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Sammanfattning 

Undervattensmaskinen YT-800 är en av Weda ABs största rengöringsrobotar som säljs och 
används idag. För att lyckas sälja och marknadsföra denna produkt på bästa möjliga sätt anser 
Weda att ju mer data de har för produkten, ju mer attraktiv blir det för framtida potentiella 
kunder. Därför var en av Wedas mål att sammanställa en CAD-modell av 
undervattensmaskinen med tillhörande ritningar. Eftersom Wedas personal saknar denna 
kunskap erbjöds dokumentationsuppdraget som ett dokumentationsprojekt för två studenter 
vid KTH i Södertälje. Under denna process samlades information om urval av material, 
tolerans, ritningsformat och CAD-monteringsförfarande för att erhålla de nödvändiga 
resurserna för att utföra dokumentationen. Med en uppdatering av produktritningarna är det 
möjligt att beställa produkter utan behov av andra företag. 
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Abstract 
The underwater machine YT-800 is one of Weda AB's largest cleaning robots sold and used 
today. To succeed in selling and marketing this product in the best possible way, Weda thinks 
that the more data they have for the product, the more attractive it will be to future potential 
customers. Therefore, one of Weda's goals was to compile a CAD model of the underwater 
machine with associated drawings. Since Weda's staff lacks this knowledge, the documentation 
assignment was offered as a thesis project to two students at KTH in Södertälje. During this 
process, information on the selection of material, tolerance, drawing format and CAD assembly 
procedure was gathered to obtain the necessary recourses to perform the documentation. With 
an update of the product drawings, it is possible to order products without the need of other 
companies. 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

Nomenklatur 
 
WBS - Work Breakdown Structure.  
 
Pattern- Funktion i CAD program som skapar repetitioner av ett mönster. 
 
CAD - Computer-aided design. 
 
YT- Yt-rensare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Rapporten omfattas av ett examensarbete i ämnesområdet Maskinteknik med inriktning 
Innovation och Design. Examensarbetet är det slutgiltiga och avslutande arbetet vid Kungliga 
Tekniska Högskolan och har som mål att tillämpa de kunskaper som gett för att inneha 
problemlösningstankesätt. 

Vi vill tacka vår handledare i Weda AB, Janne Larsson som alltid varit tillgänglig oavsett 
tidpunkt för frågor och funderingar.  

Till Sist vill vi tacka vår Handledare och lärare Mark W. Lange som tillbringat tid och energi 
för att möjliggöra det resultat som uppnått på ett ingenjörsmässigt sätt. Tidigare arbeten har 
aldrig omfattads av dokumentation vilket gav oss stora frågor gällande hur arbetets 
tillvägagångssätt ska utföras vilket vår handledare har fyllt upp.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete utförs av två studenter på KTH Södertälje. Examensarbetet är givet av 
Weda AB, en verksamhet som startade år 1919 i Södertälje, Sverige. Verksamheten 
specialiserar i rengöring med hjälp av automatiska och halvautomatiska robotar. Då dykare 
tidigare utfört rening under vatten har risken ökat för mortalitet. Därför ersätter 
undervattensfarkost jobbet som dykare tidigare utfört och på så sätt nollställs olycksfallen. 
Wedas rengörings robotar har i dagsläget två huvud användningsområden. Pool samt vatten- 
och avloppindustrin. Ett av Wedas större rengöringsrobot är YT-800. Rengöringsroboten 
består av dimensioner 1150 x 1200 x 900 mm.  Den är en helt elektronisk samt fjärrstyrd 
undervattensfarkost.  Undervattensfarkosten är tillsatt med en kraftfull pump och ett stort 
munstycke vilket möjliggör rengöring av större ytor.  
 

1.2 Syfte 

Weda AB har gett uppdraget att 3D-modellera deras industriundervattensfarkost YT-800. 
Ritningar samt underlag på arbetet ska dokumenteras under arbetets gång för att nå ett 
slutgiltigt resultat av en fullständigt 3D-modellerad produkt. Spräng-vyer ska tas fram med 
hänsyn till att implementera för Wedas uppdaterade broschyr. 3D-modell ska även 
implementeras för marknadsföring till företagets hemsida. 
 

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att skapa en 3D-modell av YT-800 som ska illustreras med hjälp av 
ritningar och spräng-vyer. Nya ritningar samt ritningsformat ska dokumenteras för deras YT-
delar. Undersökning till mekaniska påfrestningar samt flödesanalys ska utföras för kontroll av 
hållfasthet. 
 

1.4 Metod 

3D-modelleringen kommer utföras med hjälp av följande hjälpmedel: 
• Brainstorming. 
• Skisser och modellering. 
• Sammanställning av komponenter i CAD. 
• Keyshot. 
• Databassökning. 
• Möten med kunden. 
• Kontakt med underleverantörer. 

 

1.5 Avgränsningar 

• Arbetet avgränsar sig från användandet av endast Creo Parametric 4.0 under 
modelleringsprocessen.  

• Verkliga prototyp tester. 
• Endast svensk standard. 
• Ingen hänsyn för modellering till slang. 
• Ingen hänsyn tas till svetsning. 
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1.6 Work Breakdown Structure 

Work breakdown structure tillämpas för att strukturera och planera in ett arbete under en 
längre period till mindre faser (delmoment). Detta används för att planera ut de faser som 
eventuellt kan bli svåra att utföra till mindre moment för att nå ett slut resultatet. Work 
breakdown structure utförs med tillhörande budget för att planera ut momenten till ett 
tillhörande Gant schema se figur 1. Planeringen implementeras till tidsplanen för att planera 
ut tidsåtgången för varje moment inför slutmodellen. 
 

 
 Figur 1 Uppdelning av projektet till mindre segment. 

  



 

3 

 

2 Faktainsamling  

2.1 Tolerans för ritning och detaljer – ISO 2768  

Tolerans är ett begrep som används inom ritteknik och tillverkning. Tolerans är olika tillåtna 
gränser för variation i en fysisk dimension. Det kan ses som ett hjälpmedel för att eliminera 
olika fel och kostnadsföljder vilket kan uppkomma som följd av bilning och efterlagningar 
(Arheden & Lundgren, 2010). Den generella toleransen för bearbetade metalliska material är 
SS-ISO 2768–1. Det finns fyra olika klasser för denna tolerans, f (fine), m (medium), c (coarse) 
och v (very coarse), se tabell 1. Dessa beteckningar används för att visa de tillåtna avvikelserna 
för olika mått (SIS, 2019).  

Tabell 1 Tillåtna avvikelser för linjära mått (SIS, 2019). 

 
 

Weda AB använder sig av den generella toleransen SMS 715 för deras ritningar idag. Denna 

standard ersattes dock av SS-ISO 2768–1, 1990-10-17 (SMS, 1990). Dessa ritningar och dess 

tolerans måste därmed uppdateras till dagens standards.  

2.2 Vad är CAD och varför tillämpas det?  

CAD är en metod för att visa en digital 3D-modellerad representation av en fysiks verklig detalj 
eller sammanställning. Innan olika typer av CAD program existerade, behövdes utbildade 
projektörer för att illustrera ett flertal två dimensionella ritningar som representerade en hel 
detalj. Tillverkare var sedan tvungna att föreställa sig hur dessa 2D ritningar skulle sättas ihop 
för att bilda en tre dimensionell fysisk detalj. Detta kunde leda till fel som oftast märktes vid 
prototypframtagningen (PTC, 2019). Detta kunde ofta leda till att processen handlade mer om 
att hantera de fel och överraskningar som kunde uppstå än att tillverka bra produkter.   
 
Självklart har två dimensionella ritningar dess användning. Dock, att ha en tre dimensionell 
digital representation av en verklig modell kan göra uppfattningen och produktdesign 
snabbare, billigare samt enklare. Vilket i sin tur kan leda till en bättre uppfattning av produkten 
och ge en bättre förståelse av hur olika delar i detaljen möjligtvis kan förbättras (PTC, 2019).  
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2.3 Sammanställnings modellerings procedur. 

 
Det finns olika typer av modellerings strategier som används för att sätta ihop de olika delar 
som finns i en sammanställning. De som ska diskuteras samt övervägas i denna rapport är, 
top-down och bottom-up design.  

2.3.1 Top-down 

Top-down design är en heuristisk problemlösningsmetod där man börjar med en storbilds vy 
av självaste problemet. Det bryts sedan ner det till mindre delproblem för att få reda på vad för 
lösning man kan integrera och upprepa i varje delsystem. Detta görs för att få en djupare 
förståelse av de olika systemen och delsystemen på ett ”reverse engineering” sätt (Maxey, 
2012).  

 

Figur 2 Illustration för top-down design (Maxey, 2012). 

2.3.2 Bottom-up 

I ett bottom-up design är individuella delar tillverkade där dessa delar sedan sätts ihop till en 
större sammanställning. Metoden är en typ av informationsbehandling, den inkommande 
informationen hanteras och används för att skapa en uppfattning av miljön för hur olika delar 
ska sätts ihop med varandra (Maxey, 2012). Bottom-up design kan ses som en metod som 
används för att konstruera CAD modellen på samma sätt som modellen konstrueras i 
verkligheten.  

 

Figur 3 Illustration för bottom-up design (Maxey, 2012). 
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2.3.3 Jämförelse mellan bottom-up och top-down 

Ifall konstruktionen är relativ simpel eller inte skiljer sig mycket ifrån en redan existerande 
design bör bottom-up metoden användas. Med denna metod kan ingenjörerna samt 
konstruktörerna arbeta snabbare och effektivare då ingen detalj behöver omkonstrueras eller 
bytas för att utföra olika simuleringar för konstruktionens hållfasthet (Loew, 2013). Top-down 
metoden tillämpas hellre när olika koncept ska konstrueras då det finns mer utrymme för 
flexibilitet för val av utrustning/verktyg. På så sätt kan konstruktionen snabbare förändras och 
simuleringar samt förbättringar kan enklare utföras. Detta är en bra metod till 
utvecklingscykeln av en produkt vilket gör att det finns större chans att uppfylla 
prestationskraven som sättas upp (Loew, 2013).  
 

2.4 Planering för sammanställningar 

För att få en tydligare överblick till problemet av arbetet utfördes analys för möjliga 
modelleringsprocedurer. Då arbetet bestod av att 3D-modellera en redan existerande produkt 
tillämpades bottom-up procedur. På så sätt kunde noggrannare granskning av varje 
komponent utföras för vidare planering av antal sammanställningar till den slutfärdiga 
komponenten. Under ett möte med Weda nämndes det att YT-800 inte har problem med de 
fysiska påfrestningar den blir utsatt för under användning. Av detta skäll behövdes ingen 
simulering utföras för dennes hållfasthet.  

 

 

Figur 4 Hierarkidiagram över sammanställning för YT-800. 

Med hjälp av ett hierarki diagram bröts YT-800 ner till mindre segment. På så sätt kunde 
planering utföras till vilken delsammanställning som ska fästas i nästa delsammanställning. 
Med hierarki diagrammet kunde även planering utföras för tidsförbrukningen för varje 
delsammanställning vilket omfattas av; modellering, ritning samt sammankoppling. Hierarki 
diagrammet planerades med hänsyn till den verkliga tillverkningsprocessen för att realisera 
arbetet så mycket som möjligt. 
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2.5 Olika format för ritningar 

För att få ett systematiska riktlinjer till vilka mått som ska följas för formatet till ritningen följs 
SS-ISO 5457. Detta säger att förhållandet mellan kortsidan och långsidan måste följa 1:√2 vid 
förstorning av skala. Detta kan omfattas av mått från A1-A0 vilket ger standardiserade mått 
från A4-A0, se tabell 2. 
 
Tabell 2 Mått för ritnings mallar. 

Beteckning Mått, mm 

A0 
A1 
A2 
A3 
A4 

841 x 1189 
594 x 841 
420 x 594 
297 x 420 
210 x 297 

 
Det existerar även standardiserade format för större format än det nämnda. Utifall ritnings 
mallar inte räcker till tillämpas en ökning i format, se tabell 3. Skulle fallet vara att ett extra 
stort format kommer behövas tillämpas det “extra förlängda formatet”, se tabell 4. 

 
Tabell 3 Mått förlängningar för ritnings mallar. 

Beteckning, förlängda format Mått, mm 

A3 x 3 
A3 x 4 

420 x 891 
420 x 1189 

A4 x 3 
A4 x 4 
A4 x 5 

297 x 630 
297 x 841 
297 x 1051 

 
Tabell 4 Mått för extra förlängningar för ritnings mallar. 

Beteckning, extra förlängda format Mått, mm 

A0 x 2 
A0 x 3 

1189 x 1682 
1189 x 2523 

A1 x 3 
A1 x 4 

841 x 1783 
841 x 2378 

A2 x 3 
A2 x 4 
A2 x 5 

594 x 1261 
594 x 1682 
594 x 2102 

A3 x 5 
A3 x 6 
A3 x 7 

420 x 1486 
420 x 1783 
420 x 2080 
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A4 x 6 
A4 x 7 
A4 x 8 
A4 x 9 

297 x 1261 
297 x 1471 
297 x 1682 
297 x 1892 

 
Dessa standardiserade format tillämpas då målet med en ritning är att nå 1:1 skala för en del 
eller delsammanställning. Detta för att eventuella verkliga mätningar som ska tillämpas måste 
möjliggöra med en fullständig skala eller för att få en överblick över storleken för detaljen. 

 
     Figur 5 Information som ritningen ska omfattas av. 

Enligt SS-ISO 5457 måste ramen följa 20 mm avstånd från ramen till den yttre kanten. 
För att nå en klarare mall för ritning bör det omfattas av följande: 

• Ram för ritningsblanketter 

• Marginal 

• Huvudfält och identifiering fält 

• Ändringsfält med notering 

• Stycklista (om sammanställning förekommer) 

2.5.1 Ram och marginal för ritningsblanketter 

För att säkerställa att ritningen omfattas av pappret och inte hamnar utanför mallen tillämpas 
marginaler för ramen från kanten av pappret. I regel omfattas marginalen av att ramen ska 
vara 10 mm från varje sidor förutom det vänstra. Från vänstra sidan ska skillnaden bestå av 
20 mm vilket beror för eventuella noteringar (exempelvis rätten till delandet av ritningen).   
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2.5.2 Huvudfält och identifiering fält 

För att snabbt få en överblick för äganderätt till ritningen tillsätts eventuell logotyp eller 
företagets namn i huvudfältet. På så sätt kan information om användandet utföras utefter 
kontakt med företaget. Regeln för längden av huvudfält och ändringsfält motsvarar 170 mm. 
Detta kan dock förändras för en stående A4 då det eftersträvas att vid enstaka fall täcka hela 
formatet. Information gällande ritningen som klargör för läsaren ska även innefattas i 
huvudfältet. Informationen motsvarar exempelvis av; blad nummer, tolerans, skala, etc. 

2.5.3 Ändringsfält 

Ändringsfältet ger insikt i eventuella ändringar för detaljer eller detaljsammanställningar som 
har skett med notering till vad som ändrats. Ändringsfältet består av ”ändrings nummer, 
meddelande för ändring, information gällande namn eller signatur på den som utfört 
ändringen samt godkännande genom datum och signatur”. 

2.5.4 Stycklista 

Stycklista definierar information gällande varje detalj i en sammanställning. Denna 
information varierar till beroende av önskan men kan omfattas “material, benämning på de 
ritade detaljerna, detaljnummer, antalet ritade detaljer, modellnummer, standardiserade 
dimensioner etc.” (Lundkvist, 1997) 

2.5.5 Vikning av ritningar 

 

        Figur 6 Vikningsregler för större ritningsformat. 
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           Figur 7 vikningsregler med mått för att nå A4 storlek. 

För att uppnå det optimala av att förvara större ritningar än A4 tillämpas vikningar vid 
speciella områden på ritningen. Genom att på rätt område och med rätt veck vika ritningar 
som är större än storleken för en A4 ges möjligheten att veckla ritningen ut och in så enkelt 
som möjligt. Dessa vikningar markeras på formatet med hjälp av vik märken se figur 7. 
Markeringarna måste följas enligt ISO för att nå storleken av en A4. Då större ritningar 
tillämpas ökas även vecken. 
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2.6 Val av material 

Materialet Weda AB använder idag till undervattensfarkost är rostfritt stål SS 2333. Det finns 
ett flertal olika typer av rostfritt stål och därför är viktigt att den typen som Weda använder 
idag klarar av miljön undervattensfarkosten blir utsatt för. SS 2333 innehåller cirka 17,5–19,5 
% krom och 8–10,5 % nickel (Damstahl Stainless Steel Solutions, 2015) och är en av det mest 
använda rostfria stålet i världen.  

Tabell 5 Olika typer av rostfritt stål (Askims Rostfria Stål AB, 2019). 

 

Som visas i tabell 5 har SS 2333 god svetsbarhet vilket är viktigt då flertal komponenter svetsas 
samman. SS 2333 har dessutom relativt bra korrasionsegenskaper i miljöer som sötvatten, en 
miljö YT-800 ofta blir utsatt för. SS 2337 har lika god svetsbarhet som SS 2333 och är 
tillochmed bättre mot interkristalin korrision. Dock, som produktspecialisten hos Damstahls, 
Tord Nilsson säger, ” Oavsett om du väljer för mycket eller för lite riskerar det att bli onödigt 
dyrt, antingen för att det uppstår problem med korrosion eller för att du betalar mer än vad du 
behöver” (Nilsson, 2018). Av detta skäl ses SS 2333 som ett bra alternativ då inga onödiga 
kostnader behövs för specialbehandlat stål.   

2.7 Excel  

För att få en överblick på hur många detaljer som ska 3D-modelleras behövdes någon typ av 
information på hur många komponenter undervattensfarkosten består av.  En Excel fil på 
Wedas inköpslista med respektive namn för de olika detaljer tillhörande YT-800 gavs för att 
underlätta vilka ritningar som tillhör YT-800. Denna Excel fil användes som en check lista för 
vilka detaljer som hade en färdig ritning, vilka detaljer som saknade ritningar och vilka detaljer 
som hade icke kompletta ritningar. Detta noterades för att sedan kunna komplettera den 
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saknade informationen med personalen hos Weda, se tabell 6. Excel filen användes dessutom 
som en statusrapport för att veta vilka detaljer som hade 3D-modellerats och vilka som inte 
hade eller var delvis klara. Med Excel filen kunde även tidskonsumtionen planeras för varje 
detalj och dess tillhörande ritning. 

Tabell 6 Tabell med information på detaljinformation. 
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3 Genomförande 

3.1 Tillvägagången för modelleringen 

Efter att sorterat alla ritningar från Weda var nästa steg att modellera dem i ett CAD program 
för att illustrera en 3D detalj. Programvaran som användes för att utföra detta var Creo 
Parametric 4.0 på grund av de tidigare erfarenheter samt kompetens av mjukvara. En viktig 
aspekt vid 3D-modellering av en detalj är att ju mer information samt ju fler mått som finns 
att arbeta med, desto enklare samt korrektare blir resultatet. Vid fall där essentiella mått 
saknades behövdes andra metoder användas. Andra metoder omfattades bland annat av egen 
måttsättning vilket hade sina för- och nackdelar. Nackdelarna omfattades bland annat av 
mätfel som kunde orsakas av ögonmått eller fel kalibrerat mätinstrument.  

 

Figur 8 Tidigare ritning av kedjeskydd från Weda. 

Figur 8 visar ritningen för kedjeskyddet som sitter vid den nedre högra kanten av 
undervattensfarkosten. Skyddet används för att förhindra smuts och lera som kan fastna i 
kedjan och är därför en essentiell del till att skruven i munstycket ska fungera korrekt. Som 
figur 8 visar saknas i princip alla mått förutom diametern av de två hålen. För att kunna 
modellera denna detalj behövdes därför egen måttsättning göras för att komma fram till ett 
resultat.  

 

Figur 9 Egen måttsättning för kompletering av mått. 
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3.2 Tillvägagången för sammanställningen 

3.2.1 Chassi 

Då bottom-up metoden ska används som modelleringsprocedur för undervattensfarkosten YT-
800 behövdes grundläggande fakta om hur YT-800 sammanställs fysiskt idag. Därför 
ordnades ett möta med personalen hos Weda för att förtydliga tillverkningsprocedurens 
tillvägagångssätt. Grunden till konstruktionen, vilket är den första sammanställningen som 
konstrueras är chassit. Chassit sammanställs idag inte hos Weda utan hos ett företag Weda har 
kontakt med och skickas därefter som en färdig sammanställning till Weda. Ritningar på hur 
chassit konstrueras finns tillgängligt, dock saknas mycket information gällande mått för 
detaljer och fästpunkter.  

 

 
Figur 10 Ritning för chassit. 

 

Utifrån informationen från ritningarna bestämdes utförandet av 3D-modelleringen till att ske 
hos Weda för att kunna undersöka hur maskinen ser ut, mäta de mått som saknas och fråga 
eventuella frågor om konstruktionen. Utifrån sammanställningsritningen visades att chassit 
är konstruerat av 13 delar, varav 3 av dessa är YT-delar och är delar med separata ritningar, 
medan de resterande är standarddelar som plåtar, rör, U-profiler, mm. Då det flesta YT-delar 
har existerande ritningar använts de som hjälpmedel för 3D-modelleringen. De detaljer som 
inte är YT-detaljer och därmed inte har några ritningar var måttsättning tvunget att göras på 
plats gentemot den verkliga undervattensfarkosten. 

3.2.2 De resterande delar 

Efter att ha tillsatt grunden för undervattensfarkosten YT-800 var nästa steg att fortsätta bygga 
på sammanställningen enligt bottom-up metoden. Som visas i figur 4 fortsattes 
undervattensfarkosten att sammanställas enligt samma ordning. Detta kan ses i figur 11 och 
12, när undervattensfarkosten YT-800 var halvvägs monterad var också CAD modellen 
halvvägs sammanställd. Detta gjordes för att få bättre struktur genom hela processen, samt vid 
fall där funderingar fanns kunde frågor enkelt ställas och besvaras av personalen från Weda.  
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Figur 11 Verklig modell av halva tillverkningsprocessen. 

 

 

 
Figur 12 Cad modell av halva tillverkningsprocessen. 

3.2.3 Sammanställning för kedjan - inhämtning av standardiserade produkter 

Redan existerande produkter inhämtades från leverantörer vilket omfattades av kedja och 
kugghjul. Då ritningen till kugghjulet endast innefattas av innermåttet se figur 13, där efter 
kontakt med Wedas personal visades vara specialmått, mättes kompletterande måtten för att 
ta fram rätt kugghjul. För att kunna uppnå möjlig mekanism i Creo måste kugghjulet vara i rätt 
modul och rätt mått tillhörande till kedjan för att uppnå rörelse. 
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Figur 13 Ritning för en av kugghjulet. 

Ritningen för kugghjulet visar endast måtten för formen till hålet och tjockleken, se figur 13. 
Ur ritningen kan information tas fram såsom antal kuggar (Z=12), att kedjehjulet är ½" och 
att materialet består av SS 2333. Då modulnamnet inte existerar i ritningen vilket har en stor 
faktor för mekanismen med kedjan var moduleringen av kuggen omöjlig att utföras med liten 
toleransfel. Kuggen hämtades från Norelem där YT-800 använder sig av tre olika kuggar. Den 
första har ett innermått på 20 mm som kan ses ur figur 13. Det andra kugghjulet har ett 
innermått på 15 mm och den sista är ett kedjehjul på ¾" för hjulbandet. Då personalen från 
Weda nämnde att deras inköp av kuggar är specialmått beställda efter deras behov mättes 
måtten för kuggen med skjutmått där Cad-modeller av kugghjulen hämtades från Norelems 
hemsida. Eventuella justeringar (som ansågs som specialbeställningar) utfördes på kugghjulen 
och efter diskussion klargjordes placeringen för kedjehjulen till YT-800.  
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Kugghjul för YT-800   

 

Kedjehjul ½" med innermått ø20 mm hämtades ur Norelem (Norelem, 2019) där måttet för 
T2 justerades till 2,3 mm utifrån 2,8 mm (Norelem 1/2" x 5/16", 2019). 

Kedjehjul ½" med innermått ø15 mm hämtades ur Norelem (Norelem, 2019) där inga 
justeringar behövdes utföras (Norelem 1/2" x 5/16", 2019).  

Kedjehjulet ¾" med innermåttet på ø20 mm hämtades ur Norelem (Norelem, 2019) där 
justering utfördes för måttet för L-B1 som enligt kugg från Weda ska vara 10 mm tjocklek 
(Norelem 3/4"x7/16", 2019). 

 
Figur 14 Markering för positionering av kugghjul. 

För att koppla rörelsen som motorn avger till rörelsebandet samt skruven (för munstycket) 
hämtades kedjan även här från Norelem. Kedja ½" med beställningsnummer 22208–
0120516393  (Norelem, 2019) samt kedja ¾" med beställningsnummer 22208–0340716262 
(Norelem, 2019) hämtades som CAD för att justera och illustrera den verkliga modellen med 
mekanism. 

1 Kedjehjul ½" innerdiameter 20 mm. Beställnings nr 22250–1012051601220 

2 Kedjehjul ½" innerdiameter 15 mm. Beställnings nr 22250–1012051601215 

3 Kedjehjul ¾" innerdiameter 20 mm. Beställnings nr 22250–1034071601120 
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Figur 15 Kopplingsanordning till hjulband. 

 

För att illustrera verkliga scenariot med mekanism modellerades kedjan med hänsyn till en 
linje, se figur 15. Idén låg i att kedjan ska röra sig längst sketchens linje. Med hjälp av kuggens 
och de yttre hjulens placering kunde linjen skapas med hänsyn till delningsdiametern för 
kuggen samt diametern för hjulet. Då koppling av mittpunkten till cylinderns kedja och linjen 
utfördes kunde samma procedur repeteras med sammankoppling till delhjulbandet. Detta 
kommer i sin tur motsvara en full kedja vilket kan med rätt sammankoppling röras som i det 
verkliga scenariot. Då fel uppstod tillämpades istället pattern längs en kurva. Pattern lösning 
tillämpades då endast en illustration ska visas utan rörelse som en färdig 3D CAD modell.  

3.3 Tillvägagången för ritningarna 

En tydligare uppfattning uppnådde genom att studera redan existerande ritning som Weda 
använder sig av i dagsläget. Med jämförelse av ritningsregler och exemplar skapades 
ritningsformat. 

 

Figur 16 Ritning av skyddsplåt. 
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Som figur 16 visar bestod även det nya formatet av liknande huvudfält. De ändringar som 
utfördes till jämförelse med Wedas ritningar var att äm nummer och ä nummer togs bort då 
de inte var nödvändiga för den uppdaterade ritningen. Namnet på företaget i huvudfältet togs 
även bort och ersattes av en logotyp av företaget. Genom att ersätta namnet med logotyp kunde 
tabell yta besparas till andra informationer vilket även Wedas personal samtycktes om. 

Tabell 7 Tabell för skalor enligt ritregler. 

 

Det optimala vid uppdatering av ritningarna ligger i att nå 1:1 skala. Om möjligheten inte finns 
ska en större ritningsformat tillämpas efter storleks regler, se tabell 7. Då eventuella ritningar 
från Weda omfattades av 1:1 skala kunde måttsättning för hand utföras på en pappersutskrift. 
Denna metod gäller endast då ritningen stämmer överens med skalan. Den måttsättning som 
togs från ritningen efterkontrollerades på plats till den verkliga detaljen. Pos togs bort efter 
kontakt med Weda då denna kolumner inte fyllde ett större syfte till ritningen.  

Metrisk referens skala tillsattes även för en uppfattning av storleken på ritningen där referens 
skala sträcker sig till 100 mm. 10 tabeller med mått för 10 mm vardera placeras i mitten av 
ritningen längst upp, se figur 18. 
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4 Resultat 

Det slutgiltiga resultatet av YT-800 motsvarades av 92 komponenter, 11 större 
sammanställning och 7 mindre sammanställningar.  

Som visas på bilden modellerades komponenterna/sammanställningarna i modelträdet med 
hänsyn till planeringen av hierarki diagrammet, figur 4. 

 

Figur 17 Slutgiltiga resultatet av YT-800 i Creo. 

De filer som inhämtades bestod av standardkomponenter vilket är pumpen, alla kedjor och 
kugghjul. Tre ritningar kunde inte fullföljas då existerande mått saknades och måttsättning 
skulle innefattas i för stora toleransfel. Dessa tre detaljer skapades endast för en visualisering 
men kommer inte uppföljas i ritningen då felbeställningar vid senare stadie inte ska ske. De tre 
detaljerna heter gavel höger, gavel och fäste med artikelkod YT-8437–8439,8441. 
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Figur 18 Uppdaterad ritnings mall. 

Resultat av ritningsformatet format bestod i slutändan av information som var nödvändig för 
Weda se figur 18. De tabeller i ritningsformatet som Weda ville ha kvar är: tabell godkänd, 
tabell generell yta och tabellanmärkning.  
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5 Diskussion 

5.1 Ritningar 

Några av ritningarna saknade essentiella mått där dessa endast visade hål placering vilket 
tillförde problem för modelleringsproceduren. För att kompensera de saknade dimensionerna 
mättes det för hand gentemot den verkliga produkten vilket bidrog till bristande noggrannhet. 
Den måttsättning som utfördes med hjälp av ett skjutmått har stora faktorer som påverkar 
resultatet då mätning omfattas av fel risker. Fel riskerna inom mätningen påverkades av 
böjbarheten hos materialet som var beroende av hur mycket kraft som påfrestas vid 
mätningen. Mätfelet påverkades för ögonmått och gav millimetertolerans vilket exkluderades 
i enstaka fall då mätning utförts av ett digitalt skjutmått. 

Frågan som är viktig att besvaras är hur relevant mätfelen har vid produceringen inför den 
verkliga produkten. Då fel redan idag inträffar gällande svetsningens placering och måtten till 
delarna är idén med arbetet att tydliggöra ritningarna och på så sätt uppdatera detta till 
fullständigt klara ritningar. Informationen i ritningarna var okända på grund av att innehållet 
för att ritningarna inte var komplett vilket tillförde komplikationer för uppdateringen. De delar 
vi redan modellerat skulle eventuellt kunna tas vidare med kompletterande faktorer som 
svetsningsområden och för vilken klass det ska omfattas av för att vidare tas till producering.  

Under modelleringsprocessen krävdes många antaganden. Dessa antaganden hade och göra 
med måttsättning för vissa detaljer.  Vissa ritningar saknade essentiella mått som rundningar 
och avfasningar vilket medförde att exakta 3D-modeller inte kunde modelleras.  I de fall där 
linjära mått saknades kunde komplettering göras genom att mäta de sakande måtten med 
mätinstrument som linjal och mätdon. Däremot, vid fall där böjningar saknade mått kunde 
inte komplettering av mått göras då de mätinstrument som behövs för att mäta böjningar och 
rundningar saknades.   

5.2 Brister inom Creo Parametric 

Idén var att möjliggöra rotation i Creo för att realisera det verkliga scenariot. Då hjulbandet 
omfattades av 63 stycken sammanställningar påverkades Ram minnet i Creo. Detta i sin tur 
medförde att vid 32 stycken sammanställningar skapade fem minuters fördröjning för att lägga 
in nästa sammanställning. Då endast en visualisering skulle tas fram ansågs behovet att skapa 
rörliga delar liten där beslutet togs att skapa hjulbandet med funktionen pattern. Ytterligare 
fel inträffade för kedjorna som driver skruven längst fram där pattern försvann under 
modelleringsproceduren av sammanställning. Pattern för kedjan som driver skruven 
modellerades liknande till hjulbandet vilket i teorin skulle fungera om RAM minnet inte hade 
varit ett hinder. Pattern som funktion kräver mycket minne för att fullföljas vilket troligtvis 
hade en inverkan till varför kedjan vägrade dyka upp i sammanställningen. Då kedjan hade en 
liten påverkan i helhet till den verkliga modellen togs beslutet att bortse alla kedjor förutom 
hjulbandet och på så sätt inte överbelasta RAM minnet.  

5.3 Framtida rekommendationer 

Efter att utfört arbetet för undervattensfarkosten YT-800 känner gruppen att det fortfarande 
finns arbete att utföra. Då vi som grupp saknar fullständig information för vissa delar av 
projektets mål har vi istället beslutat att sätta dessa uppgifter som framtida 
rekommendationer.  

5.3.1 Svetsning för ritning 

Chassi ritningen som visas i figur 10 innefattar symboler för svetsning. Insättning av dessa 
symboler på de uppdaterade ritningarna är en enkel procedur. Däremot är informationen som 
svetsningssymbolen ska ge bristande. Svetsning, precis som detaljritningar har en generell 
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tolerans vilket följer ritningsregler. Svetsritningar ska innefatta information såsom svets- och 
löd förband, kvalitetskrav för svetsning (exempelvis B, C och D), svetsningsmetod såsom MIG 
och MAG, mm. Detta är ett par punkter för svetsningsregler som bör undersökas innan denna 
information kan insätts på ritningarna och av detta skäl är anledningen till att vi ej kunnat 
utföra svetsningskravet för ritningarna. Vidare undersökning samt intervjuer måste införas för 
att komplettera den missade undersökningen. 

5.3.2 Komplettering av ritningar  

Stor del av arbetet bestod av att komplettera Wedas redan existerande ritningar. 
Kompletteringen omfattade insättning av saknade mått som mättes på plats såsom ritningen i 
figur 8 och 9. Dessa ritningar kunde enkelt kompletteras genom att mäta de saknade linjära 
måtten eller radien för en böjning. Dock vid fall där formen av en komponent är för 
komplicerad för mätning eller ej stämmer överens med hur den ser ut i verkligheten såsom YT-
8437–8439,8441 (se appendix) kunde arbetet inte utföras korrekt. Då informationen från 
ritningen var inkomplett utfördes antaganden och approximationer för de saknade måtten. Av 
detta skäl kunde vi inte göra korrekta ritningar för dessa komponenter och därmed 
rekommendera en mer utförligt måttsättning. Komplettering av tidigare ritning/förbättring av 
existerande ritning kommer krävas innan beställning kommer utföras.   

5.3.3 Komplettering av 3D-modellering  

Majoriteten av komponenterna tillhörande YT-800 3D-modellerades och sammanställdes. 
Dock klarade inte datorerna som användes av att sammanställa kedjan till främre motorn och 
kedjan vid munstycket som får skruven att rotera. Projektet gick ut på att mest fokusera på YT-
komponenterna och därför beslutades att negligera de resterande delar då deras enda syfte var 
för visualisering. Ifall Weda däremot känner för att komplettera CAD sammanställning 
rekommenderar vi till nästa grupp att lösa problemet med hur Creo hanterar RAM minnet 
tillhörande till config.pro för att motverka begränsningar. Config.pro är en tillämpning som 
ändrar programmets förinställda inställningar till ens egna behov. Då mekanism filer sparas i 
ett separat minne kan man med config.pro kontrollera minnet och möjliggöra mekanism.  
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6 Slutsats 

Syftet med detta projekt var att 3D-modellera Wedas industriundervattensfarkost YT-800 med 
tillhörande ritningar. Som visats under faktainsamlings fasen behövdes en hel del 
informations för att detta skulle lyckas. En stor upptäck var informationen på deras existerade 
ritningsformat där toleransen dem använder sig av idag är en utegående tolerans från 1990. 
På grund av detta var ett nytt ritningsformat tvungen att skapas för att uppdatera denna 
information tillsammans med exkludering av onödiga tabeller. Ritningar skapas genom att 
använda sig av CAD detaljer som matas in i Creos ritningsfunktion. Creo använder sig sedan 
av de mått som finns i CAD modellen för att visas i ritningen. Eftersom ritningar för varje detalj 
skulle skapas behövdes en bra metod för att kunna modellera undervattensfarkosten. Två 
modellerings procedurer undersöktes för detta syfte och beslutet togs att använda sig av 
bottom-up metoden. Bottom-up är en metod som används när en redan existerande design 
finns. Då detta mer är ett dokumentationsarbete för Wedas undervattensfarkost som redan 
existerar och säljs var denna metod det självklara valet. För att få struktur genom hela 
processen och veta hur denna process skulle utföra ställdes dessutom ett hierarki diagram upp, 
se figur 4.  

Resultatet av YT-800 uppnådde det uppsatta målet av skapandet av en existerande produkt till 
en 3D-modell. Med denna information kan nu uppdaterade ritningar ersätta tidigare ritningar 
eller eventuellt kompletteras med tidigare ritningar. Genom att även ha skapat en 3D-modell 
kan information till köparen uppfattas på ett bättre sätt då en uppfattning kan fås på hur 
många detaljer maskinen innehar. Informationen kommer även gynna framtida arbetare som 
saknar kunskapen till sammanställningen av YT-800 då alla delar följer den verkliga 
tillverkningscykeln. Genom den 3D-modellerade versionen kan information om varje detaljs 
hållfasthet undersökas med hjälp av Creos inbyggda simuleringsprogram. Dock undersöktes 
inte detta då efter kontakt med Weda nämndes att maskinerna idag fungerar utan problem. De 
komponenter som utsätts för högt tryck under vatten har materialet som krävs för att klara av 
arbetet och där av krävs ingen mekanisk- och flödesanalys. 

Ett av Wedas större mål som företag är att marknadsföra deras produkt på bästa sätt för att 
locka till så många kunder som möjligt. Att ha en komplett 3D-modell antyder att produkten 
är genomtänkt och inte något man slängt ihop hursomhelst. Efter att ha modellerat hela 
undervattensfarkosten och renderat den i Keyshot (ett mjukvaruprogram som producerar en 
realistisk illustration av en 3D-modellerad produkt) skickades videofilmen till Wedas VD, Klas 
Lange som presenterade produkten för affärsmän i Ukraina vilket i sin tur uppladdades på 
Wedas hemsida för kunder att se.  
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Appendix 
 

 

Figur 19 Ritning YT-8437 
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Figur 20 Ritning YT-8438 
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Figur 21 Ritning YT-8439 
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Figur 22 Ritning YT-8441 

 


