaget för att experimenterande av en patenterad produkt skulle klassas
som patentintrång vore om efterfrågan på produkten skulle minska genom det
experimentella förförandet54.
Det finns inget givet underlag inom svensk rätt huruvida begränsat tillämpningen av
experimentundantaget är. Dock får inte konkurrenter förbereda försäljning eller
tillverkning av kopior av en patenterad produkt med stöd av experimentundantaget i
slutet av en produkts patenttid. Förberedelse av sådan sort går utanför
experimentundantaget och kan hindras med stöd av underlag i Europas patent
konvention55.
Patenträttsliga konklusioner på reverse engineering
Vad som generellt kan sägas om reverse engineering inom svensk patenträtt är att den
inte är lagbunden mer än genom undantagen. Det finns ingen paragraf i patentlagen som
säger att reverse engineering är tillåtet eller förbjudet och således kan reverse
engineering ses som en laglig metod att tillämpa för att erhålla kunskap om
konkurrenternas produkter. Dock resulterar den juridiska undersökningen i att
försäljning av återskapade patenterade OEM-reservdelar är förbjudet eftersom
reproduktion eller mångfaldigande leder till patentintrång.
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Rättsnätet, Patentlag (1967:837), www.notisum.se, 22 Maj 2013
Viktorsson, P. (2007), sida 8
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Viktorsson, P. (2007), sida 9
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Viktorsson, P. (2007), sida 9 (slutet av första stycket.)
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3 Turbinskovlar
3.1 Allmänt
I ett kraftverk utvinns energi från en ångturbin som drivs av som namnet anger, av ånga
under högt tryck och höga temperaturer. Ångan alstras i en panna eller i en
värmeåtervinningsånggenerator som leds till en ångturbin där den delvis expanderar i
flera högtryckssteg. Ångan återförs sedan till pannan för återuppvärmning för att
förbättra effektiviteten varefter den återförs till turbinen för att fortsätta expandera och
utvinna energi i ett antal ytterligare steg56. Ångturbinens huvuduppgift är att omvandla
termisk energi och rörelse energi i ångan till en mekanisk rotationsrörelse som via
generatorn kan producerar el. Detta mekaniska moment genereras i sin tur av de
komponenter i turbinen som kallas turbinskovlar.
3.1.1

Skovel terminologi

Figur 3.1 illustrerar numrerade pilar som förklaras nedan med vanliga begrepp som
kommer att användas för att beskriva några av de viktigaste delarna på skoveln.

Figur 3.1: Beteckningar på skovlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
56

Tip/ Tak
Root, Hub/ Rot, Fot
Pressure surface/ Trycksida
Suction surface/ Sugsida
Leading edge/ Inloppskant
Trailing edge/ Utloppskant
Takdiameter/radie (D/R)
Root- eller rotdiametern (d/r)

Gary. Forces on Large Steam Turbine Blades, sida 1
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3.2 Krafter på turbinskovlar
Turbinrotorn roterar med 3000 varv per minut (rpm) vilket kan leda till
periferihastigheter upp till 2000 km/h i skovlarnas ytterkanter57. Dessa
rotationshastigheter orsakar enorma centrifugalkrafter på turbinskovlarna. Det är därför
viktigt att förstå de krafter och resulterande spänningar som verkar på en skovel och
dess rot (där den är ansluten till rotorskivan) på grund av rotationshastigheten för att i
sin tur säkerställa att skovelns draghållfastighet är driftsäker. Andra viktiga påkänningar
i skovlar är, statisk och dynamisk böjskänning i profilen rotorsnitt samt skjuvspänning i
infästningen som orsakas av ångkrafter som är viktiga att ta hänsyn till i fråga om
reverse engineering.
Om en turbinskovel skulle brista kan det leda till enorma kostnader för att reparera
medan maskinen inte kan generera el vilket i sin tur kostar hundratusentals kronor för
kraftverken i förlorade drifttimmar per dygn58.
Turbinskovlar är konstruerade med en viss säkerhetsmarginal och beräkningar på
skovelspänningar ger en förståelse för hur de beter sig under olika driftsförhållanden.
Kunskaper om relevanta krafter och påfrestningar kan användas vid bedömningar på
orsakade skovelskador, eller för att bedöma effekterna av att använda olika material.

3.3 Beräkningar av dragkrafter
Dessa beräkningar kommer att räkna ut de dragkrafter som verkar på taket av skoveln,
på en turbin, som uppskattas rotera med 3000 varv per minut. Syftet är att uppskatta den
dragspänning som sker i roten på den skoveln som validerats i detta examensarbete. Att
fastställa vilken dragkraft som appliceras på skoveln kommer således underlätta att
bedöma om senare materialval ger en acceptabel driftsäkerhet.
3.3.1

Matematiska beräkningar

Centrifugalkraft, fiktivkraft eller tröghetskraft kallas den kraft som en kropp utövar på
det medel som tvingar den att röra sig längs en krökt bana. Denna kraft är riktad inåt
mot centrum av den krökta banan59. Figur 3.2 visar de viktigaste parametrarna för att
beräkna centrifugalkraften på skoveln.

57

E.ON Värmekraft Sverige AB. Fakta om ångturbinen 22 Maj 2013.
Gary. Forces on Large Steam Turbine Blades, sida 1
59
Gary. Forces on Large Steam Turbine Blades, sida 2
58
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Figur 3.2: Centrifugalkraft på skoveln
Den allmänna ekvationen för centrifugalkraften (F) är:
F = mrω

Formel 3.1

Där (m) är massan av det rörliga föremålet, r är avståndet på objektet från centrum av
rotationen (krökningsradien) och ω är objektets vinkelhastighet. Vid denna beräkning på
skoveln måste det tas till hänsyn åt det faktum att massan är ojämnt fördelad över dess
längd samt att krökningsradien ändras längs med höjden på skoveln.
Betrakta ett litet segment med massan (Δm.) och längden (Δr) från rotorcentrum.
Centrifugalkraften (ΔF) för just detta segment ges av ekvationen:
ΔF  Δmrω

Formel 3.2

Δm  ρAΔr

Formel 3.3

Δ5  ρAω Δr → 5  ρAω D E//  ρAω Δrdr

Formel 3.4

I praktiken ökar denna skovels tjocklek mot toppen. För enkelhets skull antas i denna
beräkning att skoveltvärsnittets area A () ) är konstant samt konstant densitet
(ρ, '(/)@) från Hub till Tip. Massa ges således av Formel 3.3:
Ekvationen för centrifugalkraften ges således av Formel 3.4:

Centrifugalkraften ges således som en funktion av krökningsradien.
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Låt ( ) vara rotorskivans diameter och (D) vara diametern på spetsen av skoveln. Den
totala centrifugalkraften ges då av en integral. Den totala centrifugalkraften som verkar
på bladet ges då av60:
G

5  ρAω D rdr → 5  ρAω 


H % 

2

Formel 3.5

När värdera för den genomsnittliga tvärsnittsarean, densiteten, vinkelhastigheten och
radien fastställts kan dragkraften på skoveln beräknas. När denna kraft har beräknats
kan den nominella spänningen (σ) uppskattas på skovelroten med Formel 3.6 där 
(se Figur 3.1) är arean på tvärsnittet mellan skovelroten och rotorspåret horisontellt:
5

σ



Formel 3.6

Vinkelhastigheten kan konverteras från varv per minut (rpm) till radianer på sekund
med hjälp av Formel 3.7:
ω

/p) K 2L
60

Formel 3.7

Beräkningar med given data
Beräkningarna är gjorda med nedanstående beräkningsdata i Tabell 3.1. Den
genomsnittliga tvärsnittsarean uppskattas med en viss säkerhetsmarginal, den avrundas
dvs. uppåt. Densiteten är bestämd utifrån materialanalysen som kommer beskrivas
senare i rapporten.
Tabell 3.1: Beräkningsdata

Vinkelhastigheten, ω
Tvärsnittsarea, A
Rot arean, 
Material densitet, ρ
Takradien på skoveln, D
Diameter på rotorskivan, 

60

3000 rpm/ 314,16 rad/ sek
M400 )) / 0,0004)
M480 )) / 0,00048)
7760 kg/)@
1654,9mm/ 1,6549m
1409,3mm/ 1,4093m

Gary. Forces on Large Steam Turbine Blades, sida 2 (OBS, Jag mäter från diametern.)
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Beräkningar med given data i tabellen ovan ger resultatet för totala centrifugalkraften
med Formel 3.5:
1,6549 % 1,4093
5  7760 ∙ 0,0004 ∙ 314,16 ∙ P
R M 115 S  11 700 '(
2


Den totala centrifugalkraften som påverkar vardera skovel av denna typ blir således ca
115 kN. När den kraften är bestämd kan spänning på skovelns rot i tvärsnittet beräknas.
Denna spänning räknas ut med hjälp av Formel 3.6:
σ 

3.3.2

T

UVWWX



Y∙Z

,[\

M 240 ∙ 10] N/) = 240MPa

Analys på dragkraftsberäkningar

Dragspänningen resulterar i att materialet i skovelroten behöver en draghållfastighet
som klarar dragspänningar på minst 240MPa. Denna dragspänning motsvarar ungefär
24,5 '(⁄)) , dvs. 11,76 ton på  .
Efter materialanalysen kommer brottgränsen för materialet i skoveln beräknas för att
därefter undersöka huruvida materialets brottgräns är driftsäker eller inte. Om inte
behöver motiveringar för nytt materialval föreligga.
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4 Geometrisk datainsamling
4.1 Allmänt
Som det nämnts tidigare i rapporten så används mätinstrument från FARO på Alstom
som applikation för att lagra geometrisk mätdata som sedan vidare hanteras i
programvaran PolyWorks. Dock behöver inte alltid mätobjektet vara så pass komplext
att sådan avancerad mätteknik behöver appliceras, vilket leder till att manuella
mätinstrument kan brukas för många komponenter. Avsikten med detta kapitel kommer
att grunda sig på att beskriva de mest centrala gällande mätning med FARO’s
mätutrustning.

4.2 FARO’s mätarm
FaroArmen är en sju-axlad, ledad arm med en sfärisk arbetsvolym. Varje led har en
roterande pulsgivare. Signalerna från dessa givare bearbetas och positionsdata skickas
via USB till en dator.
På FARO’s mätarm finns det två typer av enheter för att göra olika typer av mätning.
De två olika enheterna består utav prob och laserssond. Lasersonden är en beröringsfri
sond som samlar digitala punkter med hjälp av en laserkamera. Lasern projiceras på det
skannade objektet som en linje, kameran tar bilder på formen och positionen av linjen
och skapar ett flertal punkter efter varje bild. De individuella punkterna skickas sedan
till en dator. Mätnoggrannheten för laserskanning är ±0,065mm.61
Probar finns i flera olika varianter som i huvudsak består av ett munstycke med sfäriskt
klot. Denna mätutrustning mäter med hjälp av direktkontakt på mätobjektet. Signaler
från varje led i FaroArmen bearbetas för att sedan skicka positionsinformation till en
dator. Beroende på vilken prob som används så kan proben ta hänsyn till mätobjektets
kroppstemperatur för att kompensera för termisk deformation. På Alstom finns
specialutvecklade probar för att komma åt de mest svåråtkomliga mätområdena som kan
förekomma. Mätnoggrannheten för probning är ±0,03mm.62
Figur 4.1 illustrerar skanning samt probning av en turbinskovel med Faro’s mätarm.
Den mittersta bilden till vänster illustrerar ett punktmoln som skapats i PolyWorks.
Själva punktmolnet uppdateras i realtid under skanningen vilket gör det möjligt för
operatören att se vart mätobjektet skannas.

61
62

Gustafsson, M. Jakobsson, R. (2010), sida 5
Gustafsson, M. Jakobsson, R. (2010), sida 5

31

Examensarbete: REVERSE ENGINEERING

Figur 4.1: Skanning, probning samt punktmoln i PolyWorks.
4.2.1

Varsamhet

Förutom kunskap om instrumenthantering så bör operatören iaktta en viss varsamhet vid
hantering av mätutrustningen. Korrekt operation och vård innebär att undvika:
•
•
•
•
•

Lösningsmedel
Fortsatt moment då axelrotation tar slut
Fukt och hög luftfuktighet
Effektfluktuationer
Höga temperaturförändringar utan lämplig förfluten tid

FARO’s lasersond skickar ut en röd laserstråle, en operation med produkten kräver
därför att operatören undviker direkt exponering mot ögonen under hela proceduren. För
att undgå störningar i datainsamlingen så bör även blanka mätobjekt lackeras i en matt
färg vid mätning med lasersonden.
För att uppnå maximal pålitlighet av insamlad mätdata utförs en kalibrering på båda
mätenheterna innan varje operation på Alstom.
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4.3 Hantering av mätdata i PolyWorks
4.3.1

Allmänt om programvaran

PolyWorks är en mjukvara som behandlar och utvärderar mätdata från 3Dmätutrustningar så som CMM mätmaskiner, Laserscanners, Optiska mätutrustningar,
Mätarmar, Lasertrackers etc.63. Alstom använder PolyWorks som mjukvara för att
hantera mätdatan som skapas från 3D-scannern. I PolyWorks finns det tre stycken
huvudmoduler som Alstom har licens till för att bearbeta den data som skapas från
skanning samt probningen vid mätning. Figur 4.2 nedan illustrerar arbetsflödet för de
tre modulerna i PolyWorks som heter IMAlign, IMEdit och IMInspect.
IMAlign
Denna modul används för att sammanfoga/ få att
överensstämma, insamlad mätdata i form av
punktmoln som skapats från skanning eller
probning. Modulen är även nödvändig för att
rensa punktmolnet så att endast mätobjektets
punktmoln kvarstår.
IMMerge
Denna modul används för att skapa en
polygonmodell utifrån det sammanfogade
punktmolnet.
IMInspect
Denna modul används för att ”i helheten”
sammanfoga, jämföra, inspektera och mäta
punktmolnet i förhållande till en referens,
vanligtvis en CAD modell. Här sammanfogas de
plana ytorna från probningen med
polygonmodellen samt punktmolnet från
laserskanningen.
Catia

Figur 4.2: Moduler i PolyWorks.
63

När Proceduren är färdig i PolyWorks sparas de
uppmätta delarna i rätt filformat för att därefter
kunna hantera objekten i Catia. I Catia återskapar/
reparerar man objektet för att skapa en CAD
modell för att senare kunna skapa toleranssatta
tillverkningsritningar.

3D Scanners Norden AB, PolyWorks, www.archive-se.com/se, 23 Maj 2013.
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5 Skapa CAD modell i Catia
Första fasen av arbetet i Catia går ut på att återskapa de radier som uppmätts på
skoveltaket då skoveln fortfarande satt monterad på rotorn. Det genomförs eftersom att
de uppmätta radierna från skanningen inte alltid behöver vara tillräckligt pålitliga att
använda som referens i CAD modellering samt för att fastställa vart rotorcentrumet
befinner sig jämnt emot skoveln. För att inse varför detta mått är så noggrant måste en
helhetsbild över hela skovelstrukturen framgå och begripas.
Skoveltaken är utformade så att de bildar labyrinttätningar tillsammans med
skovelbärande indiktade tätkanter. Tätningspartiet är i sin tur utformat med hänsyn till
differensutvidgningen för respektive steg. När skoveln är monterad behöver därför
skoveltakens radier tillsammans med övriga skovlar i skovelstrukturen synkas ihop till
en och samma takdiameter runt hela rotorn. Denna diameter ska nu återskapas i Catia
för att fastställa vart i rymden rotorcentrumet befinner sig. När det är fastställt kommer
CAD ritaren vara kapabel att modellera skovelns profil från det plan som skär
rotorcentrum samt skovelcentrum korrekt.

5.1 Återskapa de uppmätta radierna från taket på
skoveln
När takradierna ska återskapas på skoveln finns ett par praktiska verktyg i CADprogramvaran Catia som skapar referenspunkter på polygonmodellens ytor som har
importerat från PolyWorks. Efter att referenspunkterna placerats kan CAD-ritaren
konstruera den exakt uppmätta takradien på skoveln. Figur 5.1 illustrerar hur det ser ut.

Figur 5.1: Rotordiameter samt skovelcentrumlinje.
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Figur 5.2 illustrerar hur referenspunkterna kan avvika från den exakt uppmätta
takradien.

Figur 5.2: Takradien och referenspunkter.
Skapa ett plan genom rotorcentrum och skovelcentrum
När ett rotorcentrum har skapats och rotoraxelns riktning är fastställd kan skovelfotens
profil konstrueras i ett plan som skapas mellan skovelcentrum och rotorcentrum.
5.1.1

Konstruera foten på skoveln

När mittenplanet har skapats i rotorcentrum parallellt med skovelcentrum och när
skovelfotens profil har avbildats med punktreferenser kan CAD-ritaren börja konstruera
skovelfotens profilsnitt i mittenplanet jämt emot de referenspunkter som har skapats.
När skovelfotens profil är fulländad konstrueras skovelfoten genom att extrahera
profilbilden jäms med rotorcentrum för att skapa den korrekta krökradien på
skovelfoten. Figur 5.3 illustrerar hur profilbilden på skovelfoten kan se ut.

Figur 5.3: Profilbilden på skovelfoten
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Figur 5.4 illustrerar hur den extraherade fotprofilen kan se ut.

Figur 5.4: Extraherad fotprofil

5.1.2

Konstruera taket på skoveln

Samma metod som tillämpas för att konstruera foten på skoveln används för att
konstruerar taket på skoveln. Figur 5.5 illustrerar takprofilen på skoveltaket.
Dimensionerna på de vertikala linjerna motsvarar de uppmätta takradierna som blivit
exakt uppmätta vid demontage.

Figur 5.5: Profilbilden på skoveltaket
5.1.3

Beskära taket och foten på skoveln

När både taket och foten extraherats är nästa steg att beskära dessa delar vid de probade
ytorna som importerats från PolyWorks för att maximera måttnoggrannheten.
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5.1.4

Konstruera bladet på skoveln

När foten och taket på skoveln konstruerats är nästa steg att skapa bladprofilen på
skoveln. Denna nedanstående metod är en anvisning på hur bladprofilen kan skapas i
Catia. Värt att nämna är att Alstom i nuläget använder en egenutvecklad programvara
som heter ”BLADE CAD” för att konstruera bladprofilen. Denna mjukvara gör det
enklare att beskriva bladprofilens struktur matematiskt och därmed skapa en exakt
geometri som dessutom kan bearbetas enklare i en NC maskin. Dock är denna anvisning
ett exempel på att skapa en visuellt godtagen bladstruktur i Catia.
Figur 5.6 nedan illustrerar de avbildade profilskisserna som skapats utifrån de skapade
referenspunkterna på polygonmodellens bladstruktur. De raka linjerna på skovelbladets
trailing/ leadingedge samt sug/ trycksida är skapade guidekurvor för att kunna rikta
ytorna som ska skapas längs med dessa linjer.

Figur 5.6. Profilskisser och guidekurvor till bladet
Skapa ytstrukturen på bladet
När profilskisser och guidekurvor skapats så påbörjas ytmodelleringen. Första steget går
ut på att skapa ytor mellan profilskisserna och därefter extrahera botten och toppen på
bladet så att bladet kan förbindas med både taket och foten på skoveln.
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Figur 5.7 illustrerar resultatet från ytmodelleringen.

Figur 5.7: Bladets Ytstruktur
Konstruera radien mellan blad och tak/fot
Beroende på radiestorleken mellan blad och fot/tak på skoveln kan, de behöva
konstrueras med olika metoder i Catia. Om radiestorleken är väldigt liten är den
enklaste metoden att använda verktyget ”Edge Fillet” i verktygsfältet Part Design efter
att CAD ritaren gjort bladstrukturen solid. Om radien dessvärre är större kan det bli
komplikationer som gör det svårt för Catia att beräkna denna radieövergång. För att
komma runt detta problem konstrueras radieövergången genom att ytmodellera den.
Figur 5.8 illustrerar den skapade bladstrukturen och ett ytterligare skapat plan som
radieövergången sedan kan konstruera på.

Figur 5.8: Ytmodellering på radie mellan blad och fot.
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5.1.5

Resultat från CAD-modellering

Efter att bladstrukturen är färdigmodellerad kan bladet göras solitt för att därefter
sammanfoga tak, fot och blad till en och samma enhet.
Vid behov kan polygonmodellen som importerats från Catia synliggöras för att göra de
slutliga finjusteringarna som visuellt kan identifierats i Catia. Figur 5.9 illustrerar den
färdigkonstruerade CAD modellen på skoveln.

Figur 5.9: Färdig CAD modell på skovel

5.1.6

Toleransbedömning på skoveln

För att skoveln skall uppfylla eftersökta funktionskrav samt kunna monteras och
samverka med övriga skovlar i en skovelstruktur på ett fullt acceptabelt sätt måste den
vara tillverkad med varsamt utvalda toleranser. Därför blir toleransbedömningen på en
skovel en omfattande procedur i fråga om reverse engineering.
Vid toleransbedömning av en skovel är kunskap och praktisk erfarenhet av beskovling
ett kunnande att behärska för att bilda sig en uppfattning om hur skovlar,
underläggsband, låspinnar, mellanlägg och skovellås integreras i olika skovelförband.
En övergripande uppfattning kring detta har skapats via muntlig information från Bo
Lindström64 på Alstom. För att kunna generera toleranssatta 2D-ritningar i Catia
kommer mer ingående kunskap i beskovling erfordras vilket inte legat till grund för
detta examensarbete. Dock har CAD modellen modellerats med avseende på den
övergripande kunskapen om beskovling.

64

Lindström, B. (2013).
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6 Avvikelseanalys
En extra tilldelning till detta examensarbete är att en procedur för att göra en
avvikelseanalys i PolyWorks har utförts och dokumenterats. Beskrivningen kring denna
procedur i detta kapitel bygger således på egna observationer från genomförandet.
När CAD modellen konstruerats kan den importeras från Catia till PolyWorks för att
identifiera avvikelser mellan den ursprungliga Polygonmodellen, punktmolnet eller de
probade ytorna i jämförelse med den konstruerade CAD modellen. Detta är nödvändigt
för att kvalitetssäkra CAD modellen och även påvisa att den är likgiltig med den
skannade mätdatan. Detta kapitel har som syfte att förklara proceduren för att göra en
avvikelseanalys samt illustrera ett exempel på en avvikelserapport.

6.1 Avvikelseanalys i PolyWorks
Första fasen i avvikelseanalysen går ut på att importera CAD modellen i PolyWorks där
all mätdata är sparad för att därefter bestämma vilka avvikelsetoleranser som är
acceptabla för den specifika detaljen. Avvikelsetoleranserna (se Figur 6.1) beror på hur
kritisk komponenten är som ska återskapas, dvs. hur noggrann geometrin är på detaljen.

Figur 6.1: Avvikelsetoleranser
6.1.1

Avvikelseanalysens referensobjekt

Efter att avvikelsetoleranserna är bestämda kan granskaren välja vilka objekt
avvikelserna ska mätas ifrån (t.ex. Polygonmodellen, punktmolnet, probade ytor eller
samtlig mätdata samtidigt.)
Färgschema
Ett färgschema indikerar vilka ytor som avviker mest respektive minst på detaljen. Röd
färg indikerar att CAD modellen sträcker sig utanför den mätdata som granskaren valt
som referens. Blå färg indikerar på att CAD modellen sträcker sig innanför insamlad
mätdata. Mörkgrön/ Ljusblå färg indikerar på att CAD modellens ytor stämmer överens
med insamlad mätdata.
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6.1.2

Resultatet från avvikelseanalysen i from av avvikelserapport

När ett färgschema har skapats och avvikelsetoleranserna fastställts är sista momentet i
avvikelseanalysen att skapa en avvikelse rapport med tabeller och färgschema. I Figur
6.2 t.o.m. Figur 6.4 illustreras en av avvikelserapporterna i arbetet.

Figur 6.2: Avvikelserapport, S 1. Beskriver avvikelserapportens referensobjekt.
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Figur 6.3: Avvikelserapport, S 2. Avvikelserna illustrerade i ett färgschema som beskrivs till höger,
De röda rutorna indikerar på avvikelser i specifika punkter.
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Figur 6.4: Avvikelserapport, S 3. Units: Enhet i mm för toleranserna (TOL), Data/ reference: Vilka
objekt som avvikelserna beräknats mellan. #points hänvisar till antalet punkter som avvikelserna
beräknats mellan. StdDEV står för standardavvikelsen, dvs. hur mycket de olika värdena avviker
från medelavvikelsen (Dev Mean).
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7 Materialanalys
7.1 Kemisk sammansättning
7.1.1

Instrument

Första fasen i materialanalysen går ut på att undersöka den kemiska sammansättningen i
materialet, med förutsättningen att detaljen inte innehåller organiska ämnen. Den
kemiska sammansättningen undersöks med Niton’s portabla handhållna röntgenelementaranalysator (se Figur 7.1). Instrumentet producerar strålning under mätning och
måste hanteras gällande bestämmelser som föreskrivs av svenska
Strålsäkerhetsmyndigheten. Reverse engineering enheten ansvarar för tillämpning enligt
dessa bestämmelser på Alstom. De viktigaste parametrarna för att minska exponering av
strålning är: Tid, avstånd och skydd.

Figur 7.1: Niton elementaranalysator
Utöver varsam hantering bör utrustningen förutom årlig kalibrering, kalibreras var 14:e
dag för att uppnå pålitliga resultat.
7.1.2

Mätning

Vid mätningen så visas en skala på hur pass bra träff som uppnåtts, värdet 0.0 innebär
bästa möjliga träff medan värden över 4.0 indikerar på dålig träff65. Ämnen som
indikeras med LOD garanterar att det inte finns mer av just den substansen. All mätdata
indikeras i realtid på den LCD-skärm som finns överst på instrumentet.
När den kemiska sammansättningens mätdata identifierats kan insamlad mätdata laddas
upp till en PC via Bluetooth eller USB-kabel för att hantera mätdatan i Nitons
programvara.
Materialcertifikat
I programvaran kan sammansättningen granskas vidare för att slutligen skapa ett
materialcertifikat. Där bestäms vilken data som skall illustreras i materialcertifikatet.
65

Ågren, P. Jacobsson, R. (2013)
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7.2 Kemisk sammansättningsanalys på skoveln
Röntgen-instrumentet gav utslag på molybden (Mo), koppar (Cu), nickel (Ni), järn (Fe),
mangan (Mn), krom (Cr), volfram (V), titan (Ti) och kisel (Si) vid mätning på skoveln
(se Figur 7.2.) Sammansättningsanalysen applicerades på roten av skoveln. Värt att
nämna är att elementaranalysatorn inte ger utslag på organiska ämnen som t.ex. kol pga.
av dess låga energiinnehåll vilket kan leda till små felbedömningar av instrumentets
automatiska beslut om relevant materialstandard, som hämtas från instrumentets
materialbibliotek vilket kontinuerligt uppdateras av Alstom.

Figur 7.2: Sammansättningsanalys,
(ej på skoveln avsedd för detta examensarbete på bilden.)
En del mätdata censureras i denna rapport pga. sekretess från Alstom. Syftet med detta
kapitel är att illustrera hur en process för att identifiera ett material kan se ut.
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7.2.1

Resultat från kemisk sammansättningsanalys på skoveln

Resultatet från den kemiska sammansättningsanalysen illustreras i materialcertifikatet i
Figur 7.3:

Figur 7.3: Materialcertifikatet från kemisk sammansättningsanalys.
Materialcertifikatet beskriver procentandelen upptäcka ämnen från den kemiska
sammansättningsanalysen. ”Error” indikerar felmarginalen på de uppmätta värdarna.
”Alloy1” indikerar på vilken materialstandard i materialbiblioteket som instrumentet
bedömer mest likvärdig jämt emot insamlad mätdata.
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7.3 Hårdhetsmätning på skoveln
Hårdheten på skoveln är uppmätt med hjälp av GE’s MIC 10 hårdhetsmätare med
Vickers diamant. Instrumentet kalibrerades innan test på en stålpuck motsvarande 231
HV. Vid mätning har hårdheten uppmätts på skovels alla raka ytor. Medelvärdet av alla
uppmätta hårdheter resulterade i 287 HV vilket motsvarar 273 HB.
Tabell 7.1: Resultat från hårdhetsmätning
Parametrar
Antal mätningar
Standardavvikelsen
medelvärde

Värde
22st
16
287 HV

Efter uppmätta hårdhet har den approximativa brottgränsen (σ ) beräknats genom
Formel 2.5:
→ σ M 3,4  273 M 928 ^

7.4 Materialgranskning

Sista fasen i materialanalysen går ut på att kontrollera kemiska kompositionsanalysen
samt hårdhetsmätningens mätdata jämt emot varandra. Denna process kommer att
benämnas materialgranskning i rapporten.
Efter granskning av kompositionsanalysens hänvisande materialstandard 1.yyyy,66 har
begränsningar i materialegenskaperna identifierats i materialets materialdata vilket
försämrar tillförlitlighet till att använda det som tillverkningsmaterial.
Destruktiva materialegenskaper hos 1.yyyy
Granskad materialdata för 1.yyyy visar att draghållfastighet för materialstandarden
ligger mellan 650-880 MPa. Denna draghållfastighet är lägre än den approximativt
beräknade brottgräns för materialet vilket innebär att reproduktion i detta material kan
leda till en skovel med sämre kapacitet än originalet. En annan bristande
materialegenskap är hårdheten på 262 HB hos 1.yyyy, visserligen endast 11 HB från det
uppmätta medelvärdet men ändå värt att notera.
Med motivering för den bristande hårdheten och draghållfastheten hos 1.yyyy hänvisas
istället materialstandarden 1.xxxx67.

66
67

Alstom Power, Egna material inlagda i materialbiblioteket, referensmaterial.
Alstom Power, Egna material inlagda i materialbiblioteket, referensmaterial.
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7.4.1

Materialdata för 1.xxxx

Figur 7.4 nedan illustrerar materialdata för 1.xxxx68.

Figur 7.4: Materialdata för 1.xxxx.
68

Alstom Power, Egna material inlagda i materialbiblioteket, referensmaterial.
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För att styrka att sammansättningsanalysens mätdata ligger inom 1.xxxx kemiska
kompositionstoleranserna illustreras mätdatan i Tabell 7.2:
Tabell 7.2: Jämförelse mellan mätdata och materialdata
1.xxxx (materialdata)
%
Min
Max

C
-

Result.%
Error

x
x

Si
-

Mn
P
S
Cr
Sammansättningsanalys (mätdata)

OK
OK
±0,109 ±0,066

OK

OK

Mo
-

OK
OK
±0,078 ±0,019

Ni
-

V
-

OK
±616

OK
±0,028

För att styrka att materialstandarden 1.xxxx uppfyller de uppmätta och beräknade
materialegenskaperna illustreras en jämförelse med Tabell 7.3:
Tabell 7.3: Jämförelse mellan materialegenskaper
1.xxxx (materialspecifikation)
900-1050 MPa
265-315 HB
Uppmätta/ beräknade materialegenskaper
928 MPa
Approximativa brottgränsen (σ )
Hårdhet
273 HB
Spänning i skovelroten under drift
240 MPa
Draghållfastighet
Hårdhet

7.4.2

Kriterier för att brott ska föreligga

Följande beräkning har som syfte att fastställa när risk för brott på skovel kan föreligga
vid ett visst varvtal på rotorn. Hänsyn till kristalldefekter, redan existerande sprickor
samt spänningskoncentrationer vid olika temperaturer som försämrar kohesionsstyrkan i
materialet har i iakttagits. Brottgränsen för 1.xxxx har studerats i
materialspecifikationen för olika temperaturer69. Vid denna beräkning antas
drifttemperaturen vara 600 ºC vilket medför minimala brottgränsen 340 MPA enligt
Tabell 7.4:

69

Alstom Power, Egna material inlagda i materialbiblioteket, referensmaterial.
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Tabell 7.4: Brottgräns för 1.xxxx vid olika temperaturer70

Ur Formel 3.5 för den totala centrifugalkraften ges vinkelhastigheten enligt ekvationen:
ω _

5
H % 
ρA  2  

Med hjälp av ekvationen för den nominella spänningen σ ges kraften 5 enligt
ekvationen:
5 



∙ σ,] ºa  0,00048 ∙ 340 ∙ 10]  163,2 'S

5 insatt i ekvationen för vinkelhastigheten leder till:
ω_

7.4.3

163,2 ∙ 10@
M 374 /^⁄0.  3571,5 rpm.
1,6549 % 1,4093
7760 ∙ 0,0004 

2

Analys på materialgranskningen

Vid beräkning med en viss säkerhetsmarginal och drifttemperatur på 600 ºC så blir den
uppskattade rotationshastigheten på rotorn innan risk för brott 3 571,5 rpm vilket
motsvarar 119 % av den normala drifthastigheten på 3000 rpm. Som motivering för
resultat av de mekaniska beräkningarna och materialets teoretiska draghållfastighet på
900-1050 MPa så blir beslutet om materialstandarden 1.xxxx som tillverkningsmaterial
ett driftsäkert alternativ.

70

Alstom Power, Egna material inlagda i materialbiblioteket, referensmaterial.
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8 Processkartläggning på
reverse engineering
Nedan följer resultat från kartläggning av processerna på Alstom. Underlaget till
kartläggningen är i huvudsak från egna upptäckter och kunskap som framtagits under
eget utförande av processen. Andra informationskällor till detta kapitel är intervjuer
med medarbetare.71

8.1 RE-processen ur ledningssystemets perspektiv
För att förstå processen för själva försäljningen av reverse engineering som tjänst
beskrivs processtegen ur ledningens perspektiv. Eftersom syftet med rapporten är att
kartlägga processtegen från geometrisk datainsamling t.o.m. designgranskningen så
kommer processtegen ur ledningens perspektiv endast beskrivas centralt och kortfattat.
Underlag för dessa processteg är hämtade från Alstoms interna dokument.72
8.1.1

Flödesschema för ledningssystemet

I Figur 8.1 beskrivs reverse engineering processen ur ledningens perspektiv i form av
flödesschema där insats består av kundens behov och utfall av leverans till kund.

Figur 8.1: Flödesschema för ledningssystemet
En begäran om offert (RFQ) kan betraktas som det första processteget då kunden gör ett
anbud om att köpa en RE-tjänst av Alstom. Skulle Alstom acceptera detta anbud blir
nästa processteg att samla information som är relevant till själva projektet. Därefter
undersöks vilka mätningar som erfordras i projektet. Mätningar som erfordras samlas
71
72

Ågren, P. Jacobsson, R. (2013).
Alstom Power, RE process defined in Management System DE, sida 5
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upp med de mätinstrument som nämnts tidigare i rapporten. Om kunden därefter
accepterar ett erbjudande av Alstom släpps en order vilket innebär att processen för att
återskapa en CAD modell med tillverkningsunderlag kan börja. Denna process
definieras som reverse engineering vilket slutligen resulterar i tillverkning. Själva
tillverkningen kan ske på Alstoms egna verkstäder eller på andra diverse mekaniska
verkstäder beroende på vilken komponent som ska tillverkas. Detta leder till en process
med logistikarbete gällande materialflöde, transportlogistik etc. Sedan återmonteras
komponenten vilket resulterar i att RE-tjänsten är utförd.

8.2 RE-processen
Följande kartläggning är avsedd för att kartlägga de praktiska huvudprocesserna inom
reverse engineering på Alstom. Processtegen som nämnts tidigare i rapporten består
utav: Samla ett Team som utför reverse engineering/ Samla utrustning, Demontering/
Referensmätningar/ Rengöring, Geometrisk datainsamling, Material identifiering,
Reverse engineering, Skapa dokumentation för upphandling och återmontering, Design
granskning, Tillverkning/ Transport och Återmontering.
Vad som skiljer sig från processen ur ledningssystemets perspektiv är att denna
kartläggning fokuserar på de praktiskt utförda huvudprocesserna i reverse engineering.
Denna kartläggning bortser från en del processteg från ledningssystemet såsom, RFQ,
RE-projekt samt logistik arbete. Utöver de undantagen så är det övergripande
flödesschemat på RE-processen starkt förknippat med flödesschemat för
ledningssystemet.
8.2.1

Övergripande flödesschema på RE-processen

Underlag för denna kartläggning är egen kunskap som erhållits under examensarbetes
validering samt korrigeringar på flödesschemat utav Richard Jacobsson och Per Ågren
som jobbar inom RE-enheten. Symbolerna i flödesschemat följer ingen standard utan
har definierats med egna förklaringar, dock är flödesschemat inspirerat från ISO 580773
som tidigare nämnts i rapportens teoridel. Syftet med detta flödesschema är att skapa en
helhetsbild över RE-processens huvudmoment för att se hur de hänger samman med
varandra.
Själva kartläggningen presenterats med den schematiska formen som kallas Event
Driven Process Chain (EPC) som förklaras i rapportens teoridel.

73

Philip L. Block, Creating ISO/ANSI flowcharts, www.philblock.info, 28 Maj 2013.
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Flödesschemats terminologi
Förklaringar till symboler i flödesschemat illustreras i Tabell 8.1 nedan:
Tabell 8.1: Förklaringar till flödesschemat
Symbol:

Förklaring:
Funktion: Uppgifter eller aktiviteter vilka finns i
processen
Händelse: Utlöser funktioner och blir också ett resultat av
funktioner.
Beslut: Symbolen indikerar ett beslut som har en enda
ingång men där det kan finnas ett antal alternativa
utgångar
Information/ resurs: Denna resurs används för att beskriva
vilken information som tillförs eller ingår i funktioner
eller händelser.
Samlingspunkt: Indikerar att all information som går in
kommer ut.
Alternativ samlingspunkt: Indikerar på att en eller flera
indata kan passera.
Fördröjning: Indikerar på en fördröjning eller flaskhals i
en process.
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Det övergripande flödesschemat på RE-processen
Figur 8.2 nedan illustrerar ett flödesschema på de övergripande praktiska processtegen.
Infall: Order om RE-uppdrag

Figur 8.2: Övergripande flödesschema på de praktiska processtegen.
Utfall: Utfört RE-uppdrag
Funktionsymbolernas färger (ljusblå eller ljusgrön) indikerar på vilka processteg som
validerats i detta examensarbete, dvs. samla geometrisk mätdata, identifiera material,
reverse engineering samt design granskning.
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EPC förklaring på flödesschemat
Alla funktioner, händelser och resurser skrivs med kursiv stil.
Samla Team/ Samla utrustning är den första delprocessen som beskådas som funktion i
flödesschemat. Nästa steg innefattar Demontering/ Referensmätning/ Rengöring.
Mätmetod är ett beslut tillhörande funktionen att samla geometrisk mätdata. Där
granskas vilka mätmetoder som erfordras för den specifika komponenten. Beslutet kan
inkludera en till tre olika mätmetoder, dvs. probning, skanning och/ eller manuell
mätning som illustreras som resurser i flödesschemat.
Materialanalysen är en händelse som utlöser funktionen att identifiera material.
Materialanalysen innefattar en kombination av röntgen med elementaranalysator samt
hårdhetsmätning som illustreras som resurser i flödesschemat.
När all mätdata är insamlad påbörjas funktionen som valts att kallas reverse engineering
i flödesschemat. CAD-modelleringen beskådas som en händelse som utlöser REfunktionen. Där illustreras toleransbedömning som resurs som tillför händelsen CADmodellering med information. Någon toleransbedömning har inte utförts på skoveln i
examensarbetets validering men är en väsentlig del i reverse engineering. I rapportens
teoridel finns en vidare förklaring på toleransbedömning i reverse engineering.
Efter att dokumentation har skapats tillförs händelserna materialgranskning,
avvikelseanalys samt hållfasthetsberäkning som utlöser funktionen ”granska detalj”
Först efter att dokumentationen har granskats och godkänts för tillverkning kan detaljen
Tillverkas/ Transporteras och återmonteras vilket beskådas som funktioner i
flödesschemat.

8.2.2

Flödesschema på arbetsflödet för RE-processen

Figur 8.3 nedan illustrerar det skapade flödesschemat på arbetsflödet från att order
tillkommit tills att färdigt tillverkningsunderlag är färdigt. Underlag för ytterligare
noggrannare beskrivningar på några stegprocesser i flödesschemat finns tillgängligt i
Alstoms Power Sweden AB interna dokument gällande process för uppmätning och
skanning74. Syftet med flödesschemat är att kartlägga hela arbetsflödet för att lättare
identifiera förbättrings- eller optimeringsmöjligheter.

74

Gustafsson, M. Jakobsson, R. (2010)
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Infall: Order

Figur 8.3: Arbetsflödet för RE-processen
Utfall: Tillverkningsunderlag för produktion
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EPC förklaring på arbetsflödet
Alla funktioner, händelser och resurser skrivs med kursiv stil.
Att göra en bedömning beskådas som första händelsen i arbetsflödet vilket utlöser
funktionen funktion- och riskanalys. Därefter kan funktionen demontage av detalj
påbörjas. När detaljen är demonterad kan rengöring samt samla utrustning förberedas
vilket utlöser funktionen förberedelse för RE. Ett beslut om mätmetod behöver göras
vilket utlöser funktionen samla geometrisk mätdata. Här kan en till tre olika resurser
vidtas för att samla geometrisk mätdata, dvs. manuell mätning, skanning och/ eller
probning. Skanning och probning är resurser till funktionen mätning med FaroArm. Vid
mätning med FaroArm har en fördröjning på 20min identifierats. Detta beror på att
utrustning tar tid att starta samt att lasern till lasersonden behöver värmas upp. Denna
fördröjning kan utnyttjas till att utföra en materialanalys vilket utlöser funktionen
identifiera material. Röntgen med elementaranalysator samt hårdhetsmätning är
resurser till materialanalysen.
När mätdatan är insamlad med FaroArmen hanteras/ korrigeras insamlad mätdatan i
PolyWorks för att sedan importera mätdatan till Catia där CAD ritaren även kan
kombinera med/ eller bara använda den manuellt uppmätt mätdata. BladeCAD beskådas
som en resurs till Catia som tillämpas vid modellering av skovlar. I Catia börjar CAD
ritaren med att reparera/ återskapa den uppmätta mätdatan där förbättra/ utveckla
beskådas som en resurs till denna händelse i flödesschemat. Sedan utförs en
toleransbedömning på den specifika detaljen för att därefter göra tillverkningsritningar
vilket illustreras som en resurs till att skapa 2D ritningar.
Vid sista fasen i arbetsflödet genomförs en designgenomgång/ konstruktionsgranskning
där detaljens tillverkningsritningar och materialval granskas. Skulle det vid detta
tillfälle identifieras fel måste korrigeringar vidtas vilket innebär att antingen en ny
materialanalys behöver utföras eller att vidare korrigeringar i Catia behöver göras. När
allt tillverkningsunderlag godkänns i designgenomgången kan produktion påbörjas.
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8.3 Analys på kartläggningen
Processen för reverse engineering är tidspressad procedur, åtminstone när den ska
tillämpas i en verksamhet som Alstom jobbar i där tid är en begränsad resurs. En
ständig utmaning i att utföra tjänster i reverse engineering är att jobba efter denna
tidspress. Att jobba fortare går i regel inte men det finns alltid möjligheter till att jobba
smartare. Ett sätt att jobba smartare är att göra en processkartläggning vilket illustrerats
i detta examensarbete.
En av de flaskhalsar som identifierats genom en processanalys av kartläggningen är den
fördröjning på 20min som sker när FaroArmen ska startas vilket i sin tur ger tid till att
utföra en materialanalys. En materialanalys kan bedömas utföras på 15-20 min inklusive
röntgen, hårdhetsmätning och dokumentation. Den totala tidsbesparingen blir således
40min. Visserligen är 40min en väldigt kort tid men med ett övergripande flödesschema
som grund kan fler fördröjningar lättare identifieras i arbetsflödet vilket i slutändan kan
leda till stora tidsbesparingar.
Genom att en processkartläggning är utförd så kan Alstom se klart och tydligt vad de
gör och vad de behöver göra för att bli effektivare. Att företagets RE-process har
kartlagts med flödesscheman betyder att varje anställd ser snabbt och enkelt hur deras
arbete hänger samman i hela processkedjan. Själva processkartläggningen gör det också
enklare att identifiera vilka förbättringsområden som finns inom processerna, dvs.
verksamheten.
En annan viktig del i att sälja tjänster i reverse engineering är att leverera produkter till
kund som har samma, om inte bättre kvalitet och precision som OEM-produkten.
Designgenomgången som illustrerats i flödesschemat är därför ett viktigt och
omfattande processteg vilket innebär att projektmedlemmarna noggrant måste granska
att alla funktionella krav som produkten kräver uppfyllts. Om inte så illustrerar
flödesschemat för arbetsflödets tydligt vilka procedurer som måste korrigeras i arbetet.
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9 Slutsatser och reflektioner
Resultatet för detta examensarbete har uppfyllt sitt syfte då de planerade processtegen i
reverse engineering validerats och dokumenterats. Processen har kartlagts genom att
flödesscheman över processerna har tagits fram. Genom kartläggning av processen i
form av flödesschema i följd av en processanalys så har en tidsoptimering identifierats.
En tydlig vägledning för detaljer som underkänns vid designgenomgången har
visualiserats i flödesschemat för att förstå var i processen korrigeringar behöver vidtas.
Utöver den generella överskådningen och dokumentation på arbetsflödet för reverse
engineering på Alstom så har noggrannare instruktioner för programvarorna Catia och
PolyWorks genererats. Det är ämnat för underlätta kommande hantering av
programvarorna vid tillämning av reverse engineering på turbinskovlar. Dessa
instruktioner hanteras internt på Alstom och kommer kunna tillämpas vid framtida
hantering av mätdata i PolyWorks, CAD-modellering av skovel i Catia samt vid en
kvalitetssäkrande avvikelseanalys i PolyWorks.
En extra tilldelning till examensarbetet är att en procedur för att göra en avvikelseanalys
i PolyWorks har dokumenterats. Avvikelseanalysen i PolyWorks har inte utnyttjats
tidigare på Alstom men dokumentationen på detta kommer att underlätta metoden för
att kvalitetssäkra operationer i framtiden.
En litteraturstudie kring patenträttsliga aspekter på reverse engineering har genomförts,
dock har denna litteraturstudie ämnat sig på att beskriva det mest centrala kring frågan
om huruvida tillåtet det är att tillämpa reverse engineering enligt svenska patenträtt.
Ämnet i sig har också begränsats i och med att frågorna kring detta är mest ämnat för
jurister. Dock är en viss förståelse krig juridiskt ansvar relevant till reverse engineering
att föredra bland ingenjörer.
Reverse Engineering var innan jag påbörjade mitt examensarbete ett främmande område
men arbetet på Alstom har berikat mig med kunskaper och intresse för en procedur som
jag hoppas att få arbeta med i framtiden i verkliga reverse engineering projekt.
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10 Diskussioner
Alstoms verksamhet är inriktad mot service och modernisering på kraftmarknaden.
Detta resulterar i att tillämpning av reverse engineering inom samma affärsområde är att
föredra. Eftersom det finns en bred kunskap om turbinanläggningar kan den kunskapen
som finns genomsyra hela processen att återskapa tillverkningsunderlag på OEMprodukter. I och med den kunskap som finns i fråga om turbinanläggningar underlättas
också arbetet att göra materialval samt att göra toleransbedömningar kring komponenter
som berör detta affärsområde.
En materialanalys med hjälp av elementaranalysator samt hårdhetsmätare genererar
därmed tillräckligt med materialegenskaper som erfordras för ett beslut om materialval.
På grund av kunskapen om tillverkningsmaterial som finns gällande komponenter i
detta affärsområde, blir beslutet om materialval inte lika svårt för Alstom i jämförelse
med andra företag som inte har lika lång erfarenhet i branschen.
Alstoms verksamhet i Norrköping har expanderarat och fortsätter växa i skrivande
stund. Detta betyder att en ökad försäljning av RE-tjänster planeras. Denna förväntade
ökning innebär krav på ett välutvecklat arbetsflöde. Detta examensarbete har lett till en
kartläggning och tidsoptimering av arbetsflödet, dock förväntas fler upptäckter på
optimeringar. Optimeringar kan upptäckas genom att utföra kontinuerliga
processanalyser.

60

11 Rekommendationer
Om Alstom i framtiden skulle sträva efter att sälja reverse engineering till verksamheter
som sträcker sig utanför deras affärsområde skulle förmodligen fler resurser till
materialanalysen erfordras. Detta beror också på den specifika komponentens kriticitet.
Om materialvalet vore högt prioriterat hade röntgen och hårdhetsmätning inte alltid
genererat tillräckligt med materialegenskaper.
Att göra ett materialval som leder till exakt likvärdiga materialegenskaper kan vara
tekniskt omöjligt. Men med rätt resurser i en materialanalys kan ett mer likvärdigt
material identifieras. Ett exempel på resurs som i sådana fall kan utnyttjas är fas
identifiering, vilket nämns i rapporten teoridel. Behöver materials sträckgräns
identifieras noggrant behöver man investera i resurser för att undersöka materialets
mikrostruktur. När man har identifierat materialets kornstorlek kan man således utnyttja
det empiriska förhållandet mellan sträckgräns och kornstorlek enligt Formel 2.4. En
annan praktisk materialegenskap är elasticitetsmodulen som kan identifieras med
dragprov. Resurser för att generera dragkurvor behövs således också införskaffas.
Eftersom en övergripande processkartläggning och flödesscheman genererats i detta
examensarbete är kontinuerliga processanalyser att föredra i framtiden för att stimulera
ständiga förbättringar. Exempel på riktlinjer för en processanalys beskrivs i rapportens
teoridel.
En annan viktig del för att erhålla ett tidsoptimerat arbetsflöde vore att utnyttja
personalen inom RE-enheten på bästa möjliga sätt. Detta kan man åstadkomma genom
att ha tillgång till ett brett utbud av medarbetare som kan behärska många processteg i
arbetsflödet. Exempelvis skulle ett team som utför geometrisk datainsamling i ett REprojekt direkt skicka all mätdata till ett av Alstoms huvudkontor. Där kan sedan
medarbetare direkt påbörja CAD moduleringen och skapa tillverkningsunderlag. Ett
sådant samarbete hade lett till stora tidsbesparingar i arbetsflödet.
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